
 

დანართი N 2  
 
 

 

 
 
 
 
 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის  დასკვნა უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერის შესახებ 

 
საბაკალავრო პროგრამები: თავისუფალი მეცნიერებები (ძირითადი და დამატებითი) 

საბაკალავრო პროგრამა: ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი) 

სამაგისტრო პროგრამა: ფილოსოფია 

სადოქტორო პროგრამა: ფილოსოფია  

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი       

 

 

 
შეფასების თარიღ(ებ)ი: 7-9 ნოემბერი, 2022 

 

დასკვნის წარდგენის თარიღი: 20 დეკემბერი, 2022 

 

 
თბილისი 



 

 

შინაარსი 
I. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერის შესახებ .................................................. 4 

II. აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა ............................................................. 5 

III. პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან ............................................................ 13 

1.  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის  

შესაბამისობა ............................................................................................................................................. 13 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების  

ადეკვატურობა .......................................................................................................................................... 14 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა ..................................................... 14 

4.   სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა ..................................................................................... 14 

5.  სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები ................................................................ 14 

 

file:///D:/EQE/ილიაუნი%20ფილოსოფიის%20პროგრამა/final/ISU%20Report.docx%23_Toc122554713
file:///D:/EQE/ილიაუნი%20ფილოსოფიის%20პროგრამა/final/ISU%20Report.docx%23_Toc122554713
file:///D:/EQE/ილიაუნი%20ფილოსოფიის%20პროგრამა/final/ISU%20Report.docx%23_Toc122554714
file:///D:/EQE/ილიაუნი%20ფილოსოფიის%20პროგრამა/final/ISU%20Report.docx%23_Toc122554714
file:///D:/EQE/ილიაუნი%20ფილოსოფიის%20პროგრამა/final/ISU%20Report.docx%23_Toc122554715
file:///D:/EQE/ილიაუნი%20ფილოსოფიის%20პროგრამა/final/ISU%20Report.docx%23_Toc122554716
file:///D:/EQE/ილიაუნი%20ფილოსოფიის%20პროგრამა/final/ISU%20Report.docx%23_Toc122554717


 

ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესახებ 

დაწესებულების 

სახელწოდება 

ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის 

მითითებით 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დაწესებულების საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

204861970 

ინსტიტუციის ტიპი უნივერსიტეტი 

 
ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

 

თავმჯდომარე   (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 
კლაუდია მარსიკო 

ბუენოს აირესის უნივერსიტეტი, 

არგენტინა 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 
ირინე დარჩია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 
გიორგი თავაძე  

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, 

საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 
ნიკოლოზ ალექსიძე  

თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 
გიორგი არქანია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო 

წევრი (სახელი, გვარი, 

უსდ/ორგანიზაცია, ქვეყანა) 
თინათინ გაბრიჩიძე 

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, საქართველო 



 

 
 

I. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერის შესახებ 

 
 პროგრამა 1 პროგრამა 2 პროგრამა 3 პროგრამა 4 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 
თავისუფალი 

მეცნიერებები  

ფილოსოფია ფილოსოფია ფილოსოფია 

უმაღლესი განათლების საფეხური ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი მაგისტრატუ

რა 

სადოქტორო პროგრამა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია1 თავისუფალ 

მეცნიერებათა  

ბაკალავრი 

ფილოსოფიის 

ბაკალავრი 

ფილოსოფიის 

მაგისტრი  

ფილოსოფიის დოქტორი 

 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი 0288- 

ინტერდისციპლი

ნური - მოიცავს 

ხელოვნებასა და 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებს 

 

0223 –  

ფილოსოფია და 

ეთიკა 

 

0223 –  

ფილოსოფია და 

ეთიკა 

 

0223 –  

ფილოსოფია და ეთიკა 

ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/ საგნების/ 

საგნობრივი ჯგუფის სწავლების უფლების მითითება 

 

არ არის 

მითითებული 

 

არ არის 

მითითებული 

 

არ არის 

მითითებული 

 

არ არის მითითებული 

სწავლების ენა ქართული ქართული ქართული ქართული 

ECTS კრედიტების რაოდენობა 240 240 120 36 

პროგრამის სტატუსი (აკრედიტებული/არააკრედიტებული/ 

პირობით აკრედიტებული/ახალი/საერთაშორისო აკრედიტაცია) 

შესაბამისი გადაწყვეტილების  მითითებით (ნომერი, თარიღი)  

 

აკრედიტებული 

 

აკრედიტებული 

 

აკრედიტებული 

 

აკრედიტებული 

 

 

 

 

 

                                                      
1 მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის 

შემთხვევაში 



 

II. აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის შემაჯამებელი დასკვნა 

 
● ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერის შესახებ2 

 
კლასტერი მოიცავს ოთხ პროგრამას: 

(i) თავისუფალი მეცნიერებების (Liberal Arts) საბაკალავრო პროგრამა. 

პროგრამა ხორციელდება 2011 წლიდან და მოიცავს 240 კრედიტს, რომელიც უნდა დაიფაროს 

4 სასწავლო წელში. პროგრამაში არის 60 კრედიტის საბაზო/ზოგადი მოდული;  ძირითადი 

პროგრამა –120 კრედიტი, მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომი და დამატებითი პროგრამა, 

რომელიც მოიცავს 60 კრედიტს და იფარება სავალდებულო და არჩევითი კურსებით 

ხელოვნებაში, ფილოსოფიაში, ლიტერატურაში, ისტორიასა და პოლიტიკაში. 

(ii) ფილოსოფიის (ძირითადი და დამატებითი) საბაკალავრო პროგრამა. 

პროგრამა ხორციელდება 2011 წლიდან და მოიცავს 240 კრედიტს, რომელიც უნდა დაიფაროს 

4 სასწავლო წელში. საბაზო/ზოგადი მოდული 60 კრედიტი;  ძირითადი პროგრამა –120 

კრედიტი, მათ შორის, საბაკალავრო ნაშრომი და დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტი, 

რომელიც უნდა დაიფაროს სავალდებულო და არჩევითი კურსებით თეორიული და 

პრაქტიკული ფილოსოფიის მიმართულებებით.  

(iii) სამაგისტრო პროგრამა – ფილოსოფია. 

პროგრამა ხორციელდება 2012 წლიდან და მოიცავს 120 კრედიტს, რომელიც უნდა დაიფაროს 

2 სასწავლო წელში. სავალდებულო კურსები მოიცავს 30 კრედიტს, თეორიული 

ფილოსოფიის კურსები 24 კრედიტი, პრაქტიკული ფილოსოფიის კურსები 24 კრედიტი, 12 

კრედიტი უნდა დაიფაროს არჩევითი კურსებით, ხოლო სამაგისტრო ნაშრომი მოიცავს 30 

კრედიტს. 

(iv) სადოქტორო პროგრამა – ფილოსოფია  

პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მოიცავს 36 კრედიტს, რომლიც უნდა დასრულდეს 

3-დან 5 სასწავლო წელში. ეს კრედიტები გულისხმობს შეთავაზებულ კურსებს და 

ასისტენტობის კომპონენტს, რომელიც ორიენტირებულია სწავლების უნარების 

განვითარებაზე. კრედიტის სტრუქტურას თან ახლავს  კოლოკვიუმებსა და აკადემიურ 

ღონისძიებებში მონაწილეობის მოთხოვნა, მოხსენებების წარდგენა და საერთაშორისო 

რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნება. 

● აკრედიტაციის ვიზიტის მიმოხილვა 

 
კლასტერში დაჯგუფებული პროგრამების შეფასება განხორციელდა 7-9 ნოემბერს, 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ბრძანებით დამტკიცებული 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ (MES 2 22 0001382603). შეფასების ფორმატი იყო ჰიბრიდული, 

სადაც ქართველი ექსპერტები და დაწესებულების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ 

გასაუბრებას ადგილზე, ხოლო ჯგუფის თავმჯდომარე ონლაინ, zoom პლატფორმის 

                                                      
2 პროგრამებთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაციის მიმოხილვისას, მიზანშეწონილია ასევე წარმოდგენილი იყოს 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზი 



 

საშუალებით. აკრედიტაციის ექსპერტებმა 5 ნოემბერს გამართეს წინასწარი შეხვედრა 

ონლაინ, სადაც მათ ერთმანეთს გაუზიარეს წინასწარი დასკვნები კლასტერში 

დაჯგუფებული პროგრამების, თვითშეფასების ანგარიშისა და შესაბამისი დანართების 

მიმოხილვის საფუძველზე და დაგეგმეს შეფასების დეტალები. ექსპერტთა ჯგუფს საშუალება 

ჰქონდა შეხვედროდა პროგრამის ყველა შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეს და 

დაკვირვებოდა მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსებს. კერძოდ, ექსპერტთა ჯგუფმა 

ინტერვიუები გამართა შემდეგ პირებთან:              

უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან, თვითშეფასების ჯგუფთან, 

ხარისხის უზრუნველყოფის ოფისის წარმომადგენლებთან, კლასტერში დაჯგუფებული 

პროგრამების ხელმძღვანელებთან, პროგრამების აკადემიური და მოწვეული პერსონალთან, 

პროგრამების სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან. 

აკრედიტაციის ვიზიტი იყო კარგად  ორგანიზებული და სამუშაო გარემო იყო 

თანამშრომლობითი და მისასალმებელი. ვიზიტის დასასრულს ექსპერტთა ჯგუფმა 

დაწესებულების წარმომადგენლებს წარუდგინა თავისი ძირითადი დასკვნები.  

აკრედიტაციის ვიზიტის დროს მიღებული  ძირითადი მიგნებები მოიცავს შემდეგ პუნქტებს: 

კლასტერის და პროგრამების ძლიერ მხარეებთან დაკავშირებით: 

1. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კვალიფიკაცია შესანიშნავია. მათ აქვთ ძალიან 

კარგი გამოცდილება, მონაცემები  და მკაფიო იდეები თავიანთი ექსპერტიზის სფეროების 

შესახებ. არიან ენთუზიაზმით სავსე და კარგად იციან ინსტიტუციური გარემოს 

ინოვაციებისა და მიმართულებების შესახებ. 

2. რომ გავაგრძელოთ იგივე ხაზი,  აკადემიური პერსონალის კვლევის შესაძლებლობები და 

შედეგები თვალსაჩინოა და ჩანს, რომ მრავალფეროვანი და  მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ 

შესაბამის სფეროებში. ამ წვლილს აქვს მზარდი საერთაშორისო ხილვადობა, რაც 

პოზიტიურად აისახება დაწესებულებისა და  მთლიანად საქართველოში უმაღლესი 

განათლების დონეზე.  

3. ასევე აღსანიშნავია სადოქტორო პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის შესანიშნავი დონე. 

როგორც დოკუმენტებში, ასევე ინტერვიუებში აშკარად ჩანს, რომ  ერთობლივი 

ხელმძღვანელობა,  ტრანსფერული უნარების განვითარება, საერთაშორისო მობილობის 

შესაძლებლობები, საერთაშორისო პუბლიკაციები და ა.შ. პროგრამის ყოველდღიური 

ცხოვრების ნაწილია, რაც უაღრესად ღირებულია. 

4. არა მარტო პროგრამის შიგნით, ზოგადად, არსებობს კვლევის ინტერნაციონალიზაციის 

საერთო მაღალი დონე, რაც ღირებული და აღნიშვნის ღირსია. 

5. ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის დონეზე არის კარგად ჩამოყალიბებული ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემა. ეს არის ძალიან კარგი წინაპირობა ხარისხის კულტურის 

ჩამოყალიბებისთვის. 

6. ძალიან კარგად არის გააზრებული სამაგისტრო პროგრამის მისია, რაც გულისხმობს, რომ 

კარგად ნაფიქრი და გააზრებულია  ამ პროგრამაზე დაშვების პროცესი (კერძოდ, მიიღება თუ 

არა არაფილოსოფიის კურსდამთავრებული და როგორ). უფრო მეტიც, პროცესში ჩართულ 

ყველა მხარეს  კარგად აქვს გაცნობიერებული ფილოსოფიური პროგრამების როლი 

საზოგადოების განვითარების პროცესში. 



 

7. ბიბლიოთეკის მომსახურება მაღალი ხარისხისაა. უნივერსიტეტში ძლიან კარგად არის 

დანერგილი პროფესორების მოთხოვნით სტუდენტებისთვის ელექტრონული რიდერების 

მომზადება, მოთხოვნის შემთხვევაში საინფორმაციო შეხვედრებისა და ტრენინგების 

ჩატარება, სტუდენტებისთვის ელექტრონული ბაზების შესახებ რეგულარული ტრენინგის 

ჩატარება და სხვა სერვისები. 

 
რაც შეეხება გასაუმჯობესებელ სფეროებს:  

1. მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტის შეზღუდვები გვხვდება  ყველა დაწესებულებაში, 

სასურველია გასათვალისწინებელი იყოს მოწვეული პერსონალის მატერიალური პირობების 

გაუმჯობესება, მაგალითად, წლიური კონტრაქტების  გაფორმება და ხელფასების 

გაუმჯობესება.  შეიძლება გაუმჯობესდეს მათი ინტეგრაცია უნივერსიტეტში.  მათ უნდა 

ჰქონდეთ სივრცე, უნივერსიტეტში შეხვედრისა და დარჩენისათვის.  

2. სასურველია გაუმჯობესდეს კლასტერში არსებული პროგრამების ხელმძღვანელების 

კომუნიკაცია კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან. სასურველი იქნებოდა გარე 

დაინტერესებულ მხარეებთან ერთობლივი მუშაობის გაზრდა, მათი შეხედულებები და 

მონაწილეობა ხელს შეუწყობს შესაბამისი სფეროების განვითარებას. 

3. თავისუფალი მეცნიერებების პროგრამის ხელმძღვანელების კომუნიკაცია დაინტერესებულ 

მხარეებთან სასურველია გაძლიერდეს. თავისუფალი მეცნიერებების გუნდის უკეთესი 

ინტეგრაცია ფაკულტეტზე უფრო მომგებიანი იქნება და დადებით გავლენას მოახდენს 

პროგრამის ხარისხზე.  

 საერთო ჯამში, ზოგადი შეხედულება იყო ძალიან დადებითი. 

 
 

● საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერის სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე 

მიმოხილვა 

წარმოდგენილი კლასტერი და მისი ყველა პროგრამა შეესაბამება სტანდარტებს, ავლენს 

განვითარების შესაფერის დონეს საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებთან და სწავლის 

შედეგებთან, სწავლების მეთოდოლოგიასა და ორგანიზაციასთან, სტუდენტთა  მიღწევებთან, 

სწავლების რესურსებთან და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობებთან 

დაკავშირებით. რეგულაციები, სტრატეგიები, კვლევის ინფრასტრუქტურა, ხარისხის 

უზრუნველყოფის ღონისძიებები და ინტერნაციონალიზაციის შედეგები შეესაბამება 

სტანდარტებს.  აკადემიური პერსონალი შესანიშნავია, ხოლო პროგრამების სტრუქტურა და 

შინაარსი აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას. ამ მიზეზით, მკაცრად რეკომენდირებულია 

აკრედიტაციის შენარჩუნება. 

 
სტანდარტი 1: 

ქვესტანდარტი 1.1 - 1.5  - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 

სტანდარტი 2: 

ქვესტანდარტი 2.1 -2.4 - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 



 

 

სტანდარტი 3: 

ქვესტანდარტი 3.1-3.2  - შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 

სტანდარტი 4: 

ქვესტანდარტი 4.1 – 4.5- შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან 

 

სტანდარტი 5: 

ქვესტანდარტი 5.1 – 5.2 შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან   

 

ქვესტანდარტი 5.3. – მეტწილად შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

 

• რეკომენდაციები 

 

ეხება საბაკალავრო პროგრამას - თავისუფალი მეცნიერებები 

1.4. რეკომენდებულია გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია ადმინისტრაციასა და „თავისუფალი 

მეცნიერებების“  გუნდს შორის, რათა მოხდეს მათი უკეთესად ინტეგრირება მეცნიერებათა 

და ხელოვნების ფაკულტეტთან.  

 

ეხება საბაკალავრო პროგრამას - ფილოსოფია  

1.5. გამრავალფეროვნდეს ძირითადი ლიტერატურის ჩამონათვალი კურსში შესავალი 
ადამიანის უფლებათა ფილოსოფიაში, რათა მან მოიცვას კურსის შინაარსში ჩამოთვლილი 

თემები. 
 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: 

  

5.3 დაწესებულებამ სრულად დანერგოს ხარისხის არსებული მექანიზმები პროგრამის 

შესაფასებლად და უზრუნველყოს პროცესებში გარე დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობა. 

 

 
• რჩევები პროგრამების განვითარებისთვის: 

 

ეხება კლასტერს:  

  
1.4  დაწესებულებამ წარმოადგინოს ვებგვერდის სრული ვერსია, რომელიც ამჟამად შეიცავს 

ღირებულ ინფორმაციას, თუმცა არ არის სრული საერთაშორისო ენაზე, რაც გააძლიერებდა 

მის ხილვადობას. სასარგებლო იქნება არსებული ზომების გაძლიერება, რაც უზრუნველყოფს 

ინფორმაციის მიღწევადობას ადგილობრივ გარემოს მიღმა არსებულ სამიზნე 

აუდიტორიამდე.   

2.4.1. გაიზარდოს სწავლებაში ჩართული პერსონალის გადამზადების შესაძლებლობები 

შეფასებასთან დაკავშირებით. 



 

2.4.2. გაგრძელდეს სტუდენტთა მუშაობის სტატისტიკური ანალიზის შემუშავება. 

4.1. გაუმჯობესდეს მოწვეული პერსონალის სამუშაო პირობები, რაც გულისხმობს ხელფასს, 

წლიურ კონტრაქტებსა და აკადემიური გაუმჯობესებისთვის შესაძლებლობებისა და 

დაფინანსების ხელმისაწვდომობას.  

5.1. დაწესებულების მიერ შეიძლება განიხილებოდეს თვითშეფასების გუნდში 

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების, ასევე დამსაქმებლთა ჩართვა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ჩანს მათი უკუკავშირი სხვადასხვა ფორმით, მათი ჩართულობა პროგრამების 

სამუშაო ჯგუფებში შეიძლება სასარგებლო იყოს პროგრამებისთვის. 

 

ეხება საბაკალავრო პროგრამას - თავისუფალი მეცნიერებები: 
1.4. რჩევაა სამეცნიერო ნაშრომები „თავისუფალი მეცნიერებების“ კურსების სილაბუსებში 

მიეთითოს არა როგორც სავალდებულო, არამედ როგორც დამატებითი სასწავლო მასალა იმ 

სტუდენტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებიან გაიღრმავონ თავიანთი ცოდნა 

შესაბამის კვლევით სფეროებში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე (მაგ. იხილეთ 

სილაბუსები - დიადი წიგნები II, დიადი წიგნები III, ბერძნული დრამა ანტიკურობისა და 

თანამედროვეობის კონტექსტში და სხვ.). 

 

ეხება საბაკალავრო პროგრამას - ფილოსოფია: 

1.5. გადანაწილდეს თემები კურსებში „შუასაუკუნეების ფილოსოფია“ და „ახალი ეპოქის 

ფილოსოფია“, რათა აისახოს მათი სათანადო კუთვნილება შესაბამის ეპოქებთან. 

 
• საუკეთესო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა (არსებობის შემთხვევაში)3 

 

სადოქტორო პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია განსაკუთრებით ძლიერი და ღირებულია 

და წარმოადგენს საუკეთესო პრაქტიკის ხაზგასმას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქსელების 

განვითარება, ერთობლივი ხელმძღვანელობა და საერთაშორისო ერთობლივი მუშაობა 

უახლესი სფეროებში. 

 

• ინფორმაცია უმაღლესი სასწავლებლის არგუმენტირებული პოზიციის გაზიარების ან 

არგაზიარების შესახებ. 

რეკომენდაციებთან დაკავშირებით უმაღლესმა სასწავლო დაწესებულებამ წარმოადგინა 

არგუმენტირებული პოზიცია.  

რაც შეეხება რეკომენდაციებს თავისუფალი მეცნიერებების  საბაკალავრო პროგრამის 1.4-თან 

და  ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის 1.5-თან მიმართებით, ნახსენები იყო რამდენიმე 

დამატებითი ღონისძიება, მათ შორის განახლებული სილაბუსი. ეს ყოველივე წარმოადგენს 

პოზიტიურ ნაბიჯებს ამ ასპექტების შემდგომი გაძლიერებისთვის და ავლენს შესანიშნავ 

ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს გაუმჯობესებისთვის, მაგრამ ვინაიდან ისინი ვიზიტის 

დასრულების შემდგომ იქნა წარმოდგენილი, მათი გათვალისწინება ვერ მოხდება. ამიტომ 

ექსპერტთა ჯგუფი ტოვებს იმავე რეკომენდაციებს.  

რაც შეეხება 5.3-ში მოცემულ რეკომენდაციას პროგრამის შეფასებისთვის ხარისხის 

მექანიზმების  სრულად დანერგვის და პროცესებში გარე დაინტერესებული მხარეების 

                                                      
3 პრაქტიკა, რომელიც არის გამორჩეულად ეფექტური და რომელიც შეიძლება გახდეს სამიზნე ნიშნული, ან 

მაგალითი სხვა საგანმანათლებლო პროგრამისათვის/პროგრამებისთვის 



 

ჩართულობის შესახებ, დაწესებულება ხაზს უსვამს პროცედურების სიახლეს და 

განხორციელებულ პროგრესს. ექსპერტთა ჯგუფი  აღიარებს  პროგრესს, რომელიც აისახა 

შეფასების ბევრ პუნქტში დადებითი განაცხადების საშუალებით, მაგრამ მიიჩნევს, რომ 

სპეციფიური ასპექტები დოქტორანტურის ხელმძღვანელობის შეფასებასთან, სასწავლო 

კურსების შეფასების ანალიზთან და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობასთან 

დაკავშირებით არ იყო ჯერ სრულად  შესრულებული და საჭიროებს გაძლიერებას. 

შესაბამისად, ექსპერტთა ჯგუფი ინარჩუნებს რეკომენდაციის სტატუსს. 
 

 

• ხელახალი აკრედიტაციისას, მნიშვნელოვანი მიღწევებისა და/ან პროგრესის მოკლე მიმოხილვა 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

პროგრამები გადაიხედა წინა შეფასებების გათვალისწინებით;  შედეგად, განახლდა და 

განვითარდა მიზნები და სწავლის შედეგები, გამოიკვეთა თითოეული პროგრამის 

კომპეტენციების რუკები, დაიხვეწა მატერიალური რესურსები და დაინერგა ხარისხის 

გაუმჯობესების მექანიზმები. ყველა ეს ასპექტი ნათლად ჩანს კლასტერის ფუნქციონირებაში 

და ქმნის მნიშვნელოვან პროგრესს. 



 

აკრედიტაციის ექსპერტთათვის შეფასების მიდგომები: 

აკრედიტაციის სტანდარტების კომპონენტები ფასდება შემდეგი ორი მიდგომის გამოყენებით: 

1. კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება4 

2. კლასტერული შეფასება5 

 

სტანდარტის კომპონენტი: შეფასების მიდგომები  

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

1.1. პროგრამის მიზნები კლასტერული და ინდივიდუალური  

1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები კლასტერული და ინდივიდუალური  

1.3.  პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების 

მექანიზმი 

კლასტერული  

1.4  საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა და 

შინაარსი 

კლასტერული და ინდივიდუალური  

1.5 სასწავლო კურსი/საგანი კლასტერული და ინდივიდუალური  

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობა 

2.1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები კლასტერული და ინდივიდუალური  

2.2. პრაქტიკული, სამეცნიერო/ კვლევითი/ 

შემოქმედებითი/ საშემსრულებლო  და ტრანსფერული 

უნარების განვითარება 

კლასტერული  

2.3. სწავლება-სწავლის მეთოდები კლასტერული  

2.4. სტუდენტის შეფასება კლასტერული  

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 

3.1. სტუდენტთა 

საკონსულტაციო და მხარდამჭერი სერვისები 

კლასტერული  

3.2. მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა კლასტერული  

4.  სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 

4.1. ადამიანური რესურსები კლასტერული და ინდივიდუალური  

4.2. სამაგისტრო/სადოქტორო 

ნაშრომების ხელმძღვანელთა კვალიფიკაცია  

კლასტერული და ინდივიდუალური  

4.3. აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის 

პროფესიული განვითარება 

კლასტერი  

                                                      
4 შეფასების მიდგომები: აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მოცემული სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა;  შეგიძლიათ მიუთითოთ  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ისეთი ინფორმაცია, რომელიც განსხვავებულია კლასტერში დაჯგუფებული 

საგანმანათლებლო პროგრამების ერთიანი და ძირითადი მახასიათებლებისაგან. 
5 შეფასების მიდგომები:  საჭიროების შემთხვევაში აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ კლასტერში 

დაჯგუფებული თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობა  სტანდარტის შესაბამისი კომპონენტის 

მოთხოვნებთან.  ასევე, შეგიძლიათ მიუთითოთ  საგანმანათლებლო პროგრამაზე ისეთი  ინფორმაცია, რომელიც 

განსხვავებულია კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების ერთიანი და ძირითადი 

მახასიათებლებისაგან. 

 



 

4.4. მატერიალური რესურსი კლასტერული და ინდივიდუალური  

4.5     პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და 

პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

კლასტერული და ინდივიდუალური  

5.  სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 

5.1. შიდა ხარისხის შეფასება კლასტერული  

5.2. გარე  ხარისხის შეფასება კლასტერული  

5.3 პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება კლასტერული  



 

III. პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და სწავლის შედეგები, რომლებიც ლოგიკურადაა 

ერთმანეთთან დაკავშირებული. პროგრამის მიზნები შეესაბამება უსდ-ს მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიულ 

გეგმას. პროგრამის გაუმჯობესებისთვის მუდმივად ფასდება პროგრამის სწავლის შედეგები. პროგრამის 

შინაარსი და თანმიმდევრული სტრუქტურა უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და მოსალოდნელი 

სწავლის შედეგების მიღწევას. კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამები სწავლის 

სფეროს შინაარსის გათვალისწინებით ლოგიკურად დაკავშირებულია ერთმანეთთან და ვითარდება 

უმაღლესი განათლების საფეხურების შესაბამისად. 

1.1 პროგრამის მიზნები 

პროგრამის მიზნები ითვალისწინებს სწავლის სფეროს, საფეხურისა და საგანმანათლებლო პროგრამის 

თავისებურებებს და ასახავს, თუ რა ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მქონე კურსდამთავრებულს 

ამზადებს პროგრამა და რა წვლილი შეაქვს მას სფეროსა და საზოგადოების განვითარებაში.  

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 

კლასტერში წარმოდგენილი ყველა სასწავლო პროგრამის მიზნები არის მკაფიო, რეალისტური და 

მიღწევადი, სწავლის დონის, შესაბამისი დარგის სპეციფიკის, ასევე შრომის ბაზრის საჭიროებებისა და 

მოთხოვნების სრული გათვალისწინებით. პროგრამების მიზნები მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

უნივერსიტეტის მისიასთან და სტრატეგიასთან და მიწოდებულია შიდა და გარე დაინტერესებულ 

მხარეებისთვის.   სადოქტორო პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია შეიძლება ჩაითვალოს კლასტერის 

ძლიერ მხარედ. 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა)  

 

თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის მიზნები მკაფიოდ არის ფორმულირებული 

ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოსა და უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონით 

დადგენილი მიზნების მიხედვით. პროგრამის მიზნები რეალისტური და მიღწევადია, თავისუფალ 

მეცნიერებათა დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით, და დაფუძნებულია საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკაზე.  კარგად არის დასაბუთებული თავისუფალი მეცნიერებების მნიშვნელობა და წვლილი 

თანამედროვე საზოგადოებაში,  ინტერნაციონალიზაციის ასპექტები და კურსდამთავრებულთა ცოდნა, 

უნარები და კომპეტენციები ასახულია მიზნებში. 

პროგრამის მიზნები მჭიდრო კავშირშია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიასა და 

სტრატეგიასთან. "ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთ-ერთ პირველ დაწესებულებას წარმოადგენს, 

რომელმაც საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში შემოიტანა ლიბერალური 

ხელოვნებების მნიშვნელოვანი ელემენტები  და ის აგრძელებს ამ ელემენტების შენარჩუნებასა და 

გაძლიერებას, უზავებს რა მათ სპეციალიზაციის ძლიერ და მკაცრ მოთხოვნებს"(უნივერსიტეტის მისია).  

პროგრამის მიზნები ღიად ითვალისწინებს არა მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო შრომის 

ბაზრის საჭიროებებსა და ტენდენციებს. 

პროგრამის ხელმძღვანელებთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან ინტერვიუებმა ცხადყო, რომ 

პროგრამაში ჩართული პირები თანხმდებიან და იზიარებენ პროგრამის მიზნებს,  აქვთ საკმარისი 

1.  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები და მათთან პროგრამის  

შესაბამისობა  



 

ინფორმაცია და პასუხისმგებლობა და ყველა მათგანი არის ლიბერალური განათლების დიდი 

მხარდამჭერი და დამცველი.  პროგრამის მიზნები საჯაროა და ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე. https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments/mecnierebata-da-xelovnebis-fakulteti-

269/programebi-303/mecnierebata-da-xelovnebis-fakultetis-sabakalavro-programebi/ertiani-migebit/tavisufali-

mecnierebebi- liberal-arts. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● პროგრამის კურიკულუმი 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია (ვებგვერდი) 

● ხელოვნებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის მისია (ვებგვერდი) 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს დარგში კრიტიკული აზროვნების მქონე 

პირები, რომლებსაც ეცოდინებათ ფილოსოფიის ისტორია, მისი განვითარების ეტაპები, ძირითადი 

ფილოსოფიური სკოლები და ქვედარგები (ეთიკა, ესთეტიკა, ლოგიკა და ა.შ.) ფართოდ. პროგრამით 

დასახული მიზნები ითვალისწინებს როგორც ფილოსოფიის სპეციფიკას, ასევე სწავლის დონეს. მიზნები 

ჩამოყალიბებულია ნათლად და ცალსახად და ხელმისაწვდომია საჯაროდ. ისინი ასევე აღწერენ უნარებსა 

და კომპეტენციებს, რომლებსაც სტუდენტები შეიძენენ პროგრამის დამთავრების შემდეგ, კერძოდ, მათ 

ექნებათ: სისტემური და კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური უნარი და არგუმენტაციის უნარი. 

პროგრამა აცხადებს,  რომ ამ უნარებზე დაყრდნობით, სტუდენტებს შეეძლებათ განიხილონ კლასიკური 

და თანამედროვე პრობლემები ფილოსოფიაში და გამოხატონ თავიანთი იდეები ნათლად და 

დამაჯერებლად. დასახული მიზნები და აღწერილი კომპეტენციები შეესაბამება მე-6 დონის აღწერებს, 

რომლებიც მოცემულია კვალიფიკაციის ეროვნულ ჩარჩოში. ეს მიზნები  ასევე შეესაბამება 

უნივერსიტეტის მისიას და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის მისიას და მას იზიარებენ 

პროგრამაში ჩართულ პირები. 

გარდა ამისა, ადგილზე ვიზიტის დროს, პროგრამის ხელმძღვანელებმა აჩვენეს, რომ კარგად ესმით მათი 

პროგრამის როლი საზოგადოების განვითარებაში. ყველა დაინტერესებულ მხარეს აქვს შესაბამისი 

ინფორმაცია პროგრამის მიზნებისა და მათი როლის შესახებ მათ მისაღწევად. განსაკუთრებული აქცენტი 

გაკეთდა ფილოსოფიური რეფლექსიის საჭიროებაზე პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის ეპოქაში. აღინიშნა, 

რომ ფილოსოფიური ტრადიციის შესწავლა ნიშნავს ამ საზოგადოების იდენტობისა და ტრადიციის 

წყაროებთან დაბრუნებას. ამ ყველაფერს თან ახლავს ტრადიციების გადააზრება, რომელიც საკითხის 

ღრმა და საფუძვლიან ფილოსოფიურ ტესტირებას გულისხმობს. პროგრამის მიზანია წაახალისოს 

სტუდენტები არა მხოლოდ მათი ცხოვრების, არამედ მათი ინსტიტუტების და მათი როლის შესასწავლად 

ფართო ევროპულ საზოგადოებაში, ამ ელემენტების ინტეგრირების და საკუთარი გარემოს კრიტიკულად 

შეფასების უნარის განვითარების და ამავე დროს მასთან კავშირის შენარჩუნების გზით. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● პროგრამის კურიკულუმი 

● გასაუბრებების  შედეგები 



 

● ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია (ვებგვერდი) 

● მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის მისია (ვებგვერდი) 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის მიზნები ნათელია და სრულყოფილად იყო წარმოდგენილი და 

ახსნილი ვიზიტის დროს. საბაკალავრო პროგრამის ანალოგიურად, სამაგისტრო პროგრამა არის 

თეორიული და პრაქტიკული ფილოსოფიის სინთეზი. სტუდენტები იღებენ სიღრმისეულ ცოდნას 

ფილოსოფიური  დარგების შესახებ და აქვთ მეტი ინტერდისციპლინური მიდგომების შემუშავებისა და 

ფილოსოფიის სხვადასხვა პრობლემის შესწავლის შესაძლებლობა. პროგრამის მიზნები აღწერს იმ 

უნარებსა და კომპეტენციებს, რომლსაც სტუდენტი მიიღებს, შეესაბამება სწავლის სფეროს და დონეს, 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული დაწესებულების და ფაკულტეტის მისიასთან და საჯაროდ 

ხელმისაწვდომია. 

დოკუმენტების გარდა, ექსპერტთა ჯგუფს საშუალება ჰქონდა შეეფასებინა პროგრამის მიზნების 

შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან მოქმედი სტუდენტების, ასევე კურსდამთავრებულების და 

სხვა დაინტერესებული მხარეების (როგორიცაა პოტენციური დამსაქმებლები) გასაუბრების გზით. ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს კარგად ესმის პროგრამის მისია და მიზნები. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● პროგრამის კურიკულუმი 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია (ვებგვერდი) 

● ხელოვნებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის მისია (ვებგვერდი) 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის მიზნები ნათელია და სათანადოდ შეესაბამება მარეგულირებელ 

ჩარჩოსა და დაწესებულების მისიას, ხედვასა და მიზნებს. ისინი სათანადო ყურადღებას აქცევენ 

ძირითადი დისციპლინის საგნებს და უნარებს, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ საკუთარი წვლილი 

შეიტანონ დარგის განვითარებაში და ეძებენ შესაფერს გზებს, რათა მოხდეს ამ ცოდნისა და უნარების 

კურსდამთავრებულებისათვის გადაცემა. ეს მიზნები არის რეალისტური, მიღწევადი და სწორად 

ჩამოყალიბებული. წვლილის შეტანა სამეცნიერო კუთხით განვითარებაში, შრომის ბაზარსა და ზოგადად 

საზოგადოებაში სათანადოდ იქნა დასაბუთებული დოკუმენტებში და ინტერვიუებში შიდა და გარე 

დაინტერესებულ მხარეებთან. ინტერნაციონალიზაციის დონე შესანიშნავია და კარგად შეესაბამება 

პროგრამის მიზნებს. ყველა შესაბამისი ინფორმაცია საჯაროა და ხელმისაწვდომია ადეკვატური ზომების 

საშუალებით და კარგად არის ცნობილი პერსონალისთვის, რაც კარგად ჩანს პერსონალთან, 

სტუდენტებთან და დამსაქმებლებთან ინტერვიუებიდან.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● პროგრამის კურიკულუმი 



 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისია (ვებგვერდი) 

● ხელოვნებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის მისია (ვებგვერდი) 

 

 

 

შეფასება 
 

კომპონენტი  

1.1 პროგრამის 

მიზნები 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 
შესაბამისობაშია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ არის 

შესაბამისობაში 

მოთხოვნებთან 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 1.2 პროგრამის სწავლის შედეგები  

➢ პროგრამის სწავლის შედეგები ლოგიკურად არის დაკავშირებული პროგრამის მიზნებთან და სწავლის 

სფეროს თავისებურებებთან.  

➢ პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერს იმ ცოდნას, უნარებს, ან/და პასუხისმგებლობას და 

ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
კლასტერში წარმოდგენილი ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები გაწერილია 

ცოდნის, უნარების ან/და პასუხისმგებლობისა და ავტონომიის თვალსაზრისით. ისინი შეესაბამება 

პროგრამების მიზნებს, კვალიფიკაციის დონეს (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორი), ეროვნულ 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოს და შესაბამისი დარგის კრიტერიუმებს (ფილოსოფიის საბაკალავრო და 

სამაგისტრო პროგრამების შემთხვევაში). ყველა პროგრამის სწავლის შედეგი გაზომვადი, მიღწევადი და 

რეალისტურია, რაც ითვალისწინებს როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო შრომის ბაზრის 

საჭიროებებსა და მოთხოვნებს და საშუალებას აძლევს პროგრამის კურსდამთავრებულებს განაგრძონ 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები: - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

სწავლა განათლების შემდეგ საფეხურზე (ბაკალავრიატის და სამაგისტრო პროგრამების შემთხვევაში).  

კლასტერში დაჯგუფებული სხვადასხვა დონის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები 

შინაარსის, კომპლექსურობისა და სირთულის მიხედვით თანმიმდევრულია და ვითარდება შესაბამისი 

საფეხურების მიხედვით. როგორც ინტერვიუებმა აჩვენა, ყველა პროგრამის სწავლის შედეგების 

შემუშავება იყო ღია, გამჭვირვალე და თანამშრომლობითი პროცესი, რომელშიც მონაწილეობდნენ 

სხვადასხვა შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეები. 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა)  

თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო  პროგრამის სწავლის შედეგები შემუშავებულია ცოდნის, 

უნარების, პასუხისმგებლობისა და ავტონომიის თვალსაზრისით, ეროვნულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოს  

და ბაკალავრის ხარისხის მინიჭების შესაბამისი მოთხოვნების მიხედვით (საქართველოში არ არსებობს 

თავისუფალი მეცნიერებების დარგობრივი მახასიათებლები). პროგრამის სწავლის შედეგები 

რეალისტურია, მიღწევადია შესაბამისი სწავლებისა და სწავლის მეთოდოლოგიით, გაზომვადია 

შესაბამისი შეფასების მეთოდებით და სრულად შეესაბამება პროგრამის მიზნებს. 

პროგრამის სწავლის შედეგები ითვალისწინებს შრომის ბაზრის საჭიროებებსა და დასაქმების 

მოთხოვნებს და საშუალებას აძლევს კურსდამთავრებულებს გააგრძელონ სწავლა სამაგისტრო დონეზე 

უფრო ფართო სპექტრში ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში მიღებული ფართო ცოდნისა და 

ტრანსფერული უნარების დამსახურებით.  

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და განსაკუთრებით პროგრამის ხელმძღვანელებთან, 

აკადემიურ, მოწვეულ, ადმინისტრაციულ პერსონალთან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან 

ინტერვიუებმა ცხადყო, რომ სწავლის შედეგების შემუშავება საკმაოდ თანამშრომლობითი პროცესი იყო 

და პროგრამის გუნდმა სტუდენტებს და გარე პარტნიორებს მიაწოდა ინფორმაცია  სწავლის შედეგების 

შესახებ.  მიუხედავად ამისა, პროგრამის ხელმძღვანელების უკეთესი კომუნიკაცია ადმინისტრაციულ 

პერსონალთან იქნება მომგებიანი (დეტალებისთვის იხილეთ ქვესტანდარტების 1.4 და 1.5 შეფასება). 

  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● კლასტერში არსებული პროგრამების კურიკულუმები 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის ამოცანებისა და სწავლის შედეგების რუკა; 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმის მიხედვით, სწავლის შედეგები 

განისაზღვრება შემდეგნაირად: „პროგრამის კურსდამთავრებული:  

● გამოავლენს ფილოსოფიის, როგორც დისციპლინის ისტორიისა და განვითარების ეტაპების 

ზოგად ცოდნას, ასევე გამოავლენს ძირითადი ფილოსოფიური ნაშრომების ზოგად ცოდნას; 

● აქვს ფილოსოფიის ძირითადი თანამედროვე ტენდენციებისა და პროცესების ანალიზის უნარი; 

● მსჯელობისას იყენებს ფილოსოფიურ ლექსიკას, ძირითად ფილოსოფიურ კატეგორიებსა და 

ცნებებს; 

● ამჟღავნებს  თეორიული/პრაქტიკული ფილოსოფიის ძირითადი მიდგომებისა და თეორიების 

ზოგად ცოდნას; 



 

● აქვს უნარი კრიტიკულად გააანალიზოს სხვადასხვა ფილოსოფიური თეორიები 

ისტორიულ/ფილოსოფიურ კონტექსტთან მიმართებაში და განასხვავოს ამ 

თეორიების საფუძვლად არსებული მეთოდები; 

● აქვს უნარი შეაჯამოს ინფორმაცია კლასიკურ და თანამედროვე ფილოსოფიურ საკითხებზე, 

იდეებსა და პრობლემებზე, მოახდინოს მათი სინთეზი ან ანალიზი. ამის საფუძველზე 

კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ ორიგინალური, რთული და ლოგიკური 

მსჯელობები დარგში არსებული ძირითადი არგუმენტების გამოყენებით; 

● შეუძლია თავისი იდეების/ შეხედულებების ზეპირად ან წერილობით ჩამოყალიბება 

მკაფიოდ, ლოგიკურად და დამაჯერებლად აკადემიური კეთილსინდისიერების  

სტანდარტების მიხედვით და ისტ-ის გამოყენებით; 

● ზრუნავს საკუთარ განვითარებაზე და იყენებს სხვადასხვა რესურსს თავისი ცოდნის (მათ 

შორის ელექტრონული მონაცემთა ბაზების) გასაუმჯობესებლად“. 

სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სწავლის შედეგები შეესაბამება მოცემული განათლების დონეს 

(ბაკალავრი), დარგის დეტალურ აღმწერს და დისციპლინის სპეციფიკას. ისინი შეესაბამება პროგრამის 

სასწავლო გეგმით დასახულ მიზნებს, არის მიღწევადი, გაზომვადი და რეალისტური. პროგრამის 

სწავლის შედეგები სტუდენტებს საშუალებას მისცემს გააგრძელონ სწავლა მაგისტრატურაში და 

შეესაბამება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. აღსანიშნავია, რომ ადგილზე ვიზიტის დროს აკადემიურმა 

პერსონალმა აჩვენა სწავლის შედეგების კარგი ცოდნა და მათი კავშირი პროგრამის შინაარსთან. რაც 

შეეხება კურსდამთავრებულებს, გასაუბრებისას, ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის 

კურსდამთავრებულებმა, რომლებიც ამჟამად სწავლობენ ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამაზე, 

გამოავლინეს უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები, რაც ზემოთ ჩამოთვლილი სწავლის შედეგების 

ლოგიკური განვითარებაა. ინტერვიუებიდან გამომდინარე, პროგრამის სწავლის შედეგების შემუშავება 

იყო თანამშრომლობითი პროცესი. 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● კლასტერში არსებული პროგრამების კურიკულუმები 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის ამოცანებისა და სწავლის შედეგების რუკა; 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის სამაგისტრო კურიკულუმის მიხედვით, მიზნები გამოიკვეთა შემდეგნაირად (შეჯამება): 

"1. სტუდენტებს აქვთ სისტემური და სიღრმისეული ცოდნა ფილოსოფიის შესაბამისი ისტორიული და 

აქტუალური საკითხების შესახებ, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ფილოსოფიაში. 

2. სტუდენტებს შეუძლიათ გააანალიზონ ფილოსოფიური ტექსტები ანტიკური ხანიდან 

თანამედროვეობამდე. 

3. შეუძლიათ გამოიყენონ თანამედროვე მეთოდოლოგიები მათ მიერ არჩეულ სფეროში და კარგად ესმით 

აკადემიური კეთილსინდისიერება. 

4. შეუძლიათ პირველადი და მეორადი წყაროების, ასევე ბიბლიოთეკის რესურსების გამოყენება. 

5. შეუძლიათ გამოხატონ თავისი პოზიციები და შეხედულებები ფილოსოფიურ თემებზე. 

6. შეუძლიათ თავიანთი კვლევის შედეგების წარმოდგენა წერილობით და ზეპირად. 

7. აქვთ ავტონომიის განცდა კვლევაში და საკუთარი შეხედულებებისა და დამოკიდებულების გამოხატვის 

უნარი“. 

ეს სწავლის შედეგები შეესაბამება განათლების მოცემულ დონეს (MA) და დისციპლინის სპეციფიკასა და 



 

დარგობრივ მახასიათებლებს.  ისინი ასევე შეესაბამება პროგრამის სასწავლო გეგმაში დასახულ მიზნებს 

და არის რეალისტური, გაზომვადი და განხორციელებადი. ეს სწავლის შედეგები ქმნის მყარ საფუძველს, 

რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს განაგრძონ სწავლა სადოქტორო პროგრამაზე, სურვილის 

შემთხვევაში. ინტერვიუს დროს აკადემიურმა პერსონალმა აჩვენა, რომ კარგად ესმით სწავლის შედეგები 

და როგორ არის ეს შედეგები დაკავშირებული პროგრამასთან. ექსპერტთა ჯგუფს ასევე ჰქონდა 

შესაძლებლობა გასაუბრებოდა როგორც მაგისტრატურის მოქმედ სტუდენტებს, ასევე 

კურსდამთავრებულებს. როგორც ჩანს, ყველა მათგანმა კარგად იცოდა სწავლის შედეგები და ჰქონდათ 

განცდა, რომ მათ ნამდვილად მიაღწიეს შედეგებს. გარდა ამისა, შესწავლილი იქნა რამდენიმე სამაგისტრო 

ნაშრომი და თუ ამ ნაშრომების მაღალი ხარისხით ვიმსჯელებთ, ისინიც ადასტურებს, რომ სასწავლო 

გეგმაში აღწერილი სწავლის შედეგები მიღწეულია. მთლიანობაში, პროგრამის სწავლის შედეგების 

შემუშავების პროცესი იყო თანამშრომლობითი პროცესი. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● კლასტერში არსებული პროგრამების კურიკულუმები 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის ამოცანებისა და სწავლის შედეგების რუკა; 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
პროგრამის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის მიზნებს.  ისინი რეალისტურია და ეფუძნება 

ნათლად ჩამოყალიბებულ ხედვას გასავითარებელი ცოდნისა და უნარების შესახებ.  ისინი შეესაბამება 

დოქტორანტურის დონეს და შექმნილია ამ სფეროში უახლესი საერთაშორისო მიღწევების 

გათვალისწინებით.  სათანადო ყურადღება ეთმობა მეცნიერული პროდუქტის შექმნას, რომელიც 

სპეციალურად არის ორიენტირებული საერთაშორისო ხილვადობის მოსაპოვებლად.  აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპები ადეკვატურად ერთვის პროგრამის ყოველდღიურ ცხოვრებას. 

ინტერვიუების დროს პროგრამის მართვაში ჩართულმა პირებმა, აკადემიურმა პერსონალმა და 

სტუდენტებმა  თანამშრომლობითი ჩართულობა და მონაწილეობა აჩვენეს სწავლის შედეგების 

ჩამოყალიბებაში. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● კლასტერში არსებული პროგრამების კურიკულუმები 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის ამოცანებისა და სწავლის შედეგების რუკა; 

 

   
 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები: - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით: - 



 

 

შეფასება 

 
კომპონენტი 1.2 

პროგრამის სწავლის 

შედეგები 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
 1.3 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი  

➢ განსაზღვრულია პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები. პროგრამის სწავლის 

შედეგების შეფასების ციკლი მოიცავს სწავლის შედეგების გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, 

შეგროვებასა და ანალიზს. 

➢ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასება გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად. 

 
კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
სასწავლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასება, როგორც  საკანონმდებლო მოთხოვნა 

საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში ცოტა ხნის წინ დაინერგა და იგი განიხილება, როგორც 

ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის სისტემის ერთ-ერთ უდიდეს გამოწვევად, მაგრამ ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტმა უკვე დაიწყო მისი განხორციელება და გეგმავს შეფასების შედეგების განხილვას 

სასწავლო გეგმების შემდგომ განვითარებაში. არსებობს პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების 

სისტემა კლასტერში წარმოდგენილი ყველა სასწავლო გეგმისთვის, რომელიც ითვალისწინებს შეფასების 

შესაბამის ინსტრუმენტებს და პერიოდულობას, ასევე ადეკვატურ კრიტერიუმებს, რომლებიც 

შეესაბამება ზოგადად ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და კონკრეტულად თავისუფალი მეცნიერებებისა და 

ფილოსოფიის სპეციფიკას. გარე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა სწავლის შედეგების 

შეფასებაში უზრუნველყოფილია კარგად ჩამოყალიბებული შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 

მეშვეობით. აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან ინტერვიუებმა გამოავლინა, რომ ისინი პროგრამის 

სწავლის შედეგების შემუშავების, გაზომვისა და ანალიზისთვის  სათანადო მითითებას და მხარდაჭერას 

იღებენ. 

 
 

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით აღწერა 

და ანალიზი - პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა) 



 

დაწესებულებას შემუშავებული აქვს თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის შეფასების 

თანმიმდევრული სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც სწავლების, ასევე კვლევის 

კომპონენტების სწავლის შედეგების შეფასებას. დისციპლინები, პირდაპირი შეფასების შერჩეული 

ინსტრუმენტები, აგრეთვე შეფასების პერიოდულობა და სწავლის შედეგების მიღწევის სამიზნე 

ნიშნულები, შემუშავებულია ზოგადად ჰუმანიტარული მეცნიერებების და კერძოდ, თავისუფალი 

მეცნიერებების მახასიათებლების შესაბამისად. 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან 

თანამშრომლობით მოახდინა პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების სისტემის პილოტირება, 

რომელიც ახლახან შეიქმნა კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად და შეფასების შედეგები 

გამოყენებული იქნება პროგრამის სამიზნე ნიშნულების განახლებისთვის და სწავლებისა და სწავლის 

შემდგომი გაუმჯობესებისთვის. რაც შეეხება გარე დაინტერესებული მხარეების (კურსდამთავრებულები 

და დამსაქმებლების) შეფასების და ჩართულობის ირიბ მეთოდებს, ეს გათვალისწინებულია 

უნივერსიტეტის კარგად დამკვიდრებული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემით. 

ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ თავისუფალი მეცნიერებების  ბაკალავრიატის პროგრამის აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი იღებს მხარდაჭერას (ელ. ფოსტით, წერილობითი სახელმძღვანელო 

მითითებებით, შეხვედრებით, ტრენინგებით და ა.შ.) ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურისგან შესაბამისი თეორიული ცოდნის და უნარების განვითარების მიზნით 

და  პროგრამის სწავლის შედეგების შემუშავების, გაზომვისა და ანალიზისთვის. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● კლასტერში პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● ინტერვიუები 

● სწავლის შედეგების შეფასების შედეგები და ანალიზი 

● დარგობრივი მახასიათებლები 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

პროგრამას აქვს სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი, რომელიც ასახავს კავშირს პროგრამის სწავლის 

შედეგებს, ნასწავლ კურსებს, შეფასების კომპონენტებს, შეფასების პერიოდსა და დადგენილ დარგობრივ 

მახასიათებლებს შორის. ნასწავლი კურსების შეფასების პერიოდი დგინდება შესაბამისი სემესტრების 

ბოლოს, სამიზნე ნიშნულებით, რომლებიც მიზნად ისახავს სტუდენტების 80%-მა მიიღოს საბოლოო 

შეფასების 51% ან მეტი. განმსაზღვრელი კომპონენტია საბოლოო შეფასება. რაც შეეხება მთელი 

პროგრამის შეფასების პერიოდს, იგი განისაზღვრება 5 წლის ვადით.  შეფასების პერიოდულობა და 

შეფასების ფორმები და მეთოდები ადეკვატური და გამჭვირვალეა. 

თანდართულ დოკუმენტებში ასევე მოცემულია ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში 

აკადემიური პროგრესის შეფასება, რომელშიც მოცემულია აკადემიურ პროგრესთან დაკავშირებული 

მონაცემების დეტალური ანალიზი. კერძოდ, ფილოსოფიის ყველა კურსის შეფასება ხდება შუალედური 

და საბოლოო შეფასებების შედეგების გათვალისწინებით. ამ შეფასებების საშუალო შედეგები 

შედარებულია მინიმალურ ზღვრებთან და გამოითვლება სტანდარტული გადახრები. საერთო ჯამში, 

დოკუმენტი ნათლად ასახავს პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების აკადემიურ პროგრესს. 

პროგრამის მთლიანობაში თვითშეფასების მიზნით, მეცნიერებათა და ხელოვნების  ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტმა ჩაატარა პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების აკადემიური 

პროგრესის ანალიზი, სტუდენტების გამოკითხვები (სემესტრულად), სამაგისტრო გამოკითხვა, ფოკუს-



 

ჯგუფები დამსაქმებლებთან, პროგრამის გარე კოლეგების მიმოხილვა, საორიენტაციო ანალიზი 

პროგრამის სწავლის შედეგების პირდაპირი შეფასებისთვის და პროგრამაში ჩართული აკადემიური 

პერსონალის შეფასება. ამ საერთო სქემის ფარგლებში გადამწყვეტი როლი ითამაშა სტუდენტების 

აკადემიურ მოსწრებამ. ადგილზე ვიზიტის დროს ასევე დადასტურდა, რომ ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალი იღებს რეგულარულ დახმარებას ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტისგან, რათა განავითაროს პროგრამის სწავლის შედეგების გაზომვისა და 

ანალიზისთვის საჭირო უნარები. 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამისთვის 

საკმაოდ ჰგავს საბაკალავრო პროგრამას და მისი საუკეთესო პრაქტიკა დანერგილია და გამოიყენება ამ 

პროგრამის განმავლობაშიც. ამ თვალსაზრისით, სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის 

სწავლის შედეგების შეფასება თანმიმდევრულია და მოიცავს ზომებს მისი გამჭვირვალობისა და 

პერიოდულობის უზრუნველსაყოფად. ფილოსოფიის თავისებურებები სათანადოდ არის 

გათვალისწინებული, რადგან შეფასება მოიცავს პირდაპირ და არაპირდაპირ მეთოდებს და სხვადასხვა 

სამიზნე ნიშნულებს მრავალფეროვანი მიღწევების განსაზღვრის მიზნით.  გარე დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობა ამ პროცესში ადეკვატურია.  გასაუბრებისას პერსონალმა გამოავლინა შეფასების 

მეთოდების სათანადო ცოდნა და ახსენა ინსტიტუციური ინიციატივები ამ საკითხთან დაკავშირებული 

შესაძლებლობების გასაძლიერებლად.  არსებობს შესაბამისი ზომები, რათა გამოყენებული იქნეს 

შეფასების შედეგები პროგრამის კომპონენტების გაუმჯობესების მიზნით.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● კლასტერში პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● ინტერვიუები 

● სწავლის შედეგების შეფასების შედეგები და ანალიზი 

● დარგობრივი მახასიათებლები 

● ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური პროგრესი ( თანდართული დოკუმენტი)  
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
სადოქტორო პროგრამაში შეფასების პროცედურები სათანადოდ არის დადგენილი მკაფიო 

რეგულაციებით. ისინი სრულიად ადეკვატურია პროგრამის სწავლის შედეგების შესაფასებლად. 

სადოქტორო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი მოიცავს სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის შეფასებას, სისტემა და პერიოდულობა ითვალისწინებს სწავლის სფეროსა და დონის 

თავისებურებებს, იყენებს შესაბამის მეთოდებსა და კრიტერიუმებს. პროგრამის განხორციელებაში 

ჩართულ პერსონალს ეხმარებიან სწავლის შედეგების შემუშავებისა და გაზომვისათვის საჭირო 

უნარებისა და ცოდნის გამომუშავებაში და უზრუნველყოფილია კომუნიკაცია, ასევე 

უზრუნველყოფილია პროცესში გარე დაინტერესებული მხარეების ჩართვა. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● კლასტერში პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა 



 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● ინტერვიუები 

● სწავლის შედეგების შეფასების შედეგები და ანალიზი 

● დარგობრივი მახასიათებლები 

 

 
 

 

შეფასება  

 

კომპონენტი  

1.3 პროგრამის 

სწავლის შედეგების 

შეფასების მექანიზმი 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 
➢ პროგრამის სტრუქტურა თანამიმდევრული და ლოგიკურია. პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა 

უზრუნველყოფენ პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

შესაბამისობაშია პროგრამის  შინაარსთან და სწავლის შედეგებთან. 

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

კლასტერში წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამები შემუშავებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

შინაგანაწესის მიხედვით, რომელიც შეესაბამება საკანონმდებლო მოთხოვნებს (ECTS სისტემა, მინისტრის 

N 3 ბრძანებულება, ეროვნულ კვალიფიკაციათა ჩარჩო და სხვ.). პროგრამების შინაარსი და სტრუქტურა 

კარგად არის დამუშავებული, ხოლო კურსები ურთიერთდაკავშირებულია, რაც აბალანსებს საგნობრივ 

1.4  საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა და შინაარსი 

➢    პროგრამა შედგენილია უსდ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და 

განხორციელების მეთოდოლოგიის გამოყენებით. 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები: - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ, ასევე ტრანსფერულ უნარებს. თითოეული პროგრამის სასწავლო და 

კვლევითი კომპონენტი ითვალისწინებს განათლების დონის, სწავლის სფეროს და მისანიჭებელი 

ხარისხის სპეციფიკას. კლასტერში დაჯგუფებულ პროგრამებში გათვალისწინებულია უახლესი კვლევის 

შედეგები და დარგის თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევები. ყველა პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია 

მიიღწევა სხვადასხვა ღონისძიებებითა და აქტივობებით. შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებთან 

ინტერვიუებმა ცხადყო, რომ პროგრამების შემუშავება იყო ღია, გამჭვირვალე და თანამშრომლობითი 

პროცესი.  მხოლოდ თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის მისამართით უნდა იქვას, რომ  

რეკომენდებულია კომუნიკაციის გაუმჯობესება სხვადასხვა შიდა დაინტერესებულ მხარეს შორის, რათა 

უზრუნველყოს პროგრამის გუნდის უკეთესი ინტეგრაცია ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტზე. შესაბამისი ინფორმაცია საჯაროა და ზიარდება  ადეკვატური არხებით, მათ შორის ძალიან 

კარგი ვებგვერდით. შეიძლება სასარგებლო იყოს ამ ვებგვერდის სრული ვერსიის შეთავაზება 

საერთაშორისო ენაზე, ხილვადობისა და ინტერნაციონალიზაციის გასაძლიერებლად. 

 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა)  

 
თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა შემუშავებულია ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების 

მეთოდოლოგიით, ECTS კრედიტების სისტემის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს N3 დადგენილებით.  პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და სირთულე შეესაბამება სწავლის 

საბაკალავრო დონეს და ლიბერალური განათლების სპეციფიკას, აბალანსებს ცოდნასა და უნარებს (მათ 

შორის ტრანსფერებს) ფილოსოფიას, ისტორიასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებს, ხელოვნებასა და 

ლიტერატურას შორის, რაც საშუალებას აძლევს სტუდენტებმა შეიმუშაონ ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმა მათი პირადი და პროფესიული ინტერესებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით. პროგრამა, 

თავისი მოქნილი სტრუქტურით, საკმაოდ დიდ ავტონომიას ანიჭებს სტუდენტებს არჩევანის 

გაკეთებაში სხვადასხვა დისციპლინას შორის და, როგორც ინტერვიუებმა აჩვენა, სტუდენტები 

ახერხებენ ისარგებლონ ასეთი ავტონომიით მჭიდრო კომუნიკაციისა და მითითებების 

გათვალისწინებით, რომელსაც იღებენ  თავისუფალი მეცნიერებების  პროგრამის გუნდისა და 

უნივერსიტეტის კარგად ჩამოყალიბებული სტუდენტური მხარდაჭერის სერვისების დახმარებით. 

როგორც სილაბუსების ანალიზმა აჩვენა, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ითვალისწინებს 

უახლესი  კვლევის შედეგებს და თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებს სწავლებასა და სწავლაში. 

ექსპერტთა ჯგუფს ესმის და სრულად უჭერს მხარს სწავლების სპეციფიკურ მეთოდოლოგიას, რომელიც 

გამოიყენება სავალდებულო სპეციალიზებულ თავისუფალი მეცნიერებების კურსებში, რომელიც 

ითვალისწინებს მსოფლიო დიდი მოაზროვნეების ტექსტების კითხვას, ანალიზს და გაგებას სამეცნიერო 

ნაშრომების გამოყენების გარეშე. მაგრამ რეკომენდებულია ზოგიერთი მათგანის მითითება არა 

სავალდებულო, არამედ როგორც დამატებითი სასწავლო მასალა სილაბუსებში იმ სტუდენტებისთვის, 

რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებიან გაიღრმავონ თავიანთი ცოდნა შესაბამის კვლევით სფეროებში 

ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე (მაგ. იხილეთ სილაბუსები „დიადი წიგნები II“, „დიადი 

წიგნები III“", „ბერძნული დრამა ანტიკურობისა და თანამედროვეობის კონტექსტში“ და სხვ.). 

ინფორმაცია პროგრამის სხვადასხვა ასპექტის შესახებ გამოქვეყნებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments/mecnierebata-da-xelovnebis-fakulteti-269/programebi- 

303/mecnierebata-da-xelovnebis-fakultetis-sabakalavro-programebi/ertiani-migebit/tavisufali-mecnierebebi- 

liberal-arts.  

თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა კარგად არის 

შემუშავებული საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე, სრულად შეესაბამება მისანიჭებელ 

აკადემიურ ხარისხს (ანუ ბაკალავრი თავისუფალ მეცნიერებებში) და უზრუნველყოფს პროგრამის 



 

სწავლის შედეგების მიღწევას. ყველა სავალდებულო და არჩევითი კურსი ლოგიკურად არის 

ურთიერთდაკავშირებული, შესაბამისი წინაპირობებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისი 

წინასწარი ცოდნისა და უნარების მქონე სტუდენტების ჩარიცხვა. 

პროგრამის ინტერნაციონალიზაცია მიიღწევა შემდეგი ღონისძიებებითა და აქტივობებით: ინგლისური 

ენის კურსების უზრუნველყოფა, უცხოელი პროფესიონალების მიერ პროგრამის თანამართვა, 

სტუდენტებისა და პერსონალის Erasmus+ მობილობის პროგრამებში მონაწილეობა, აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის პუბლიკაციები საერთაშორისოდ აღიარებულ ქვეყნებში. ჟურნალები და სხვა 

საერთაშორისო აქტივობები და ა.შ. 

როგორც აღნიშნულია, პროგრამის შემუშავებაში სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე იყო ჩართული, 

თუმცა, როგორც ინტერვიუებიდან ირკვევა, შეინიშნება  პროგრამის ხელმძღვანელების ნაკლები 

კომუნიკაცია ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან. თავისუფალი მეცნიერებების 

გუნდმა (პროგრამის ხელმძღვანელები, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი) სრულად არ იცოდა 

პროგრამის მთელი 240 ECTS სტრუქტურა, ისინი ორიენტირებული იყვნენ ძირითადი პროგრამის 

სტრუქტურასა და 120 ECTS-ზე, ხოლო თავისუფალ მეცნიერებათა ბაკალავრის  ხარისხი გაიცემა 240 

ECTS. დასრულების შემდეგ. მაგალითად. აღინიშნა, რომ არ არსებობს ადამიანური რესურსი, რათა 

პროგრამას დაემატოს მათემატიკა და კლასიკური ენები. ითქვა, რომ არ არის საკმარისი ადამიანური 

რესურსი იმისათვის, რომ პროგრამა უფრო მრავალფეროვანი გახდეს. მაშინ, როცა საგანი  

„მათემატიკური მეთოდები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში“ არის თავისუფალი მეცნიერებების 

არჩევით კურსებს შორის  და კლასიკური ენები ისწავლება ფაკულტეტის სხვა სასწავლო პროგრამების 

ფარგლებში. უნივერსიტეტში არის საკმარისი რაოდენობის აკადემიური პერსონალი, ვისაც შეუძლიათ 

წვლილი შეიტანონ თავისუფალ მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამაში. შესაბამისად, 

რეკომენდებულია გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია ადმინისტრაციასა და თავისუფალ მეცნიერებათა  

გუნდს შორის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე მათი უკეთესი ინტეგრაციისთვის. 

 
რეკომენდაციები: 

რეკომენდებულია გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია ადმინისტრაციასა და „თავისუფალი მეცნიერებების“  

გუნდს შორის, რათა მოხდეს მათი უკეთესად ინტეგრირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტთან.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის სილაბუსები 

● დაწესებულების ვებგვერდი 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
პროგრამა შემუშავებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 

დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიით, ECTS სისტემის და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს N3 დადგენილებით. ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის 

საერთო მოცულობა კრედიტებში შეადგენს 240 კრედიტქულას. სწავლის სტანდარტული პერიოდია 4 

წელი. 240 კრედიტქულიდან ძირითად სპეციალობას (ფილოსოფიას) ენიჭება 120 კრედიტქულა. ეს 120 

კრედიტქულა ნაწილდება შემდეგნაირად: 



 

● სავალდებულო კურსები – 48 კრედიტქულა  

●  არჩევითი კურსები – 12 კრედიტქულა  

● სავალდებულო არჩევითი კურსები – 60 კრედიტქულა (აქედან 30 კრედიტი აღებული უნდა იყოს 

თეორიული ფილოსოფიის მოდულიდან და 30 კრედიტი ქულა - პრაქტიკული ფილოსოფიის 

მოდულიდან). 

გარდა ძირითადი დისციპლინის ქულებისა, პროგრამა იძლევა თავისუფალი კომპონენტების (60 

კრედიტქულა) და დამატებითი პროგრამის (60 კრედიტქულა) ათვისების შესაძლებლობას. აღსანიშნავია, 

რომ სტუდენტს შეუძლია სხვა თავისუფალი კომპონენტის კურსების გავლა მინორ პროგრამის არჩევის 

ნაცვლად. პროგრამის თავისუფალი კომპონენტები მოიცავს შემდეგ მოდულებს: 

შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში (12 კრედიტქულა), აკადემიური მუშაობის ტექნიკა (6 კრედიტქულა), 

შესავალი სტატისტიკაში (6 კრედიტქულა), ინგლისური ენის კურსი (24 კრედიტქულა) და ორი შესავალი 

კურსი (12 კრედიტქულა). 

ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი (სავალდებულო კურსები) კურსები 

სტრუქტურირებულია შემდეგნაირად: 

● ანტიკური ფილოსოფია  

● შუასაუკუნეების ფილოსოფია  

● ახალი ერის („ნიუ ეიჯის“) ფილოსოფია  

● თანამედროვე ფილოსოფია  

● ლოგიკის საფუძვლები  

● შესავალი ეთიკაში  

● შესავალი ესთეტიკაში 

● საბაკალავრო საკურსო ნაშრომი  

ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი კურსები უზრუნველყოფს სტუდენტების ძირითადი 

კომპეტენციების განვითარებას, საბაკალავროს საკურსო ნაშრომის მოდული ავითარებს სტუდენტების 

საბაზისო კვლევით უნარებს, ხოლო სავალდებულო-არჩევითი კურსები უზრუნველყოფს 

თეორიული/პრაქტიკული ფილოსოფიის ძირითადი საკითხების ფართო ცოდნისთვის საჭირო 

სპეციფიკური კომპეტენციების განვითარებას. ყოველი კურსის შემდეგ კომპონენტზე დაშვების 

წინაპირობები თანმიმდევრულია და წინააღმდეგობაში არ მოდის ერთმანეთთან.  

თეორიული ფილოსოფიის მოდულის სავალდებულო-არჩევითი კურსები მოიცავს შემდეგს: ენა და 

ონტოლოგია შუა საუკუნეების ფილოსოფიაში; მეტაფიზიკური პრობლემები შუა საუკუნეების 

ფილოსოფიაში; მეცნიერება და თანამედროვე სამყარო: უაიტჰედის ბუნების ფილოსოფია; რელიგიური 

რწმენა და რაციონალურობა; ენის ფილოსოფია; პოსტკლასიკური ფილოსოფია: კიერკეგორი, მარქსი, 

ნიცშე; გონების ფილოსოფია; ფორმალური მეთოდების შესავალი ფილოსოფიაში; არისტოტელეს 

მეტაფიზიკა: ტექსტი და კომენტარი; შესავალი ეპისტემოლოგიაში; რუსული ფილოსოფიის ისტორია.  ეს 

კურსები ასახავს ფაკულტეტის ბირთვის აკადემიურ ორიენტაციას (კონტინენტური ფილოსოფია), მაგრამ 

ასევე მოიცავს ტენდენციებს ანალიტიკური ფილოსოფიიდანაც. 

პრაქტიკული ფილოსოფიის მოდულის სავალდებულო-არჩევითი კურსები მოიცავს შემდეგს: 

თანამედროვეობის თეორიები; მორალური მოტივაციის ფილოსოფიური თეორიები: ისტორიული და 

თანამედროვე დებატები; თავისუფლების იდეა გერმანულ იდეალიზმში; პოლიტიკა და ესთეტიკა; 

კლასიკური ესთეტიკური პარადიგმები: ხელოვნების ფილოსოფიის ისტორია პლატონიდან ჰეგელამდე 

(და ჰეგელიდან თანამედროვე სამყარომდე); ბიოეთიკის შესავალი; პოლიტიკური ფილოსოფია და 

დემოკრატიული ფილოსოფია; ადამიანის უფლებათა ფილოსოფიის შესავალი; კარლ მარქსის 

ფილოსოფიის შესავალი, ისტორიის ფილოსოფია: პროგრესის იდეა და მისი კრიტიკა, ფილოსოფიური 

ანთროპოლოგია, ემანუელ კანტის „პრაქტიკული გონების კრიტიკა“.  ამ მოდულში გათვალისწინებული 



 

კურსები მრავალფეროვანია და მოიცავს როგორც კლასიკურ, ასევე თანამედროვე საკითხებს პრაქტიკულ 

ფილოსოფიაში.  

ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამა ლოგიკურად არის სტრუქტურირებული, მოდულის სწავლის 

შედეგები ხელს უწყობს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას მთლიანობაში და, საერთო ჯამში, 

პროგრამის შინაარსი და სტრუქტურა შესაბამისობაშია მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან. მისი 

სტრუქტურა უზრუნველყოფს მის ორიგინალობას ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში. 

ადგილზე ვიზიტის დროს პროგრამის ხელმძღვანელებმა და აკადემიურმა პერსონალმა აჩვენეს კარგი 

ცოდნა პროგრამის სტრუქტურის, შინაარსისა და მიზნების შესახებ. საერთო ჯამში, დაყოფა პრაქტიკულ 

და თეორიულ ფილოსოფიას შორის უზრუნველყოფს სტუდენტების არჩევანის თავისუფლებას და რომ, 

ერთდროულად, ისინი მიიღებენ ცოდნას ფილოსოფიის ორივე  ფართო დარგის შესახებ. პროგრამა 

განიხილავს სფეროში არსებულ ახალ კვლევებს და ითვალისწინებს ინტერნაციონალიზაციის ძირითად 

საკითხებს. პროგრამასთან, მის სტრუქტურასა და შინაარსთან დაკავშირებული ყველა საჭირო 

ინფორმაცია განთავსებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, ინტერვიუებისა და 

დოკუმენტების საფუძველზე პროგრამის შემუშავება იყო თანამშრომლობითი პროცესი. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის სილაბუსები 

● დაწესებულების ვებგვერდი 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

პროგრამა შემუშავებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების 

დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიით, ECTS სისტემის და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს N3 დადგენილებით. პროგრამის სტრუქტურა ასეთია: 

მაგისტრატურა გულისხმობს 120 კრედიტის  დაგროვებას 2 სასწავლო წლის 

განმავლობაში. ეს კრედიტები უნდა დაგროვდეს შემდეგი სქემის მიხედვით: 

●სავალდებულო კურსები - 30 კრედიტი (ფილოსოფიის მაგისტრატურისთვის აუცილებელი ძირითადი 

კომპეტენციები)  

●სავალდებულო-არჩევითი კურსები - მინიმუმ 48 კრედიტი (თეორიული ფილოსოფიის ბლოკი - მინიმუმ 

24 კრედიტი, პრაქტიკული ფილოსოფიის ბლოკი - მინიმუმ 24 კრედიტი) (პრაქტიკული და თეორიული 

ფილოსოფიის დარგის აქტუალური საკითხების სიღრმისეული შესწავლა) 

●არჩევითი კურსი - 12 კრედიტი (სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს თავისუფალი არჩევითი კურსები 

როგორც ფილოსოფიიდან, ასევე სხვა სამაგისტრო პროგრამებიდან); 

●სამაგისტრო ნაშრომი ‐ 30 კრედიტი (ავითარებს ფილოსოფიის დარგის აქტუალური საკითხების 

კვლევისათვის აუცილებელ კვლევით უნარებს). 

სავალდებულო კურსები მოიცავს: ეთიკა, აკადემიური წერა, პოლიტიკური ფილოსოფია, ონტოლოგია, 

ყოფა და დრო. თეორიული ფილოსოფიის სავალდებულო-არჩევითი კურსები მოიცავს შემდეგ თემებს: 

ცოდნა და რწმენა, ჰეგელის ლექციები ისტორიის ფილოსოფიაზე, ჰეგელის ლოგიკის მეცნიერება, 

ინტენციონალურობის თეორიები შუა საუკუნეებში, ლოგიკა და თეოლოგია, მეცნიერების ფილოსოფია, 

ონტოლოგია და თეოლოგია ავგუსტინესა და ბოეთიუსში, დიალექტიკა ძველ და თანამედროვე 



 

ფილოსოფიაში, სპინოზა და თანამედროვე სპინოზიზმი, სტრუქტურა და პარადოქსი: წინააღმდეგობის 

პოსტდიალექტიკური ფორმები. 

სავალდებულო-არჩევითი კურსები პრაქტიკულ ფილოსოფიაში მოიცავს შემდეგ თემებს: რელიგიის 

ადგილი და საზღვრები პოსტკლასიკურ ევროპულ ფილოსოფიაში, პოლიტიკური თეოლოგია, 

ფსიქოანალიზი და სქესი, პოსტმოდერნული ესთეტიკური თეორიები, ფემინისტური ფილოსოფია, 

კაპიტალიზმი, როგორც რელიგია, კარლ მარქსის "ლუი ნაპოლეონის მეთვრამეტე ბრუმერი", 

საერთაშორისო სამართლის ფილოსოფიური ასპექტები, ფრიდრიხ ნიცშე და ზნეობის გენეალოგიები, 

ვალტერ ბენიამინის თეზისები „ისტორიის კონცეფციის შესახებ“, ზიგმუნდ ფროიდი და არაცნობიერის 

ფსიქოლოგია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფილოსოფიაში სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურირება მრავალი გზა 

არსებობს, აშკარაა, რომ მიმდინარე პროგრამა კარგად არის დაბალანსებული და ცდილობს რაც შეიძლება 

მეტი და მრავალფეროვანი თემებისა და მეთოდოლოგიების წარმოჩენას. შეიძლება ითქვას, რომ 

ფილოსოფიის პრაქტიკულ კურსებს აქვს გარკვეული იდეოლოგიური საფუძველი (მაგალითად, 

კაპიტალიზმი, როგორც რელიგია), თუმცა ეს მთლიანად პროგრამაზეა დამოკიდებული და შეიძლება 

იყოს გემოვნების საკითხი. დიფერენცირება პრაქტიკულ და თეორიულ ფილოსოფიას შორის 

განსაკუთრებით სასარგებლოა და საშუალებას აძლევს სტუდენტებს ჰქონდეთ მკაფიო წარმოდგენა იმაზე, 

თუ რას და როგორ სწავლობენ. 

ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამა სტრუქტურირებულია ლოგიკურად და მკაფიოდ, ხოლო პროგრამის 

სწავლის შედეგები ხელს უწყობს მთლიანი კლასტერის სწავლის შედეგების მიღწევას. პროგრამის 

შინაარსი და სტრუქტურა შეესაბამება მისანიჭებელ კვალიფიკაციას. მას გამორჩეული და მართლაც 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს საქართველოს უმაღლეს განათლების სისტემაში. სამაგისტრო 

ნაშრომების ჩვენი  (თუმცა ზედაპირული) შეფასებით დავასკვნათ, რომ პროგრამა სტუდენტებს აძლევს 

შესაძლებლობას ჩამოაყალიბონ სწორი თეორიული ბაზა, ჩაატარონ დამოუკიდებელი კვლევა და 

გადაჭრას ფილოსოფიური პრობლემები. 

გასაუბრებისას პროგრამის ხელმძღვანელებმა და აკადემიურმა პერსონალმა აჩვენეს შესანიშნავი ცოდნა 

სტრუქტურის, შინაარსისა და პროგრამის მიზნების შესახებ. პროგრამასთან, მის სტრუქტურასა და 

შინაარსთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ინფორმაცია განთავსებულია ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. პროგრამის შინაარსი ეფუძნება ახალ კვლევებს და თანამედროვე 

სამეცნიერო მიღწევებს და ითვალისწინებს ინტერნაციონალიზაციის ძირითად საკითხებს. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის სილაბუსები 

● დაწესებულების ვებგვერდი 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
რაც შეეხება სადოქტორო პროგრამას, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია პროგრამების 

დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მკაფიო მეთოდები საჭირო რეგულაციების შესაბამისად. 

სტრუქტურა და დასაფარი კრედიტების რაოდენობა არის მკაფიო, შეესაბამება მოსალოდნელ 

ხანგრძლივობას (3-დან 5 აკადემიურ წლამდე), ადეკვატური და ასახავს პროგრამის თავისებურებებს. 



 

კურსებისა და ასისტენტობის კომპონენტის კომბინაცია ადეკვატური და კარგად ორგანიზებულია, ისევე 

როგორც მოთხოვნები, რომელიც ეხება რეგულარულ კოლოკვიუმებს, მოხსენებებსა და პუბლიკაციების 

გამოქვეყნებას.  შედეგად, სირთულის დონე ადეკვატურია და საკმარისადაა დასაბუთებული.  აკადემიურ 

და მოწვეულ პერსონალთან და სტუდენტებთან გასაუბრებისას გამოიკვეთა, რომ სამუშაო დატვირთვა და 

მოთხოვნები რეალური და მიღწევადია, რაც შესაძლებლობას იძლევა დასრულდეს პროგრამა 

მოსალოდნელ დროში და მოხდეს  შესაბამისი უნარებისა და მეცნიერული ავტონომიის შეძენა. 

აღსანიშნავია, რომ სტრუქტურა სათანადოდ იქნა შემუშავებული საერთაშორისო ანალოგებთან 

ერთობლივი მუშაობის საფუძველზე, რათა უზრუნველყოს მისი ხარისხი და შესაბამისობა გლობალურ 

სტანდარტებთან და საუკეთესო პრაქტიკასთან. 

ინტერვიუების დროს პროგრამის მმართველმა პერსონალმა გამოავლინა მკაფიო შეხედულებები 

პროგრამის სტრუქტურისა და რეგულარული მონიტორინგისა და გაუმჯობესების პროცედურების 

შესახებ და აკადემიურმა პერსონალმა აჩვენა ჩართულობა ამ ამოცანების შესრულებაში. ამასთან, 

სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა კმაყოფილება გამოთქვეს პროგრამის საერთო დაგეგმარებითა 

და განვითარებით. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმი 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● პროგრამის სილაბუსები 

● დაწესებულების ვებგვერდი 

 

 
 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  

 
დაწესებულებამ წარმოადგინოს ვებგვერდის სრული ვერსია, რომელიც ამჟამად შეიცავს 

ღირებულ ინფორმაციას, თუმცა არ არის სრული საერთაშორისო ენაზე, რაც გააძლიერებდა 

მის ხილვადობას. სასარგებლო იქნება არსებული ზომების გაძლიერება, რაც უზრუნველყოფს 

ინფორმაციის მიღწევადობას ადგილობრივ გარემოს მიღმა არსებულ სამიზნე 

აუდიტორიამდე.   

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების 

მიხედვით: - 

 
პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, 

ბაკალავრიატი) რეკომენდაცი(ებ)ი: 

რეკომენდებულია გაუმჯობესდეს კომუნიკაცია ადმინისტრაციასა და „თავისუფალი 

მეცნიერებების“  გუნდს შორის, რათა მოხდეს მათი უკეთესად ინტეგრირება მეცნიერებათა 

და ხელოვნების ფაკულტეტთან.  

 

რჩევები: 

რჩევაა სამეცნიერო ნაშრომები „თავისუფალი მეცნიერებების“ კურსების სილაბუსებში 

მიეთითოს არა როგორც სავალდებულო, არამედ როგორც დამატებითი სასწავლო მასალა იმ 

სტუდენტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი იქნებიან გაიღრმავონ თავიანთი ცოდნა 

შესაბამის კვლევით სფეროებში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებზე (მაგ. იხილეთ 

სილაბუსები - დიადი წიგნები II, დიადი წიგნები III, ბერძნული დრამა ანტიკურობისა და 

თანამედროვეობის კონტექსტში და სხვ.). 
 



 

შეფასება  

 

კომპონენტი  

1.4 საგანმანათლებლო 

პროგრამის 

სტრუქტურა და 

შინაარსი 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
 

 

 1.5. სასწავლო კურსი/საგანი  

➢ სასწავლო კურსის/საგნის შინაარსი და კრედიტების რაოდენობა უზრუნველყოფს ამ კურსით/საგნით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

➢ ძირითადი სფეროს სასწავლო კურსის/საგნის შინაარსი და სწავლის შედეგები უზრუნველყოფს 

პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას.  

➢ სილაბუსში მითითებული სასწავლო მასალა უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. 

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის 

შეფასება და ანალიზი 

 
კლასტერში წარმოდგენილი ყველა სასწავლო პროგრამის კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება 

პროგრამის შესაბამის შედეგებს, ხოლო კურსების შინაარსი შეესაბამება მათ სწავლის შედეგებს. 

სწავლებისა და სწავლების კომპონენტებს შორის კრედიტების განაწილება  სწავლის დონის და 

სფეროსთვის შესაბამისია და ფასდება კურსების სწავლის შედეგები. სტუდენტის დატვირთვა 

კურსებისთვის საკონტაქტო და დამოუკიდებელ საათებთან მიმართებით ადეკვატურია.  სილაბუსებში 

მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა უმეტესად შესაბამისი დარგის 

მიღწევებს შეესაბამება. მხოლოდ თავისუფალი მეცნიერებებისა და ფილოსოფიის საბაკალავრო 

პროგრამების შემთხვევაში,  არის რჩევები და რეკომენდაციები სასწავლო მასალის განახლების/დამატების 

შესახებ და ასევე, ჩვენი რჩევაა  განახლდეს  ფილოსოფიის კურსის შინაარსი საბაკალავრო პროგრამაში.  

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა)  

 
სავალდებულო და არჩევითი კურსების სწავლის შედეგები და შინაარსი შეესაბამება თავისუფალი 

მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგებს. კრედიტების რაოდენობა, აგრეთვე 

საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათები, რომლებიც ენიჭება სწავლისა და სწავლების სხვადასხვა 



 

კომპონენტებს, შეესაბამება შინაარსს და სწავლის შედეგებს. სტუდენტების დატვირთვა ადეკვატურად 

იზომება საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების მიხედვით. სასწავლო და შესასწავლი მასალის 

მოცულობა შესაბამისია გამოყოფილი დამოუკიდებელი საათებისთვის.  თითოეული კურსის ყველა 

სწავლის შედეგი სათანადოდ ფასდება.  სავალდებულო ლიტერატურისა და სხვა სასწავლო მასალის 

შეფასება, ასევე შესაბამისი რჩევა მოცემულია ზემოთ მოცემულ ნაწილში (იხ. ანგარიში, 1.4). 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● კურსის სილაბუსები 

● პროგრამის კურიკულუმი 

● Argus-ის ელექტრონული სისტემა 

● გასაუბრებების  შედეგები 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამის თითოეული კურსის შინაარსი უზრუნველყოფს შესაბამის 

კურსებში განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას. ამას გარდა, თითოეული კურსის სწავლის 

შედეგები მთლიანად შეესაბამება პროგრამის სწავლის შედეგებს. იგივე შეიძლება ითქვას თითოეულ 

კურსზე მინიჭებულ კრედიტქულებსა და მათში გათვალისწინებულ საკონტაქტო და დამოუკიდებელ 

საათების შესახებ, ასევე კურსების სწავლის შედეგების შეფასებაზე. თითოეული კურსი უზრუნველყოფს 

შეფასების მოცემული სახით განხორციელებას.  

სილაბუსებში ჩამოთვლილი სავალდებულო ლიტერატურა მრავალფეროვანია და განახლებულია და 

მოიცავს ქართულ ენაზე არსებულ მნიშვნელოვან წყაროებს. ის მასალები, რომლებიც ქართულ ენაზე არ 

არის ხელმისაწვდომი, რეგულარულად ითარგმნება და იტვირთება ელექტრონული სასწავლო სისტემა 

Argus-ში კურსის ინსტრუქტორების მიერ. მიუხედავად ამისა, ერთ შემთხვევაში არის გარკვეული 

გადახედვის აუცილებლობა. კერძოდ, კურსში - „შესავალი ადამიანის უფლებათა ფილოსოფიაში“ 

ძირითად ლიტერატურაში ჩამოთვლილია მხოლოდ რუსოსა და კანტის ნაწარმოებები, ხოლო კურსის 

შინაარსი მოიცავს თემებს (მაგ. ადამიანის უფლებები და გლობალური პოლიტიკა, ადამიანის უფლებების 

კრიტიკა, ადამიანის უფლებები დღესდღეობით. და ა.შ.), რომლებიც საჭიროებენ ლიტერატურას ამ 

ავტორების მიღმა. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ძირითადი ლიტერატურის ნუსხის გამრავალფეროვნება 

იმ წყაროებით, რომელშიც აღნიშნული საკითხებია გაშუქებული.  

კურსების შინაარსთან დაკავშირებით არის ერთი ქრონოლოგიური შეუსაბამობა.  კურსში „შუა 

საუკუნეების ფილოსოფია“,  შინაარსში ბოლო ორი თემაა „რეფორმაცია: ლუთერი და კალვინი“ და 

„მონტენი“. ინტერვიუების დროს კურსის წამყვანმა თქვა, რომ ეს განპირობებულია კურსში „ახალი ეპოქის 

ფილოსოფიაში“ არსებული თემების სიმრავლით და სწორედ ამიტომ გადავიდა ორი თემა კურსში „შუა 

საუკუნეების ფილოსოფია“. მიუხედავად ამისა, შესაძლოა უკეთესი იყოს თემების დაჯგუფება შესაბამისი 

ეპოქების მიხედვით და მათი კუთვნილების ასახვისთვის. 
 

რეკომენდაციები: გამრავალფეროვნდეს ძირითადი ლიტერატურის ჩამონათვალი კურსში 

„შესავალი ადამიანის უფლებათა ფილოსოფიაში“, რათა მან მოიცვას კურსის შინაარსში 

ჩამოთვლილი თემები. 
 
 

რჩევები: გადანაწილდეს თემები კურსებში „შუასაუკუნეების ფილოსოფია“ და „ახალი ეპოქის 



 

ფილოსოფია“, რათა აისახოს მათი სათანადო კუთვნილება შესაბამის ეპოქებთან. 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 

● კურსის სილაბუსები 

● პროგრამის კურიკულუმი 

● Argus-ის ელექტრონული სისტემა 

● გასაუბრებების  შედეგები 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
სამაგისტრო კურსები შეესაბამება უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურს და უზრუნველყოფს 

პროგრამით განსაზღვრული კომპეტენციების მიღწევას. კურსებზე განაწილებული თემები და საკითხები 

ორიენტირებულია პრაქტიკულ და თეორიულ ფილოსოფიაში მნიშვნელოვანი თეორიების, ისტორიული 

და აქტუალური დებატების შესახებ ცოდნის მიწოდებაზე,  სავალდებულო და სავალდებულო-არჩევითი 

კურსები მოიცავს ფუნდამენტური ფილოსოფიური ტექსტების კრიტიკულ ანალიზს და შეფასებას 

ანტიკური ხანიდან და თანამედროვე ეპოქიდან თანამედროვე დრომდე. პროგრამის ყველა კურსზე 

ფილოსოფიურ საკითხებზე მსჯელობისა და საკუთარი აზრისა და შეხედულებების სწორად და 

თანმიმდევრულად ჩამოყალიბების კომპეტენციის განვითარება ნათლად არის განსაზღვრული.  გარდა 

ამისა, თითოეული კურსი უზრუნველყოფს ტრანსფერულ უნარებს, როგორიცაა: აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა, წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაცია, საკუთარი 

დასკვნებისა და დასაბუთებული არგუმენტების გაზიარება. მნიშვნელოვანია, რომ სამაგისტრო ნაშრომის 

დასრულებისას სტუდენტს განუვითარდეს უნარი განსაზღვროს ცენტრალური პრობლემა ერთ-ერთ 

ფილოსოფიურ დისციპლინაში (მეტაფიზიკა, ეპისტემოლოგია, ეთიკა, ესთეტიკა, სოციალური 

ფილოსოფია, პოლიტიკური ფილოსოფია ან რელიგიის ფილოსოფია) და დამოუკიდებლად გამოიკვლიოს 

იგი. მყარი თეორიული ჩარჩოს, თანამედროვე მეთოდოლოგიური პრინციპებისა და დარგობრივი 

მეთოდების გამოყენებით. 

კურსები უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას მათი სირთულის, მრავალფეროვნების, 

ორიგინალურობისა და აქტუალობის გამო. შეიძლება განიხილოთ იდეოლოგიურად უფრო 

დაბალანსებული პერსპექტივების შეთავაზება მემარცხენე-მემარჯვენე სპექტრზე, რათა სტუდენტებს 

ჰქონდეთ თავისუფლება დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბონ თავიანთი ფილოსოფიური, ასევე 

პოლიტიკურ-ფილოსოფიური შეხედულებები. თუმცა, ასეთი საგნები ძირითადად არჩევითია და 

სტუდენტის გადასაწყვეტია, სურს თუ არა საკუთარი შეხედულებების  გაძლიერება შემდგომი ცოდნით. 

ექსპერტებმა ასევე ყურადღებით შეისწავლეს სილაბუსები და ყველა მათგანი კარგად არის შედგენილი 

და ეფუძნება უახლეს კვლევებს ამ სფეროში, სადაც ეს შესაძლებელია. მოწოდებული ლიტერატურა არის 

უახლესი, შესაბამისი, ხელმისაწვდომი და მართვადი მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის. 

ექსპერტებს ასევე გადაეცათ სამაგისტრო ნაშრომის ნიმუში შემდეგი სათაურებით: ეპისტემური 

ავტორიტეტი ლინდა ზაგზებსკის თეორიის ჭრილში, ცნობიერების ადგილი კონსტანტინე მეგრელიძის 

სოციოლოგიურ ფენომენოლოგიაში, მარტინ ჰაიდეგერი და ჟაკ ლაკანი: ენა, რომელიც საუბრობს.  

სათაურების ძალიან ზედაპირული შეხედვითაც კი ჩანს, რომ თემები, რომლებსაც მაგისტრატურის 

სტუდენტები იკვლევენ, მრავალფეროვანი, დახვეწილი და ორიგინალურია. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ 

მათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ამ სფეროში. 

 



 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● კურსის სილაბუსები 

● პროგრამის კურიკულუმი 

● Argus-ის ელექტრონული სისტემა 

● გასაუბრებების  შედეგები 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
აკადემიური კურსების სწავლის შედეგები თანმიმდევრულია და სათანადოდ შეესაბამება სწავლის 

შედეგებს. იგი მოიცავს 36 კრედიტს, რაც შესაძლებელს ხდის სწავლის სავარაუდო ხანგრძლივობას, 

დაახლოებით 3-5 წელი. საერთაშორისო ანალოგების ანალიზზე დაფუძნებული დიზაინი 

უზრუნველყოფს მის ინოვაციურ მახასიათებლებს. კურსების შინაარსი საკმარისად ადეკვატური და 

მოქნილია, რათა დაფაროს განსხვავებული სტუდენტების მრავალფეროვანი ინტერესები, მათ შორის 

არჩევითი კომპონენტების სათანადო რაოდენობის შეთავაზებით.  მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუების დროს გამოჩნდა, რომ  კურსების მეთოდოლოგიური მიდგომა 

და დიზაინი ადეკვატური და საკმარისია დასახული მიზნების მისაღწევად.  სილაბუსები საკმარისად 

დეტალურია და იძლევა მყარ ინფორმაციას სწავლის კონკრეტული შედეგებისა და შესაფასებელი 

ქულების შესახებ. წყაროები და დამატებითი ლიტერატურა მიზანშეწონილია საგნების ყოვლისმომცველი 

ხედვის უზრუნველსაყოფად და ასევე უზრუნველყოფს აკადემიური უნარების განვითარებას მათ შორის 

მუშაობას სხვადასხვა ენებზე.  სავალდებულო კურსები, რომლებიც ორიენტირებულია ტრანსფერული 

უნარების განვითარებაზე, ანუ ასისტენტობა და წერა აკადემიური პუბლიკაციისთვის, ადეკვატური და 

კარგად არის ინტეგრირებული პროგრამაში. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● კურსის სილაბუსები 

● პროგრამის კურიკულუმი 

● Argus ელექტრონული სისტემა 

● გასაუბრებების  შედეგები 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები: - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების 

მიხედვით: 

 
პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
 რეკომენდაციები: გამრავალფეროვნდეს ძირითადი ლიტერატურის ჩამონათვალი 

კურსში „შესავალი ადამიანის უფლებათა ფილოსოფიაში“, რათა მან მოიცვას კურსის 

შინაარსში ჩამოთვლილი თემები. 
 
 

 რჩევები: გადანაწილდეს თემები კურსებში „შუასაუკუნეების ფილოსოფია“ და 

„ახალი ეპოქის ფილოსოფია“, რათა აისახოს მათი სათანადო კუთვნილება შესაბამის 

ეპოქებთან. 

 



 

კომპონენტი  

1.5 სასწავლო 

კურსი/საგანი 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☐ ☒ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 

პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

1.  საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზნები, 

სწავლის შედეგები და 

მათთან პროგრამის 

შესაბამისობა 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 (თავისუფალი 

მეცნიერებები,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 

(ფილოსოფია, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 ( ფილოსოფია,  
სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 ( 

ფილოსოფია, 

სადოქტორო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, სწავლება-სწავლის მეთოდები და სტუდენტთა შეფასება 

ითვალისწინებს პროგრამის სწავლის სფეროს თავისებურებებს, საფეხურის მოთხოვნებს, სტუდენტთა 

საჭიროებებს და უზრუნველყოფს პროგრამით 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, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნისა და 

უნარების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევისათვის. 
  

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

2. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის ათვისების შეფასების  ადეკვატურობა  

  



 

შესაბამისობების შეფასება და ანალიზი 

 
კლასტერში პროგრამების დაშვების წინაპირობები არის ნათელი, სამართლიანი და მოქმედი 

რეგულაციების შესაბამისი. ისინი სათანადოდ შეესაბამება მოთხოვნილი დონის თავისებურებებს, 

აერთიანებს ღიაობის კრიტერიუმებს და კომპეტენციების ადეკვატურ შემოწმებას, რომელიც საჭიროა 

უმაღლესი განათლების მისაღებად ზოგადად და კონკრეტულ დისციპლინებში. შესაბამისი ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია და ვრცელდება დაინტერესებული მხარისათვის შესაბამისი ხელმისაწვდომი არხებით. 

გასაუბრებისას სტუდენტებმა და მასწავლებელმა აჩვენეს, რომ მთელი პროცესით კმაყოფილები იყვნენ. 

კლასტერს ასევე აქვს სტუდენტური კონტიგენტის შესაბამისი დაგეგმვა, ზოგადი ინსტიტუციური 

დებულებების შესაბამისად, სტუდენტებისა და მასწავლებლების თანაფარდობის გათვალისწინებით. 

ინტერვიუების დროს პროგრამის ხელმძღვანელობა ამტკიცებდა და ასაბუთებდა, რომ ყველა პროგრამა 

ინარჩუნებს სათანადო ბალანსს ამ კუთხით, რაც სტუდენტზე ორიენტირებული მეთოდების გამოყენების 

საშუალებას იძლევა. აღსანიშნავია, რომ მიღებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები მოიცავს შესაბამის 

აქტივობებს პროგრამების პოპულარიზაციის, ხილვადობის მოპოვებისა და ფართო საზოგადოებასთან 

კონტაქტის გასამყარებლად. 

 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 (თავისებური მეცნიერებები,  საბაკალავრო პროგრამა) 

 

საბაკალავრო პროგრამაზე მისაღები მოთხოვნები მითითებულია პროგრამის აღწერაში, რომელიც 

საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი ონლაინ. საქართველოს მოქალაქეები ერთიანი ეროვნული გამოცდებით 

მიიღებიან უცხო ენის, ქართული ენისა და მათემატიკის/ისტორიის გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ერთიანი ეროვნული გამოცდები უზრუნველყოფს 

სამართლიან და მიუკერძოებელ შერჩევას. თავისუფალი მეცნიერებების პროგრამის აპლიკანტებს 

მოეთხოვებათ ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე, რადგან პროგრამის ზოგიერთი კურსი 

შემოთავაზებულია ინგლისურ ენაზე და სასწავლო მასალა ასევე ინგლისურ ენაზეა ზოგიერთ კურსზე 

(საჭიროების შემთხვევაში ეწყობა ტესტირება აპლიკანტების ინგლისური დონის დასადგენად). 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დაამტკიცა შინაგანაწესი - სტუდენტური კონტინგენტის დაგეგმვის 

წესი, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამის სპეციფიკას, ხელმისაწვდომ ადამიანურ და მატერიალურ 

რესურსებს და რომელიც საჭიროა თავისუფალ მეცნიერებთა საბაკალავრო პროგრამის 

განსახორციელებლად.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

o საგანმანათლებლო პროგრამა 

o პროგრამებზე დაშვების დოკუმენტები 

o ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი შესაბამისი ინფორმაციით 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები ხელმძღვანელ პერსონალთან, მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და პროგრამის 

კურსდამთავრებულებთან. 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით, საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულებმა 

უნდა ჩააბარონ ერთიანი ეროვნული გამოცდები შემდეგ დისციპლინებში: ქართული ენა და 

ლიტერატურა, უცხო ენა (გერმანული, ინგლისური, რუსული, ფრანგული) და ერთ-ერთი შემდეგი 



 

საგანი: მათემატიკა, ისტორია, ლიტერატურა. ინფორმაცია მისაღები მოთხოვნების შესახებ 

ხელმისაწვდომია პროგრამის ვებგვერდზე (https://iliauni.edu.ge/ge/iliauni/AcademicDepartments) და  

საჯაროა. პროგრამის მისაღები მოთხოვნები და მათთან დაკავშირებული პროცედურები შეესაბამება 

არსებულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს, სამართლიანი და გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს 

პროგრამის დამთავრებისთვის საჭირო შესაბამისი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე აბიტურიენტების 

მიღებას. პროგრამაზე გამოიყენება სტუდენტთა კონტინგენტის  დაგეგმვის წესები. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

o საგანმანათლებლო პროგრამა 

o პროგრამებზე დაშვების დოკუმენტები 

o ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი შესაბამისი ინფორმაციით 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები ხელმძღვანელ პერსონალთან, მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და პროგრამის 

კურსდამთავრებულებთან. 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 

პროგრამისა და თვითშეფასების ანგარიშის მიხედვით, სამაგისტრო პროგრამაზე დასაშვებ კანდიდატებს 

მოეთხოვებათ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ნებისმიერ სფეროში. 

სამაგისტრო პროგრამაზე დასაშვებად ტარდება წერითი (50 ქულა) და ზეპირი (50 ქულა) მისაღები 

გამოცდები. უნივერსიტეტის მისაღები გამოცდა ამოწმებს კანდიდატის ინგლისური ენის ცოდნას (B2) და 

სფეროს ცოდნას, კერძოდ კანდიდატის კომპეტენციას ფილოსოფიის ისტორიაში. 

ზეპირი გამოცდის დროს კონკურსანტმა უნდა აჩვენოს: 

• დარგის საბაზისო ცოდნა. მათ ეძლევათ რამდენიმე ძალიან ძირითადი შეკითხვა პროგრამიდან. 

• მოტივაცია (კონკურსანტმა  უნდა აჩვენოს თავისი ინტერესი არჩეული სფეროს მიმართ). 

• კომუნიკაციის უნარი. 

• კონკურსანტის აკადემიური მიღწევები. 

წერილობითი გამოცდის დროს აპლიკანტმა უნდა აჩვენოს დარგის საბაზისო ცოდნა და უნდა უპასუხოს 

ხუთ შეკითხვას. აპლიკანტებს საშუალება აქვთ წინასწარ გაეცნონ მასალას, რომელიც დაეხმარებათ 

გამოცდის მომზადებაში.  

საერთო ჯამში, დაშვების პროცესი არის რელევანტური, გამჭვირვალე, სამართლიანი, საჯარო და 

ხელმისაწვდომი. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები და პროცედურა ადეკვატურია პროგრამის 

მიზნებისა და მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიმართ და შეესაბამება საკანონმდებლო მოთხოვნებს.  

პროგრამაზე გამოიყენება სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის წესები. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

o საგანმანათლებლო პროგრამა 

o პროგრამებზე დაშვების დოკუმენტები 

o ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი შესაბამისი ინფორმაციით 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები ხელმძღვანელ პერსონალთან, მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და პროგრამის 

კურსდამთავრებულებთან. 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 



 

მარეგულირებელი ჩარჩო მოითხოვს სადოქტორო პროგრამებისათვის გამოიყოს სპეციალური მიმღები 

კომისია, რომელიც სათანადოდ არის გაწერილი ინსტიტუციური პროცედურებით. სადოქტორო 

პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხი, ინგლისური ენის სულ მცირე  B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი, უნდა 

წარმოადგინოს სადოქტორო კვლევის პროექტი და წარმატებით ჩააბაროს ზეპირი გამოცდა, რომელსაც 

ატარებს მიმღები კომისიის მიერ შერჩეული სპეციფიკური საგნობრივი კომიტეტი. ინტერვიუების დროს 

დოქტორანტებმა და კურსდამთავრებულებმა დაახასიათეს ეს პროცედურები, როგორც ნათელი და 

სამართლიანი და ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ მათ ჰქონდათ შესაბამისი და საკმარისი ინფორმაცია და 

მითითებები მთელი პროცედურის  განმავლობაში. სადოქტორო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღებისას 

გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის რესურსი. საერთო ჯამში, პროგრამაზე მიღება არ ცხადდება 

ყოველწლიურად და თითოეული მიღება არის სამ კანდიდატამდე. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

o საგანმანათლებლო პროგრამა 

o პროგრამებზე დაშვების დოკუმენტები 

o ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდი შესაბამისი ინფორმაციით 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები ხელმძღვანელ პერსონალთან, მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და პროგრამის 

კურსდამთავრებულებთან. 

 

 
 

 

შეფასება 

 

კომპონენტი  

2.1 პროგრამაზე 

დაშვების 

წინაპირობები 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები: - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით: - 



 

 

2.2. 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. 
  

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

პროგრამების დიზაინთან და მართვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ითვალისწინებს 

მრავალფეროვანი, შესაბამისი უნარების განვითარებას სწავლის დონის მიხედვით. ეს ღონისძიებები 

მოიცავს პრაქტიკულ და სამეცნიერო სფეროებს, ხაზს უსვამს შემოქმედებით წვლილს ამ სფეროში, მათ 

შორის კვლევებზე სათანადო ყურადღებას და ორიენტირებულია ტრანსფერულ უნარებზე. ამ მიზნით, 

დაწესებულების შიგნით არის მრავალფეროვანი ერთეულებისა და რესურსების სათანადო კოორდინაცია, 

მათ შორის სასწავლო და კლასგარეშე სივრცეები. ამ უნარების განვითარებას უპირველესად სასწავლო 

პროცესში ჩართული კომპეტენტური პერსონალი ახორციელებს. ყველა შემთხვევაში მკაფიოდ არის 

განსაზღვრული ამ მიზნების მიღწევის სტრატეგიები სასწავლო შინაარსის, პარტნიორებთან 

თანამშრომლობის, აკადემიური ღონისძიებების მონაწილეობისა და ორგანიზების, კვლევით პროექტებში 

ინტეგრაციის, დისერტაციის წერისა და სტატიების გამოქვეყნების გზით (ზოგიერთ შემთხვევაში 

გათვალისწინებულია) და უნივერსიტეტის ფართო  გამოცდილება. 

აღსანიშნავია, რომ სწავლების უნარების განვითარების მიზნით, სადოქტორო პროგრამა 

ახორციელებს შესაფერის ღონისძიებებს  ასისტენტობისა და სპეციფიური ტრენინგების მეშვეობით. 

გარდა ამისა, იძლევა  საერთაშორისო შესაძლებლობების განვითარების,  უცხოელ თანა-

ხელმძღვანელებთან მუშაობისა და უცხოელ დოქტორანტებთან/კოლეგებთან თანამშრომლობის 

მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს. 

ინტერვიუების დროს აკადემიურმა და მოწვეულმა პერსონალმა დაადასტურდა, რომ სრულად 

იცნობდნენ საკითხს და გადმოსცეს ღირებული მაგალითები მოსალოდნელი შედეგების 

უზრუნველყოფის მიზნით. აკადემიური კეთილსინდისიერების ფარგლებში, რბილი უნარების 

განვითარების შესაბამისი მექანიზმები იყო სათანადოდ აღწერილი და დაკავშირებული დაგეგმილ 

სწავლის შედეგებთან. ამავე კუთხით, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუების 

განმავლობაში, მათ ისაუბრეს სასწავლო პროცესის განმავლობაში პრაქტიკული უნარების განვითარების 

შესაძლებლობების მაგალითებზე. მოწოდებული ინფორმაცია ეხებოდა მასწავლებლების, სტუდენტების 

და კურსდამთავრებულების საერთაშორისო მომზადებას, რაც არის პოზიტიური და მოიცავს ღირებულ 

აქტივობებს კვლევასთან და კონტაქტების გაღრმავებასთან დაკავშირებით. ამავე კუთხით, 

დამსაქმებლებმა აჩვენეს კმაყოფილება კურსდამთავრებულთა მოსწრებასთან დაკავშირებით. სათანადოდ 

იქნა აღწერილი რეგულარული თანამშრომლობა და შეთანხმებები ერთობლივ ქმედებებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც ორიენტირებულია შრომის ბაზარზე მეტ ინტეგრაციაზე და ასევე, ხაზი გაესვა 

გეგმებს ინტეგრაციის გაძლიერების მიზნით. 

 

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამები 



 

o კვლევითი აქტივობებისა და სადოქტორო სწავლების ორგანიზების რეგულაციები 

o ინფორმაცია კლასტერის მიერ ორგანიზებულ აქტივობებზე სტუდენტების მონაწილეობით 

o საგანმანათლებლო კურსების სილაბუსები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ მმართველ პერსონალთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან, 

კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან. 
 

 

 

 
 

 

შეფასება 
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2.2 პრაქტიკული, 

სამეცნიერო/კვლევით

ი /შემოქმედებითი/ 

საშემსრულებლო და 

ტრანსფერული 

უნარების 

განვითარება 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

2.3. სწავლება-სწავლის მეთოდები 

პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა და სწავლის მეთოდების გამოყენებით. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები შეესაბამება განათლების ამ საფეხურს, კურსის/საგნის შინაარსს, სწავლის 

შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას. 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები მოიცავს მრავალფეროვან, თანმიმდევრულ მიდგომებს, რომლებიც 

შესაბამისობაშია სწავლის შედეგებთან. ისინი მოიცავს ადეკვატურ ზომებს სტუდენტზე ორიენტირებულ 

მეთოდებთან დაკავშირებით, მოსწავლეთა სათანადო ჩართულობისა და გათვალისწინებული უნარების 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. სილაბუსები მოიცავს საკმარის ინფორმაციას სწავლების 

პროცედურებთან დაკავშირებით, რომელიც შესაბამისობაშია სწავლების დონესთან. სპეციალური 

საჭიროებების მქონე სტუდენტები არიან უზრუნველყოფილი, და არსებობს საკმარისი ინსტიტუციური 

რესურსები, რომ  შეთავაზებულ იქნას შესაბამისი ტრენინგები საჭიროების შემთხვევაში. კლასტერის 

ყოველდღიური აქტივობები მოიცავს შესაბამისი ელ. სწავლების მექანიზმების განვითარებას.  

ინტერვიუს განმავლობაში, სასწავლო პროცესში ჩართულმა პერსონალმა შესაბამისად აღწერა 

სწავლის პროცესში გამოყენებული მეთოდები, რაც გულისხმობს  კოლექტიური სტრატეგიების 

შემუშავებას ერთობლივი მუშაობის მიზნით და სწავლების ტრენინგში მონაწილეობას.  სტუდენტებმა 

შეაქეს მასწავლებლების მუშაობა, აღნიშნეს მათი ხელმისაწვდომობა და თანამშრომლობა, 

ინდივიდუალური კონსულტაციების მიღების შესაძლებლობა და შესაბამისი სასწავლო გარემო.  ელ. 

სწავლების სტრატეგიებთან დაკავშირებით, სწავლებაში ჩართულმა პერსონალმა და სტუდენტებმა 

აღნიშნეს ინსტიტუციური მხარდაჭერა დაგეგმილი ღონისძიებების ონლაინ ფორმატში ეფექტურად 

ჩატარების მიზნით, შესაბამისი საკომუნიკაციო პროცედურების დაცვით.  

 

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o საგანმანათლებლო პროგრამები 

o სილაბუსები 

o პროგრამის შეფასების კრიტერიუმები  

o ადგილზე ვიზიტის დროს სისტემა "არგუსის" პრეზენტაცია 

o ინფორმაცია კლასგარეშე ინიციატივებზე 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, მმართველ რგოლთან, სწავლებაში ჩართულ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან.  

 
 

 

 

შეფასება 

 
გთხოვთ, შეაფასეთ პროგრამების შესაბამისობა კომპონენტთან.  

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

კომპონენტი  

2.3 სწავლება-

სწავლის მეთოდები 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

2.4. სტუდენტების შეფასება 

სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების მიხედვით,  გამჭვირვალეა, სანდო და 

კანონმდებლობასთან შესაბამისი. 

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
სტუდენტების შეფასება სათანადოდ არის შემუშავებული შესაბამისი რეგულაციით, ეროვნული 

ხელისუფლების გარე წესებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამისი შიდა 

წესების შესაბამისად. ისინი განაპირობებენ კრედიტებისა და რეიტინგების მკაფიო და თანმიმდევრულ 

სისტემას. შეფასების პროცედურები, კრიტერიუმები და ბარიერები ყველა შემთხვევაში არის სათანადოდ 

შემუშავებული.  მაგალითების რაოდენობა (შუალედური და საბოლოო შეფასება) არის ადეკვატური 

სწავლის შედეგების შესაბამისი შეფასებისთვის. პროგრამების ფარგლებში თეზისების შეფასება არის 

ნათელი და ეფუძნება შესაბამისი რეგულაციით განსაზღვრულ პროცედურებსა და ზომებს.   

უზრუნველყოფილია განმავითარებელი უკუკავშირი დოქტორანტებისთვის თეზისების წერის 

პროცესში.  დაწესებულებას აქვს შესაბამისი შეფასების გასაჩივრების მექანიზმი, რაც უზრუნველყოფს 

შეფასებების გამჭვირვალობას. ზოგადი ხასიათის უკუკავშირის მიცემის პროცედურა სწავლებაში 

ჩართული პერსონალისგან ინტეგრირებულია ზოგად მიდგომასთან და ზიარდება ელექტრონული 

პლატფორმების საშუალებით. 

სასწავლო პროცესში ჩართული პერსონალი საკმარისად დატრენინგებულია შეფასების საკითხებთან 

მიმართებით. აღსანიშნავია, საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება საერთაშორისო ანალოგებთან 

პარტნიორობით.  ინტერვიუების განმავლობაში, სასწავლო პროცესში ჩართულმა პერსონალმა აღწერა და 

შეაფასა შეფასების კრიტერიუმები და მრავალფეროვანი პროგრამების მახასიათებლები. სტუდენტებმა 

დაადასტურეს, რომ ეს კრიტერიუმები მათთვის ცნობილია სასწავლო კურსების დასაწყისში და 

სავარაუდოდ, რომ არ არსებობს რამე სირთულე ვადებისა და მოთხოვნების დაცვის მხრივ.  უკუკავშირი 

არის ადეკვატური და შესაბამისი კვლევები არის ჩატარებული.  

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 



 

o საგანმანათლებლო პროგრამები 

o სილაბუსები 

o რეგულაციები დისერტაციის პროცედურებზე პროგრამებში, რომლებიც მოიცავს მათ 

o ელ. სწავლების პლატფორმის პრეზენტაცია ადგილზე ვიზიტის განმავლობაში 

o ინფორმაცია კვლევებზე და სხვა შეფასების ინსტრუმენტებზე 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, მმართველ რგოლთან, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან.  

 

 
 

 

შეფასება 
 

კომპონენტი  

2.4 სტუდენტების 

შეფასება 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

პროგრამის შესაბამისობა სტანდარტებთან 

 

2. სწავლების 

მეთოდოლოგია და 

ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 ( თავისუფალი 

მეცნიერებები,  

საბაკალავრო პროგრამები) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები: - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  

- გაგრძელდეს სტუდენტთა მუშაობის სტატისტიკური ანალიზის შემუშავება. 

 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

პროგრამა 2 ( ფილოსოფია;  

საბაკალავრო პროგრამა) 
☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 ( ფილოსოფია,  

სამაგისტრო პროგრამა) 
☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 ( ფილოსოფია, 

სადოქტორო პროგრამა 
☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 

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; მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის უზრუნველყოფილია სამეცნიერო 
ხელმძღვანელობის გაწევა სათანადო ხარისხით. 

 
3.1. სტუდენტთა საკონსულტაციო და მხარდაჭერის სერვისები 

სტუდენტი იღებს სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებასა და 

კარიერულ განვითარებაზე კონსულტაციასა და მხარდაჭერას პროგრამაში ჩართული პირების ან/და 

დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულების მიერ.  ასევე, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მისი 

სწავლების პროცესი იყოს მრავალფეროვანი და ამის შესახებ იღებს შესაბამის ინფორმაციასა და 

რეკომენდაციას პროგრამაში ჩართული პირების მიერ. 
  

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის 

შეფასება და ანალიზი 

 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არსებობს აპლიკანტებისა და ამჟამინდელ სტუდენტებისთვის 

ინფორმაციისა და კონსულტაციის მიწოდების სხვადასხვა გზა, როგორებიცაა: 1. საინფორმაციო  

შეხვედრები აპლიკანტებისთვის და სტუდენტებისთვის, სადაც სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა 

მიიღონ დეტალური ინფორმაცია სასწავლო გარემოსა და საგანმანათლებლო პროცესის დაგეგმვის 

შესაძლებლობების შესახებ. 2. სასწავლო პირობები და მხარეების პასუხისმგებლობები დეტალურად 

არის აღწერილი კონტრაქტში, მოიცავს ახალ სტუდენტებსაც. 3. უნივერსიტეტის სპეციალური 

პროგრამული სისტემა "არგუსი" უზრუნველყოფს სტუდენტებს სხვადასხვა ინფორმაციით 4.  

ფაკულტეტს ჰყავს შესაბამისი პროგრამის კოორდინატორი, ვისგანაც ინფორმაციის მიღება 

შესაძლებელია პერსონალური კონსულტაციებით, ელ.ფოსტითა და ტელეფონით. 5.  სტუდენტების 

კონსულტაცია პროგრამებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ხორციელდება ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტთან ერთად. 6. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ხშირად 

ატარებს ტრენინგებს ელექტრონული სისტემის და საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენებაზე. 7.  

სასარგებლო ინფორმაცია სტუდენტებისთვის რეგულარულად გამოიცემა უნივერსიტეტის საიტზე და 

ეგზავნება სტუდენტებს ელ.ფოსტის საშუალებით. 8.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურ 

საქმეთა დეპარტამენტი ატარებს საინფორმაციო და საკონსულტაციო აქტივობებს დასაქმების მიზნით; 9.   

უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს სტუდენტური ცხოვრების ფორუმს, სადაც ახლად მიღებულ 

სტუდენტებს ეცნობიან სტუდენტური კლუბის რეგისტრაციის პროცედურებს; 10.  საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური ატარებს საინფორმაციო შეხვედრებს სტუდენტებთან და დაინტერესებულ 

3. სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა 



 

სტუდენტებს უწევს ინდივიდუალურ კონსულტაციას საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების შესახებ 

და ა.შ. 

აღსანიშნავია, Argus-ის პროგრამული სისტემა, რომლის გააქტიურებაც სტუდენტებს შეუძლიათ 

ინდივიდუალურად კორპორატიული ელექტრონული ფოსტის საფუძველზე. სისტემა მუშაობს საკმაოდ 

კარგად და სთავაზობს სტუდენტებს მოქნილ კურსებს, ელ.სწავლების მასალებსა და სილაბუსებს. ამ 

პროგრამის დახმარებით, სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა აირჩიონ კურსები და შეამოწმონ თავიანთი 

შეფასებები და დაგროვებული ქულები და დაგეგმონ სასწავლო პროცესი.  მასალები, რომლებიც კურსის 

სილაბუსებშია მოცემული ხელმისაწვდომია "არგუსში". 

ერთი მხრივ, სტუდენტებსა და მეორე მხრივ, აკადემიურ პერსონალს/უნივერსიტეტის პერსონალს შორის 

კომუნიკაციის საშუალებები აღსანიშნავია. მაგალითად, არგუსის საშუალებით, სტუდენტებს შეუძლიათ 

კომუნიკაცია კურსის ხელმძღვანელებთან და მათგან უკუკავშირის მიღება.  

სტუდენტები ჩართულნი არიან აკადემიური პერსონალის შეფასების პროცესში. პერსონალი 

ითვალისწინებს სტუდენტების შეფასებებს, კომენტარებს და საჭიროებებს.  

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სტუდენტთა დასაქმებასა და კარიერულ წინსვლას.  სტუდენტურ 

საქმეთა დეპარტამენტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ მიმართულებით მუშაობს.  

დეპარტამენტი ახორციელებს შემდეგ აქტივობებს:  "მარი ბურდულის დასაქმების თვე და დასაქმების 

ფორუმები UNIJOBS, რომელიც მოიცავს დამსაქმებლებთან შეხვედრებს, ტრენინგებს და კონსულტაციებს 

კარიერული განვითარების მიმართულებით და ა.შ. კურსდამთავრებულები, რომლებიც 

დარეგისტრირებულნი არიან UNIJOBS ბაზაში, იღებენ ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ.  კარიერული 

განვითარების მხარდამჭერი ვორქშოფები ტარდება სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის. 

უნივერსიტეტს აქვს კურსდამთავრებულთა ბაზა, რომლის განახლებაც ხდება პერიოდულად. ამის 

საფუძველზე, კურსდამთავრებულთა დასაქმების მხარდაჭერა ხორციელდება. გარდა ამისა, 

უნივერსიტეტის პროექტები ითვალისწინებს კარიერულ განვითარებას და დასაქმებას უნივერსიტეტში: 

კიბერლაბორატორია - უნილაბი და პროექტი ილიაუნი+ სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის 

კარიერული განვითარების პროექტი - "ბუსტერი" და სხვები. საერთაშორისო სკოლის ფარგლებში, 

შექმნილია დოქტორანტი სტუდენტების/კურსდამთავრებულების დამსაქმებლების ბაზა  

უნივერსიტეტში.   უნივერსიტეტი აორგანიზებს დასაქმების ფორუმებს. 

ამავე დროს, აღსანიშნავია, რომ დამსაქმებლებთან შეხვედრამ გამოავლინა, რომ არსებობს კომუნიკაციის 

გაძლიერების საჭიროება მათ და უნივერსიტეტის მენეჯმენტს შორის. უნივერსიტეტი მხარს უჭერს 

სტუდენტების მონაწილეობას საერთაშორისო პროექტებში.  საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა ეხმარება 

დოქტორანტ სტუდენტებს საერთაშორისო პარტნიორ უნივერსიტეტებში "თანასწავლების" 

განხორციელებაში. უნივერსიტეტის განვითარების სამსახური მხარს უჭერს სტუდენტების ჩართვას 

საერთაშორისო პროექტებში, ავრცელებს ინფორმაციას სხვადასხვა საერთაშორისო საგრანტო კონკურსში 

მონაწილეობის შესაძლებლობებისა და სამეცნიერო ღონისძიებების შესახებ. საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამსახური ადმინისტრირებას უწევს საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებს (მაგ. 

ერასმუს +) და უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის საერთაშორისო მობილობას.  

ზემოხსენებულის ფარგლებში, სამსახური სთავაზობს სტუდენტებს სხვადასხვა ტიპის მხარდამჭერ 

სერვისებს: უზრუნველყოფს წვდომას ინფორმაციაზე ვებგვერდის, "არგუსის", ელ.ფოსტისა და 

სოციალური ქსელის საშუალებით, ეხმარება სტუდენტებს ფაკულტეტებთან სასწავლო 

ხელშეკრულებების შეთანხმების პროცესში  და ა.შ.  

უნივერსიტეტს აქვს მექანიზმი წაახალისოს სტუდენტები და გააღრმავოს მათი ცოდნა - სეზონური 

სკოლების და ბანაკების, სტუდენტური ცხოვრების ფორუმის, სტუდენტური კლუბების საშუალებით, 

დააფინანსოს სტუდენტური პროექტები და მოემსახუროს სასწავლო პროცესის რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებით. აღსანიშნავია, რომ ფუნქციონირებს აკადემიური წერის ცენტრი, რომელიც ეხმარება 



 

სტუდენტებს აკადემიური წერის უნარების გაუმჯობესებაში. ასევე არსებობს ონლაინ სერვისები ამ 

მიმართულებით, რომლებიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

ექსპერტთა ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრის არსებობა 

სტუდენტებისთვის კარგი პრაქტიკაა, რომელიც დაფუძნდა უნივერსიტეტის პროფესორების 

ინიციატივით.  ამ ცენტრში, გამოცდილ და კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად, უნივერსიტეტის 

შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები უწევენ კონსულტაციას სტუდენტებს. ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლა გეგმავს კურსდამთავრებული 

მენტორის სტატუსის შემოღებას, რაც ასევე აღსანიშნავია. მენტორი გაუზიარებს გამოცდილებას 

დოქტორანტ სტუდენტს და მხარს დაუჭერს მის კარიერულ და პროფესიულ განვითარებას.  

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o განვითარების სამსახურის დებულება; 

o დოკუმენტები ერთობლივი ხელმძღვანელობის შესახებ 

o საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება; 

o უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდი; 

o საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების დოკუმენტები 

o ელ. პლატფორმა "არგუსი" 

o აკადემიური პროგრამის ხელმძღვანელების წესები და სამუშაო ჯგუფების აქტივობები; 

o სტუდენტური საქმეთა დეპარტამენტის დებულება 

o დოკუმენტები ადმინისტრაციული ერთეულების შესახებ 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუს შედეგები 
 

 

 

 

შეფასება 

 

კომპონენტი  

3.1  სტუდენტთა  

საკონსულტაციო და 

მხარდამჭერი 

სერვისები 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

3.2 მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელობა 

➢ სამეცნიერო ხელმძღვანელი, სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის წარმატებით განხორციელებისთვის, 

სათანადოდ უჭერს მხარს მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.  

➢ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამაზე სტუდენტებისა და ხელმძღვანელების თანაფარდობა 

უზრუნველყოფს სამეცნიერო ხელმძღვანელობის სათანადოდ განხორციელებას.  
 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე, შემუშავებულია 

სამაგისტრო და სადისერტაციო ნაშრომების კონცეფციები და სადისერტაციო საბჭოსა და სადოქტორო 

დებულება. ამ დოკუმენტების საფუძველზე ტარდება სამაგისტრო და სადოქტორო დისერტაციების 

დაცვის პროცესი, მათ შორის კვლევითი ხელმძღვანელების შერჩევის პროცესი. 

სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია აკადემიური პერსონალისა და მათი კვლევითი 

ინტერესების შესახებ უნივერსიტეტის ვებგვერდიდან და ამის საფუძველზე აირჩიონ ხელმძღვანელი, 

რომელიც შეესაბამება მათ კვლევით ინტერესებს. 

კვალიფიკაცია და აკადემიური პერსონალის რაოდენობა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს ჰყავდეთ 

გამოცდილი და პროფესიონალი ხელმძღვანელი. სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს ხელმძღვანელი 

უნივერსიტეტის პროფესორებიდან. დოქტორანტს შეიძლება ჰყავდეს დოქტორის ხარისხის მქონე ერთზე 

მეტი ხელძღვანელი. დოქტორანტისთვის ნებადართულია თანახელმძღვანელ(ებ)ის ყოლა, რომელიც 

შესაძლებელია იყოს სხვა უსდ-დან მოწვეული, მათ შორის უცხოური დაწესებულებიდან საერთაშორისო 

შეთანხმების ფარგლებში ან სექტორული კომისიის შეთანხმებით. მაგისტრანტ და დოქტორანტ 

სტუდენტებს აქვთ საკმარისი შესაძლებლობა, რომ შეხვდნენ და მიიღონ კონსულტაცია 

ხელძღვანელებისგან,  შესაბამისი რეგულაციების ფარგლებში.  დაწესებულებას აქვს მკაფიო შეხედულება 

ხელმძღვანელებისა და სტუდენტების თანაფარდობაზე, რაც უზრუნველყოფს მოსალოდნელი ამოცანების 

სწორად განვითარებას. ამავე კუთხით, არსებობს ადეკვატური მექანიზმები ხელმძღვანელისა და 

თანახემძღვანელის ამოცანების შესაფასებლად, რაც იძლევა გონივრული მონიტორინგის საშუალებას.  

აღსანიშნავია, რომ ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში, მანსტერის უნივერსიტეტთან 

გაფორმებული Cotutelle-ს ხელშეკრულების საფუძველზე, გათვალისწინებულია პარტნიორი 

უნივერსიტეტის მიერ თანახელმძღვანელის  შესაძლებლობა. 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სამაგისტრო და სადოქტორო დისერტაციები მოწმდება პლაგიატზე Turnitin-

ის გამოყენებით (ინტეგრირებულია Moodle-ში) და სტუდენტები იღებენ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას, 

რათა მუშაობისას თავიდან აიცილონ პლაგიატი. 

 



 

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

 
მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია 

სამაგისტრო/სადოქტორო საფეხურის სტუდენტების 

ხელმძღვანელობასთან - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, 

სამაგისტრო) 

სამაგისტრო თეზისების 

ხელმძღვანელების რაოდენობა 

12 

მაგისტრანტების რაოდენობა 22 

თანაფარდობა - სამაგისტრო 

თეზისების 

ხელმძღვანელები/მაგისტრანტები 

0.55 

 

 
მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია 

სამაგისტრო/სადოქტორო საფეხურის სტუდენტების 

ხელმძღვანელობასთან - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, 

დოქტორანტურა)  

სადოქტორო თეზისების 

ხელმძღვანელების რაოდენობა 

10 

დოქტორანტების რაოდენობა 12 

თანაფარდობა - სადოქტორო 

თეზისების 

ხელმძღვანელების/სადოქტორო 

სტუდენტების  

0.83 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o საგანმანათლებლო პროგრამები 

o სისტემა „არგუსი“ . 

o სადისერტაციო კომიტეტის რეგულაციები და მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის 

სადოქტორო სწავლების რეგულაციები 

o დისერტაციის ნაშრომის კონცეფცია 

o სამაგისტრო ნაშრომის კონცეფცია 

o აკადემიური პერსონალის პირადი საქმეები და აკადემიური პერსონალის კვლევები 

o უნივერსიტეტის ვებსაიტი 

o თანაფარდობა ხელძღვანელებსა და მაგისტრანტებს/დოქტორანტ სტუდენტებს შორის აქტიური 

სტატუსით 

o პროგრამის განხორციელების შეფასების წესი 

o სტუდენტთა კვოტების დაგეგმვის მექანიზმი და მეთოდოლოგია; 

o გასული წლის კურსდამთავრებულთა სტუდენტების კვლევის შედეგების ანგარიში 

o დოქტორანტ სტუდენტების ფოკუს ჯუფის ანგარიში 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუს შედეგები 

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  - 



 

 
 

 

შეფასება 
 

კომპონენტი  

3.2 მაგისტრანტთა და 

დოქტორანტთა 

ხელმძღვანელობა 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 
 

3. სტუდენტთა მიღწევები და 

მათთან ინდივიდუალური 

მუშაობა 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 ( თავისუფალი 

მეცნიერებები,  
საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 ( ფილოსოფია;  
საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 ( ფილოსოფია,  
სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 ( ფილოსოფია, 
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის/კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების  ადამიანური, 

მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრად, 

სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და განსაზღვრული მიზნების მიღწევას.  
 

➢ 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 სათანადოდ წარმართვას და ასევე, სამეცნიერო- კვლევითი/შემოქმედებითი/ 

საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა მათზე დაკისრებული ფუნქციების ჯეროვან შესრულებას. 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 

4.   სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა 



 

აკადემიურ/სამეცნიერო/მოწვეულ პერსონალთან დაკავშირებული რაოდენობრივი მაჩვენებლები 

უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას.  

➢ პროგრამის ხელმძღვანელს გააჩნია პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნა და 

გამოცდილება, ასევე სათანადო  კომპეტენცია პროგრამის სწავლის სფეროში და  უშუალოდაა ჩართული 

პროგრამის განხორციელებაში.  

➢ პროგრამის სტუდენტები, უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილები არიან სათანადო რაოდენობისა და 

შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალით. 
  

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
კლასტერში მომუშავე ადამიანურ რესურსს აქვს მაღალი კვალიფიკაცია.  პროგრამების ხელმძღვანელები  

არიან სათანადოდ ჩართული მართვის პროცესში და ინტერვიუს დროს, აჩვენეს ღრმა ცოდნა და ნათელი 

ხედვა პროგრამის განვითარებასთან მიმართებით. მათ გამოავლინეს ადეკვატური ინფორმაცია, იდეები 

და მექანიზმები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს და მათ მოვალეობებს შორის ბალანსის 

შენარჩუნებასთან მიმართებით. 

აკადემიური პერსონალი არის კვალიფიციური და აქვთ კარგი კვლევითი შედეგები, საერთაშორისო 

პუბლიკაციები და იდეები სწავლის მეთოდებთან, პროგრამის ზოგად მიზნებთან და სწავლის 

შედეგებთან დაკავშირებით. ინტერვიუების განმავლობაში, აკადემიურმა პერსონალმა აჩვენა 

ინსტიტუციური ჩართულობა და კმაყოფილება სამუშაო გარემოს მიმართ.  მოწვეულმა პერსონალმა ასევე 

გამოავლინა ძლიერი სურვილი, რომ გააძლიერონ სამეცნიერო და სასწავლო უნარები; და 

ყოვლისმომცველი შეხედულებები პროგრამის მიზნებთან დაკავშირებით და იმ გზებთან მიმართებით, 

თუ როგორ შეიტანონ უკეთესად თავიანთი წვლილი. მიუხედავად ამისა, გამოიკვეთა შრომის 

პირობებთან დაკავშირებული გარკვეული დაბრკოლებები, რაც ეხება ხელფასებს, წლიური 

კონტრაქტების  და აკადემიური საქმიანობის დაფინანსების არარსებობას.  იმის გათვალისწინებით, რომ 

ეს საკითხები საერთო დაბრკოლებას წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 

სასურველი იქნებოდა ამ პირობების გაუმჯობესებაზე მუშაობა მოწვეული პერსონალის მდგომარეობისა 

და მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, რომლებიც კურირებენ პროგრამების ძირითად კურსებს. 

სამუშაო დატვირთვა მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული და არის თანმიმდევრული რესურსების გაზრდისა 

და საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების მხრივ. კონსულტაციის საათები სათანადოდ არის 

გათვალისწინებული სტუდენტის მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად. სტუდენტებთან და 

კურსდამთავრებულებთან ინტერვიუებმა გამოავლინა საერთო კმაყოფილება აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის მუშაობით და დაადასტურა მუდმივ მონიტორინგზე და უკუკავშირზე ორიენტირებული 

აქტივობები. ხარისხის უზრუნველყოფის განყოფილებებთან ინტერვიუების დროს მოწოდებული და 

დასაბუთებული იქნა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინდიკატორების ანალიზის შესაბამისი ზომები 

და სათანადოდ იყო აღწერილი შედეგების შემდგომი გაუმჯობესების ღონისძიებები. პერსონალის 

დენადობა არის ადეკვატური. ყველა ამ მოტივიდან გამომდინარე, სქემა უზრუნველყოფს კლასტერების 

მდგრადობას. 

ადმინისტრაციული პერსონალი არის ადეკვატური, მათი ფუნქციები და როლი კარგად დაფარული.  

სხვადასხვა პროგრამის სტუდენტებთან ინტერვიუებში სათანადოდ იყო აღწერილი შესაბამისი ზომები 

პრობლემების გადასაწყვეტად. 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაცია ამტკიცებს, რომ თავისუფალი მეცნიერებების 



 

საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური და  მოწვეული პერსონალი არის ჩართული პროგრამის 

განხორციელებაში საქართველოს კანონმდებლობის და უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების 

შესაბამისად. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის CV-ების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათი კვალიფიკაცია 

სრულიად პასუხობს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, ფუნქციებს და საქართველოს კანონმდებლობას.  

მათი განათლება, პედაგოგიური და სამეცნიერო აქტივობები, ასევე  პროფესიული გამოცდილება 

პასუხობს საგანმანათლებლო და კვლევითი კომპონენტის სწავლის შედეგებს. დამატებით, მათ 

გამოაქვეყნებს შესაბამისი პროფილის ნაშრომები: მონოგრაფიები, სტატიები საერთაშორისოდ 

აღიარებულ ჟურნალებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

დატვირთვა ყოველი სემესტრის დასაწყისში ახლდება და მოიცავს საგანმანათლებლო, კვლევით და სხვა 

აქტივობებს.  

თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 27 ადამიანი, 16 

აკადემიური და 11 მოწვეული პერსონალი (მოიცავს 2 უცხოელს). აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

თანაფარდობა კარგია განათლების ხარისხის და პროგრამის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.  

პროგრამის დირექტორების აკადემიური და კვლევითი აქტივობები, მათი პროფესიული  გამოცდილება 

ხელს უწყობს პროგრამის ეფექტურ განხორციელებას.  

პროგრამის ტექნიკური და ადმინისტრაციული მხარდაჭერა უზრუნველყოფილია ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან. კერძოდ, 

დეკანი, დეკანის ასისტენტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, სტუდენტთა 

კოორდინირების სამსახური, კანცელარია და ფინანსური სამსახური. ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის კვალიფიკაცია პასუხობს მათ ფუნქციებსა და სამუშაო აღწერილობებს, რომელიც 

დასტურდება მათი CV-ებით.  

სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და პროგრამის თანამშრომლებთან გასაუბრებამ ცხადყო, რომ 

სასწავლო პროცესი ეფექტურად იმართება ელექტრონული სისტემის „არგუსის“ მეშვეობით, რომლის 

გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფს ტექნოლოგიების დეპარტამენტი. ამასთან, უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი უწევს სტუდენტებს დროულ, კვალიფიციურ და ეფექტურ 

მომსახურებას, ტექნიკურ და ადმინისტრაციულ დახმარებას. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია მაღალკვალიფიციური აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, 

რომლის საქმიანობას მხარს უჭერს მოქნილი და ეფექტური ადმინისტრაციული სტრუქტურები. 

 

 
პროგრამა 1 (თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა) 

პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის რაოდენობა 

(მათ შორის, აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული 

პერსონალი) 

პროგრამაში 

ჩართული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებ

ით 

პერსონალი6 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულები

თ 

დოქტორი

ს ხარისხის 

მქონე 

პერსონალ

ი7 

მათ შორის, 

აფილირებული 

აკადემიური 

პერსონალი 

მთლიანი რაოდენობა 

აკადემიური  პერსონალის  
16 16 16 16 

                                                      
6 ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი კომპონენტების განმახორციელებელი პერსონალი 
7 საგანმანათლებლო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი დოქტორის ხარისხის მქონე პერსონალი  



 

- პროფესორი 12 12 12 12 

- ასოცირებული 

პროფესორი 
3 3 3 3 

- ასისტენტ-

პროფესორი 
1 1 1 1 

- ასისტენტი     

მოწვეული პერსონალი 11 11 11 - 

სამეცნიერო პერსონალი    - 

 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o ავტობიოგრაფია 

o შესაბამისი ინსტიტუციური რეგულაციები 

o აკადემიური პერსონალთან კონტრაქტის ნიმუშები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ მართველ გუნდთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
მთლიანობაში, აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, რომელიც ჩართულია პროგრამაში არის 16 (4 

პროფესორი, 5 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი და 6 მოწვეული ლექტორი).  ბალანსი 

პროგრამის ძირითად პერსონალსა და მოწვეულ ლექტორებს შორის (10/6) უზრუნველყოფს პროგრამის 

სტაბილურობასა და ფუნქციონირებას. ამას გარდა, აკადემიური პერსონალის საერთო რაოდენობა 

ადეკვატურია პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობასთან მიმართებით (16/75). აკადემიური 

ბალანსი, მათ შორის ბალანსი აფილირებულ აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის 

უზრუნველყოფს პროგრამის მდგრადობას. ძირითადი პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და მათი ჩართვა პროგრამაში არის საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისი. ძირითადი პერსონალის პუბლიკაციები ავლენს მათ 

ჩართულობას საერთაშორისო კვლევით აქტივობებში და გამოცდილებას ამ სფეროში, და მოწვეული 

პერსონალის კომპეტენცია უზრუნველყოფს მათი ცოდნის გადაცემას პროგრამის სტუდენტებისთვის.  

დატვირთვის სქემა ძირითადი პერსონალის და მოწვეული პერსონალისთვის არის ადეკვატური და არ 

უშლის ხელს მათი ფუნქციებისა და მოვალეობების შესრულებას. სტუდენტთა კონსულტაცია 

გათვალისწინებულია დატვირთვის სქემაში. პროგრამას აქვს 61.5%-იანი აკადემიური პერსონალის და 

16.7%-იანი მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი.  

ფილოსოფიას საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელებს აქვთ  შესანიშნავი კვალიფიკაცია, დაიცვეს 

დოქტორის ხარისხი ცნობილ უნივერსიტეტებში და არიან აქტიური მკვლევარები, რომლებიც ჩართულნი 

არიან სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში.  მათ აქვთ მდიდარი გამოცდილება ადმინისტრაციული 

საქმიანობის მიმართულებით. 

პროგრამა მხარდაჭერილია საკმარისი რაოდენობის ადმინისტრაციული პერსონალით, რომლებიც არიან 

მაღალკვალიფიციურნი და აქვთ მზაობა მხარი დაუჭირონ პროგრამის პერსონალს და სტუდენტებს.  

 



 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის რაოდენობა 

(მათ შორის, აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული 

პერსონალი) 

პროგრამაში 

ჩართული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებ

ით 

პერსონალი8 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებით 

დოქტორის 

ხარისხის 

მქონე 

პერსონალი9 

მათ შორის, 

აფილირებული 

აკადემიური 

პერსონალი 

მთლიანი რაოდენობა 

აკადემიური  პერსონალის  
16 16 10 10 

- პროფესორი 4  4 4 

- ასოცირებული 

პროფესორი 
5  4 5 

- ასისტენტ-

პროფესორი 
1  1 1 

- ასისტენტი     

მოწვეული პერსონალი 6   - 

სამეცნიერო პერსონალი    - 

 
 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o ავტობიოგრაფია 

o შესაბამისი ინსტიტუციური რეგულაციები 

o აკადემიური პერსონალთან კონტრაქტის ნიმუშები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ მართველ გუნდთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 ( ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 

(14) შეესაბამება სტუდენტთა რაოდენობას (22). კურსდამთავრებულთა და მათ ხელმძღვანელთა 

თანაფარდობა შეესაბამება სამაგისტრო ნაშრომის კონცეფციაში განსაზღვრულ მეთოდოლოგიას და 

ხელმძღვანელების დატვირთვის შესაბამისია. კვლევითი გამოცდილება და აკადემიური პერსონალის 

კვალიფიკაცია უზრუნველყოფს დარგის თანამედროვე ტენდენციებისა და მიღწევების გამოყენებას 

როგორც სასწავლო პროცესში, ასევე მაგისტრანტების ხელმძღვანელობისას. 

აკადემიური პერსონალის დატვირთვა გონივრულია და საშუალებას აძლევს მათ ასწავლონ, ასევე 

უხელმძღვანელონ ნაშრომებს. პერსონალი, ასევე, ასწავლის დაახლოებით თანაბარი რაოდენობის 

                                                      
8 ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი კომპონენტების განმახორციელებელი პერსონალი 
9 საგანმანათლებლო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი დოქტორის ხარისხის მქონე პერსონალი  



 

კურსებს. პროგრამას აქვს 50%-იანი შენარჩუნების მაჩვენებელი აკადემიურ პერსონალში, ხოლო 16.7%-

იანი მოწვეულ პერსონალში. 

ძირითადი პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და მათი ჩართვა 

პროგრამაში არის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისი. ძირითადი 

პერსონალის პუბლიკაციები აჩვენებს მათ ჩართულობას საერთაშორისო კვლევით საქმიანობაში და 

დარგობრივ ექსპერტიზას, და მოწვეული პერსონალის კომპეტენცია უზრუნველყოფს ცოდნის გადაცემას 

პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისთვის.  

სამაგისტრო თეზისის ხელძღვანელი შესაძლებელია იყოს ძირითადი ფაკულტეტის წევრი ან 

ფაკულტეტის მოწვეული პერსონალი, ასევე დოქტორი ან სხვა, რომელსაც აქვს სამეცნიერო 

პუბლიკაციები.  

პროგრამა მხარდაჭერილია საკმარისი რაოდენობის ადმინისტრაციული პერსონალით, რომლებიც არიან 

მაღალკვალიფიციურნი და აქვთ მზაობა მხარი დაუჭირონ პროგრამის პერსონალს და სტუდენტებს.  

 
პროგრამა 3 ( ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის რაოდენობა 

(მათ შორის, აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული 

პერსონალი) 

პროგრამაში 

ჩართული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებ

ით 

პერსონალი10 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებით 

დოქტორის 

ხარისხის 

მქონე 

პერსონალი11 

მათ შორის, 

აფილირებული 

აკადემიური 

პერსონალი 

პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის რაოდენობა 
14 14 14 13 

- პროფესორი 6 5 5 6 

- ასოცირებული 

პროფესორი 

5 5 5 5 

- ასისტენტ-

პროფესორი 
2 2 2 2 

- ასისტენტი     

მოწვეული პერსონალი 1 1 1 - 

სამეცნიერო პერსონალი    - 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o რეზიუმე 

o შესაბამისი ინსტიტუციური რეგულაციები 

o აკადემიური პერსონალთან კონტრაქტის ნიმუშები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ მართველ გუნდთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, აკადემიურ და 

                                                      
10 ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი კომპონენტების განმახორციელებელი პერსონალი 
11 საგანმანათლებლო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი დოქტორის ხარისხის მქონე პერსონალი  



 

მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
სადოქტორო პროგრამის აკადემიურ პერსონალს აქვს შესანიშნავი დარგობრივი გამოცდილება, შესაბამისი 

პუბლიკაციები და მონაწილეობენ კვლევით პროექტებში და აქვთ საერთაშორისო ხილვადობა.  

სწავლებაში ჩართულ პერსონალს აქვს შესაბამისი გამოცდილება ახალგაზრდა მკვლევარების ტრენინგის 

მიმართულებით, რაც მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის შედეგების მისაღწევად. სადოქტორო პროგრამას 

აქვს განსაზღვრული მკაფიო რეგულაციები და მოთხოვნები ხელმძღვანელებისთვის, რეგულაციების 

შესაბამისად. სასწავლო პროცესში ჩართული პერსონალის რაოდენობა არის დაბალანსებული 

სტუდენტთა რაოდენობასთან მიმართებით. პროგრამას აქვს 92.3%-იანი აკადემიური პერსონალის 

შენარჩუნების მაჩვენებელი.  

ინტერვიუების განმავლობაში, სასწავლო პროცესში ჩართულმა პერსონალმა გამოავლინა მკაფიო ხედვა 

კურსდამთავრებულთა მოსალოდნელი პროფილის შესახებ, ბოლო კვლევების რელევანტურობისა და 

კვლევის მეთოდების, და ასევე, იმ ინსტრუმენტების შესახებ, რომლითაც უზრუნველყოფენ 

დოქტორანტების ხელმძღვანელობას. ეს ინფორმაცია დადასტურდა სტუდენტებისა და 

კურსდამთავრებულების მიერ.  

 

 
პროგრამა 4 ( ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა)  

პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის რაოდენობა 

(მათ შორის, აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული 

პერსონალი) 

პროგრამაში 

ჩართული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებ

ით 

პერსონალი12 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებით 

დოქტორის 

ხარისხის 

მქონე 

პერსონალი13 

მათ შორის, 

აფილირებული 

აკადემიური 

პერსონალი 

პროგრამაში ჩართული 

პერსონალის რაოდენობა 
14 14 14 14 

- პროფესორი 6 5 5 6 

- ასოცირებული 

პროფესორი 
5 5 5 5 

- ასისტენტ-

პროფესორი 
2 2 2 2 

- ასისტენტი     

მოწვეული პერსონალი 1 1 1 - 

სამეცნიერო პერსონალი    - 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 

                                                      
12 ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი კომპონენტების განმახორციელებელი პერსონალი 
13 საგანმანათლებლო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი დოქტორის ხარისხის მქონე პერსონალი  



 

o რეზიუმე 

o შესაბამისი ინსტიტუციური რეგულაციები 

o აკადემიური პერსონალთან კონტრაქტის ნიმუშები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუ მართველ გუნდთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

 

 
 

 

შეფასება 

 

კომპონენტი  

4.1 ადამიანური 

რესურსი 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 
4.2 მაგისტრანტისა და დოქტორანტის ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია 

მაგისტრანტსა და დოქტორანტს ჰყავს კვალიფიციური ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები და საჭიროების 

შემთხვევაში თანახელმძღვანელი/თანახელმძღვანელები, რომლებსაც აქვთ კვლევის სფეროში შესაბამისი 

სამეცნიერო-კვლევითი გამოცდილება. 

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 
კლასტერის საერთო რჩევები: 

 
გაუმჯობესდეს მოწვეული პერსონალის სამუშაო პირობები, რაც გულისხმობს ხელფასს, 

წლიურ კონტრაქტებსა და აკადემიური გაუმჯობესებისთვის შესაძლებლობებისა და 

დაფინანსების ხელმისაწვდომობას. 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

 
კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის 

შეფასება და ანალიზი 

 
კლასტერის შიგნით, იმ პროგრამების ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს ხელმძღვანელის ყოლას, 

ხელმძღვანელს აქვს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რაც აუცილებელია მისი როლის შესასრულებლად.   

ეს საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შეესაბამება სწავლის დონეს და შესასრულებელ დავალებებს. ამ 

თვალსაზრისით, ხარისხის პარამეტრები და შესაბამისი სამეცნიერო გამოცდილება და მიღწევები 

აღსანიშნავია მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურებთან დაკავშირებულ რეგულაციებში. 

 
პროგრამა 3 -4  (სამაგისტრო პროგრამა) 

სამაგისტრო/სადოქტ

ორო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელთა 

რაოდენობა 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელები 

მათ შორის, 

დარგობრივი 

მიმართულებით 

დოქტორის ხარისხის 

მქონე 

ხელმძღვანელები14 

მათ შორის, 

აფილირებულ

ი აკადემიური 

პერსონალი 

სამაგისტრო/სადოქტ

ორო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელთა 

რაოდენობა 

13 13 13 

- პროფესორი 6 6 6 

- ასოცირებული 

პროფესორი 
5 5 5 

- ასისტენტ-პროფესორი 2 2 2 

მოწვეული პერსონალი   - 

სამეცნიერო პერსონალი   - 

 

აღწერა და ანალიზი -  პროგრამა 3 ( ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
მაგისტრატურის სტუდენტებს ჰყავთ კვალიფიციური ხელმძღვანელები და საჭიროების შემთხვევაში 

თანახელმძღვანელები, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი სამეცნიერო კვლევის გამოცდილება ამ სფეროში. 

ინტერვიუების დროს სამაგისტრო დისერტაციის ხელმძღვანელებმა აჩვენეს პროგრამის მიზნების 

არსებითი ცოდნა და  თავიანთი საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები სტუდენტების 

ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით. ინტერვიუების განმავლობაში, სტუდენტებმა და 

კურსდამთავრებულებმა აღნიშნეს კმაყოფილება ხელმძღვანელობის პროცესთან დაკავშირებით.  წერის 

პროცესში, ყოველი ნაბიჯი ხელმძღვანელის მიერ მოწმდებოდა. მმართველმა გუნდმა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურმა გამოავლინეს ცოდნა ხელმძღვანელობის არსთან დაკავშირებით, 

                                                      

14 საგანმანათლებლო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი დოქტორის ხარისხის მქონე ნაშრომების 

ხელმძღვანელები 



 

საუკეთესო შედეგების მიღწევის მიზნით.  

სამაგისტრო თეზისის რეგულაციებში ასევე აღწერილია თუ რა მოთხოვნები აქვს ხელმძღვანელს.  მისი 

აკადემიური მიღწევები გათვალისწინებულია. სამაგისტრო თეზისის ხელმძღვანელი შესაძლებელია იყოს 

ძირითადი ან მოწვეული პერსონალის წევრი, ასევე, უკვე გამოცდილი დოქტორანტი ან სხვა ინდივიდი, 

რომელსაც აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები. ბოლო წლების პერიოდის თეზისების სათაურების 

ანალიზით გამოვლინდა, რომ ხელმძღვანელებს აქვთ უნარი და კომპეტენცია გასწიონ ხელმძღვანელობა 

ფართო სპექტრის თემებთან მიმართებით და სთავაზობენ სტუდენტებს ახალ, აქამდე გამოუკვლევენ 

კვლევით საკითხებს.   

 

პროგრამა 3-4 ( ფილოსოფიის პროგრამა) 

სამაგისტრო/სადოქტ

ორო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელთა 

რაოდენობა 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელები 

მათ 

შორის, დარგობრივი 

მიმართულებით 

დოქტორის ხარისხის 

მქონე 

ხელმძღვანელები15 

მათ შორის, 

აფილირებულ

ი აკადემიური 

პერსონალი 

სამაგისტრო/სადოქტ

ორო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელთა 

რაოდენობა 

13 13 13 

- პროფესორი 6 6 6 

- ასოცირებული 

პროფესორი 
5 5 5 

- ასისტენტ-პროფესორი 2 2 2 

მოწვეული პერსონალი   - 

სამეცნიერო პერსონალი   - 

 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
სადოქტორო პროგრამის დებულება გვთავაზობს სრულყოფილ აღწერას იმ მოთხოვნების შესახებ, თუ 

როგორ უნდა იყოთ ხელმძღვანელი, მათ შორის პოზიციას, ხარისხის დონეს, დარგობრივ კვლევით 

გამოცდილებას და წინა მიღწევებს, რითაც დასტურდება, რომ ხელმძღვანელი არის დარგის ექსპერტი.  

განსაზღვრულია პუბლიკაციების ხარისხი და განხორციელებული სამეცნიერო აქტივობების 

კრიტერიუმებთან შესაბამისობა. ხელმძღვანელების პროფილი და მოთხოვნები ერთობლივი 

ხელმძღვანელობის შემთხვევაში არის ასევე ადეკვატური.  ინფორმაცია ხელმძღვანელების შესახებ არის 

საჯარო და ხელმისაწვდომი ინსტიტუციის ვებგვერდზე.  

ინტერვიუს განმავლობაში, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელებმა აჩვენეს პროგრამის მიზნების 

ფართო ცოდნა და შესთავაზეს კარგი პრაქტიკის რამდენიმე მაგალითი დოქტორანტების 

ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით. ამავე დროს, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები 

კმაყოფილნი არიან ხელმძღვანელების შრომით, ხაზი გაუსვეს მათ წვლილს სხვადასხვა დარგში და მათ 

                                                      

15 საგანმანათლებლო პროგრამის მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისი დოქტორის ხარისხის მქონე ნაშრომების 

ხელმძღვანელები 



 

მზაობას დაეხმარონ სტუდენტებს სწავლების სხვადასხვა ეტაპზე.  მმართველმა გუნდმა და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურებმა აღნიშნეს ამ ასპექტის შესაბამისობა მაღალი ხარისხის შედეგების 

მისაღწევად. 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o სამაგისტრო ნაშრომის კონცეფცია 

o სადოქტორო პროგრამების რეგულაციები 

o ხელმძღვანელის რეზიუმე 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, მმართველ გუნდთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან 

 

 

 
 

 

შეფასება 
 

 

კომპონენტი  

4.2 მაგისტრანტისა 

და დოქტორანტის 

ხელმძღვანელის 

კვალიფიკაცია 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
 4.3. აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება  

➢ უსდ-მ რეგულარულად ატარებს პროგრამის პერსონალის მუშაობის შეფასებას და აანალიზებს 

შეფასების შედეგებს. 

➢ უსდ ზრუნავს აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე. ასევე     

ხელს უწყობს მათ მიერ სამეცნიერო/ კვლევითი საქმიანობის განხორციელებას. 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები: - 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  - 



 

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას აქვს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების  

სისტემა, რომელიც მოიცავს სწავლების მეთოდებს, ხოლო აკადემიური პერსონალის შემთხვევაში ასევე 

კვლევით და სამეცნიერო მიღწევებს.  სასწავლო კომპონენტის შეფასება ითვალისწინებს სტუდენტების 

გამოკითხვებს, რომლებიც შედგება ლოგიკური კითხვებისგან და რეგულარულად ახლდება, იხვეწება და 

უტარდება მონიტორინგი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ, რომელიც არის სასწავლო 

პროცესის შეფასების განვითარების სერვისი, და იძლევა შესაბამისი უკუკავშირის საშუალებას. 

კვლევითი ასპექტის შეფასებასთან დაკავშირებით, არსებობს შესაბამისი ინსტრუმენტები მონაცემების 

შეგროვებისა და აღნიშნული ასპექტების გაძლიერების მიზნით. რეგულარულად ხდება ტრენინგ 

შესაძლებლობების შეთავაზება და ხელმისაწვდომია შესაბამისი მხარდაჭერაც საერთაშორისო 

თანამშრომლობასა და სხვა კვლევით აქტივობებში ჩასართავათ.  

ინტერვიუების განმავლობაში, ხარისხის უზრუნველყოფის წარმომადგენლები საკმარისად აღწერენ 

მონიტორინგის პროცედურებს; სასწავლო პროცესში ჩართულმა პერსონალმა დაადასტურდა მათი 

მონაწილეობა შეფასებასა და ამ შეფასების საფუძველზე უკუკავშირის მიცემაში. სტუდენტებმა კი 

აღნიშნეს მათი მონაწილეობა სწავლების ხარისხთან დაკავშირებულ კვლევებში.  

 

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო  პროგრამების მიხედვით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o განვითარების სამსახურის რეგულაციები 

o სასწავლო პროცესში ჩართული პერსონალის შეფასების რეგულაციები 

o პერსონალური და პროფესიული განვითარების ცენტრის დებულება 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ინტერვიუები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან, მმართველ პერსონალთან, 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან და სტუდენტებთან.  

 

 

 
 

 

შეფასება 
 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 
კლასტერის საერთო რჩევები: გაიზარდოს სწავლებაში ჩართული პერსონალის 

გადამზადების შესაძლებლობები შეფასებასთან დაკავშირებით. 

 

 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  არსებობის შემთხვევაში) - 



 

კომპონენტი  

4.3 აკადემიური, 

სამეცნიერო და 

მოწვეული 

პერსონალის 

პროფესიული 

განვითარება 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

4.4. მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია აუცილებელი ინფრასტრუქტურით, სწავლის სფეროს შესაბამისი 

საინფორმაციო რესურსებით და ტექნიკური აღჭურვილობით, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად. 

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის 

შეფასება და ანალიზი 

 
კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამები უზრუნველყოფილია მდიდარი 

საინფორმაციო რესურსებით (მატერიალური და ციფრული), რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. კლასტერში დაჯგუფებული პროგრამებთან 

დაკავშირებული კვლევითი ცენტრები რეგულარულად ცდილობენ საბიბლიოთეკო რესურსების ახალი 

მატერიალური წიგნებით გამდიდრებას და კერძო კოლექციების მოპოვებას.  მატერიალური რესურსები 

რეგულარულად ახლდება სასწავლო კურსის ინსტრუქტორის მოთხოვნის შესაბამისად, რომელიც 

მიმართავს ბიბლიოთეკარს მოთხოვნით, როცა აახლებს სილაბუსებს.  ამასთან, კურსის ინსტრუქტორი 

ამზადებს/თარგმნის მატერიალურ რესურსებს ქართულად თავისი კურსის მიზნებისთვის.  ეს მასალები 

გაერთიანებულია კურსის სახელმძღვანელოში (ციფრული PDF ვერსია), რომელიც განთავსებულია ელ. 

სასწავლო სისტემაში -არგუსში, და არის ხელმისაწვდომი სტუდენტებისთვის (როცა საჭიროა, 

მატერიალურადაც არის უზრუნველყოფილი, რომელიც ინახება ბიბლიოთეკაში) ყველა ეს რესურსი, 

რომლებიც მოცემულია სილაბუსებში არის ხელმისაწვდომი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის OPAC  

საბიბლიოთეკო სისტემაში.  

ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს ბიბლიოთეკას აქვს წვდომა ძირითად კვლევით ბაზებზე (EBSCO, 

JSTOR, SCOPUS და სხვ.) და ყველა სტუდენტს შეუძლია წვდომა.  ბიბლიოთეკარები რეგულარულად 

ატარებენ ტრენინგებს სტუდენტებისთვის, რომ განავითარონ მათი უნარები ამ მიმართულებით.  

აღსანიშნავია, რომ თავიანთი ელ. პროფილიდან, სტუდენტებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ 

ტრენინგებზე, რომელიც უზრუნველყოფილია ყველა სემესტრში სტუდენტების მოთხოვნის 

შესაბამისად. ინტერვიუების განმავლობაში, ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა და 



 

კურსდამთავრებულებმა იცოდნენ აღნიშნული ბაზებისა და მათი მნიშვნელობის შესახებ.  

ბიბლიოთეკებს აქვთ სივრცე, რომელიც აღჭურვილია კომპიუტერებით და შესაძლებლობას აძლევს 

სტუდენტებს ჰქონდეთ წვდომა ბაზებთან და შეასრულონ სხვა დავალებები. დამატებით, 

ბიბლიოთეკასთან ახლოს არის შეხვედრების ოთახები, რომლებიც სტუდენტებს შეუძლიათ წინასწარ 

დაჯავშნონ ჯგუფური მუშაობისთვის. არსებობს 3 პუნქტი ბიბლიოთეკების მასშტაბით, სადაც 

სტუდენტებს შეუძლიათ გააკეთონ სასწავლო მასალების ასლი ან ამობეჭდონ.  ბიბლიოთეკის შიგნით 

სტუდენტებს ასევე წვდომა აქვთ უფასო უკაბელო ინტერნეტზე. სტუდენტებს შეუძლიათ  წიგნის 

მოთხოვნა დისტანციურად, თავიანთი ელ. პროფილის საშუალებით და ერთ დღეში ან რამდენიმე საათში 

ეს წიგნები ხელმისაწვდომი იქნება ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზებში.  ზემოაღნიშნული ძალიან 

მოსახერხებელია და დროის დამზოგავი.  

ჯამში, მატერიალური რესურსები უნივერსიტეტში სრულად აკმაყოფილებს კლასტერში დაჯგუფებული 

პროგრამების მოთხოვნებს უზრუნველყოფილ იყოს პროგრამის მიზნები და სწავლის შედეგები.  

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 ( თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი მატერიალური 

რესურსებით, პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების შესაბამისად, კერძოდ, სასწავლო ოთახები, 

ბიბლიოთეკა, საინფორმაციო და კომპიუტერული ცენტრი, ელ. პლატფორმა არგუსი სტუდენტების 

რეგისტრაციისთვის და სასწავლო პროცესის მართვისთვის, პლაგიატის გამოვლენის პროგრამა Turnitin, 

ელ. სასწავლო პლატფორმა და ა.შ.  

სილაბუსში მოცემული სწავლისა და სწავლების მასალები (პირველადი და მეორადი წყაროები, 

სახელმძღვანელოები, სტატიები, თარგმანები და რიდერები და ა.შ.) უზრუნველყოფილია ბიბლიოთეკაში. 

ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია შემდეგი კვლევითი ბაზები: Clarivate Analytics, ScienceDirect, Scopus, 

ProQuest, EBSCO, Jstor, Cambridge Journals, Taylor and Francis, Sage Publishing  და ა.შ. უნდა აღინიშნოს, რომ 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის 

მხარდაჭერას რიდერების მომზადების პროცესში.  

უნივერსიტეტის კვლევითი ინსტიტუტები და ცენტრები - სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, 

მუსიკის ცენტრი და უნივერსიტეტის პარტნიორი ორგანიზაციები (ქართულ-ამერიკული ინიციატივა 

ლიბერალური განათლებისთვის, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია, ქართული კინოაკადემია, 

კულტურული ურთიერთობების ცენტრი - კავკასიური სახლი, საბჭოთა კვლევების ლაბორატორია) 

ჩართული არიან თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებაში, რომელთანაც 

გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი. აღნიშნული თანამშრომლობა საშუალებას აძლევს 

პროგრამაში ჩართულ სტუდენტებს ჰქონდეთ წვდომა პარტნიორი ორგანიზაციების რესურსებთან, 

ჩაერთონ მათ აქტივობებში და განახორციელონ ღონისძიებები.  

უნდა აღინიშნოს, რომ სტუდენტების მთლიანი შეფასებით, 2020-2021 წლის შემოდგომის მიხედვით, 

თავისუფალი მეცნიერებების 6 საუკეთესო მოსწრების სტუდენტი დაჯილდოვდა ALAN BLOOM-ის 

სტიპენდიით "ქართულ -ამერიკული ინიციატივა ლიბერალური განათლებისთვის" -საგან.  

ინტერვიუებმა პროგრამის პერსონალთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან აჩვენა, რომ მათ 

აქვთ სრული წვდომა ილიაუნი მატერიალურ რესურსებთან და აქტიურად იყენებენ მათ 

საგანმანათლებლო და კვლევითი აქტივობებისთვის.  

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● გასაუბრებების  შედეგები 



 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● დაწესებულებაში ვიზიტი 

● ელ. სწავლების სისტემა არგუსი 

● ელექტრონული პორტალი  

● ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულია დოკუმენტები და თანაფარდობა  ტექნიკურ 

აღჭურვილობასა და სტუდენტების რაოდენობას შორის 

● საერთაშორისო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. 

 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო რესურსებით, რომელიც 

აკმაყოფილებს პროგრამის საჭიროებებს. კერძოდ, ლიტერატურა, რომელიც ჩამოთვლილია სილაბუსებში 

ასევე არსებობს ბიბლიოთეკაში მატერიალურად ან ციფრულ ფორმატში. კურსის ინსტრუქტორები 

ხშირად თარგმნიან მასალებს მათი კურსისთვის ქართულ ენაზე.  ამ შემთხვევაში ეს მასალები არსებობს 

ელ. სისტემაში - არგუსში (მაგალითად, კურსისთვის "შუა საუკუნის ფილოსოფიის ენა და ენტოლოგია" 

"მეცნიერება და თანამედროვე მსოფლიო: უაიტჰედის ბუნებრივი ფილოსოფია", "შესავალი 

ეპისტემოლოგიაში" და ა.შ.). ისინი ასევე ადგენენ რიდერებს უკვე ქართულად არსებული რესურსებიდან.  

ეს მასალები ასევე იტვირთება არგუსში და ხელმისაწვდომია სისტემის შიგნით (საავტორო უფლებების 

შეზღუდვიდან გამომდინარე) ან ხელმისაწვდომია ფიზიკურად ბიბლიოთეკაში.  

ბიბლიოთეკას აქვს რამდენიმე ლოკაცია ფილოსოფიის ლიტერატურისთვის. ბიბლიოთეკის შიგნით, 

არსებობს ღია წვდომა მრავალფეროვან, მრავალენოვან, განახლებულ ფილოსოფიურ ლიტერატურაზე და 

ასევე საცავზე, საიდანაც წიგნები ხელმისაწვდომია სტუდენტის მოთხოვნის შესაბამისად, ელ. 

სისტემიდან.  ელ. ბაზებთან დაკავშირებით, აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები იაზრებენ მის 

მნიშვნელობას და მათი გამოყენების აუცილებლობას სწავლის პროცესში.  სტუდენტებმა, როგორც ჩანს, 

იციან როგორ უნდა გამოიყენონ ეს სისტემები.  

აღსანიშნავია, რომ სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი 2013 წლიდან გამოსცემს სერიას 

"ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა". ამ სერიის მიზანია, ქართული კლასიკური და თანამედროვე 

ფილოსოფიის ტექსტების თარგმნა.  სერიის ფარგლებში, 11 ტომი გამოიცა და სხვებთან ერთად მოიცავს 

ჟან ჟაკ რუსოსა და რენე დეკარტის ფილოსოფიურ ხელშეკრულებებს. 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● გასაუბრებების  შედეგები 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● დაწესებულებაში ვიზიტი 

● ელ. სწავლების სისტემა არგუსი 

● ელექტრონული პორტალი  

● ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და თანაფარდობა  ტექნიკურ 

აღჭურვილობასა და სტუდენტების რაოდენობას შორის 

● საერთაშორისო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3  (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
საბაკალავრო პროგრამის მსგავსად, სამაგისტრო პროგრამა არის უზრუნველყოფილი საბიბლიოთეკო 



 

რესურსებით, რაც აკმაყოფილებს პროგრამის მიზნებს. ამ კუთხით, განსხვავება ის არის, რომ 

მაგისტრანტები ითხოვენ უფრო კომპლექსურ და რთულ ლიტერატურას, რომლებიც ასევე 

ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკაში, ისევე როგორც ელ. სასწავლო სისტემაში.  სტუდენტებმა ასევე 

გამოავლინეს ელ. სისტემისა და, ზოგადად, საბიბლიოთეკო კოლექციების ცოდნა.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● გასაუბრებების  შედეგები 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● დაწესებულებაში ვიზიტი 

● ელ. სწავლების სისტემა არგუსი 

● ელექტრონული პორტალი  

● ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და თანაფარდობა  ტექნიკურ 

აღჭურვილობასა და სტუდენტების რაოდენობას შორის 

● საერთაშორისო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. 

 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
სადოქტორო პროგრამისთვის არსებული ინფრასტრუქტურა და გარემო არის ადეკვატური და საკმარისი 

დაგეგმილი აქტივობების განსახორციელებლად. ბიბლიოთეკა აღჭურვილია შესაბამისი დარგობრივი 

მასალებით.  ასევე აქვს ელ. რესურსები, რომელიც მოიცავს ბაზებს, ელ. სასწავლო პლატფორმას, ელ. 

რესურსებს, სხვებს შორის. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი წარმოადგენს ღირებულ 

რესურსს, რომელიც პასუხობს სადოქტორო პროგრამის მიზნებს.  ეს არის კარგი რესურსი მაღალი დონის 

კვლევებისთვის. ამ რესურსების ადმინისტრირება ხდება ეფექტურად სამსახურების საშუალებით, და 

ინტერვიუს დროს, არ გამოვლენილა რამე შეფერხება დაინტერესებული მხარეების მხრიდან.  

ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია შემდეგი კვლევითი ბაზები: Clarivate Analytics, ScienceDirect, Scopus, 

ProQuest, EBSCO, Jstor, Cambridge Journals, Taylor and Francis, Sage Publishing და ა.შ., რომელიც 

წარმოადგენს ღირებულ საინფორმაციო რესურსებს დოქტორანტებისთვის. სტუდენტები ასევე იღებენ 

მხარდაჭერას, რომ განივითარონ უნარები ბაზების გამოყენების მხრივ და  იციან ბიბლიოთეკის თუ სხვა 

რელევანტური სამსახურის მხრიდან ამ მხარდაჭერის შესახებ.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● გასაუბრებების  შედეგები 

● თვითშეფასების ანგარიში 

● დაწესებულებაში ვიზიტი 

● ელ. სწავლების სისტემა არგუსი 

● ელექტრონული პორტალი  

● ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული დოკუმენტები და თანაფარდობა  ტექნიკურ 

აღჭურვილობასა და სტუდენტების რაოდენობას შორის 

● საერთაშორისო ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები. 

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  - 



 

 
 

 

შეფასება 
 

კომპონენტი  

4.4 მატერიალური 

რესურსი 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

4.5. პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი და პროგრამის ფინანსური მდგრადობა 

პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების გამოყოფა 

ეკონომიკურად მიღწევადია და შეესაბამება პროგრამის საჭიროებებს. 

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
გამოყოფილი რესურსები უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან არის მიღწევადი და ფინანსურად მდგრადი.  

დაფარული კომპონენტები არის ადეკვატური და დარგთან რელევანტური.  დამატებითი დაფინანსების 

მოსაპოვებელი მექანიზმები მიჩნეულია ადეკვატურად.  

 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 1 ( თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
ფინანსური რესურსები, რომლებიც საჭიროა თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის 

განხორციელებისთვის გათვალისწინებულია უნივერსიტეტის ბიუჯეტში და არის ეკონომიკურად 

მიღწევადი; უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს გრძელვადიან პროგრამის მხარდაჭერას თავისი 

ბიუჯეტითა და მატერიალური რესურსებით. პროგრამის წლიური ხარჯვა არის შემოსავლის თანატოლი.  

კერძოდ, პროგრამის წლიური  შემოსავალი  67 500 ლარი არის განკუთვნილი შემდეგი აქტივობებისთვის 

და სერვისებისთვის: სწავლება, ლიტერატურა და სხვა რესურსები, პროგრამული უზრუნველყოფა, 

ინფრასტრუქტურის განახლება და შენარჩუნება, საგანმანათლებლო ხარჯები და ხარჯები სამეცნიერო 

მიზნებით, ექსპედიციები/სასწავლო პრაქტიკა/კონფერენციის ხარჯები, ოფისის ხარჯები, 

ადმინისტრაციული ხარჯი და პროგრამის აკრედიტაციის ხარჯი.  მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული 

ბიუჯეტი ჩვეულებრივი ფენომენია ყველა დაწესებულებისთვის, მნიშვნელოვანია და სასურველია, რომ 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით:  

 



 

მოხდეს მოწვეული პერსონალის მატერიალური პირობების გაუმჯობესება, რაც მოიცავს, მაგალითად, 

წლიურ კონტრაქტებს და ანაზღაურების გაუმჯობესებას.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 2 (ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა) 

 
პროგრამის წლიური ბიუჯეტი არის 45 000 ლარი ყოველ წელს (20 სტუდენტი * 2 250 ლარი (სახელმწიფო 

დაფინანსება) = 45 000. მოცემულ ბიუჯეტში, ხელფასების წლიური ჯამი (ძირითადი პერსონალი + 

მოწვეული პერსონალი) არის 18 900 ლარი (ძირითადი პერსონალი  16 350 ლარი + მოწვეული 

ლექტორების ხელფასები - 2550 ლარი). ლიტერატურისა და სხვა საბიბლიოთეკო რესურსის შესაძენად 

არის გამოყოფილი  3200 ლარი.  ინფრასტრუქტურული ხარჯები არის 4 700 ლარი, ადმინისტრაციული 

ხარჯები არის 15 600 ლარი და სხვა ხარჯები არის  2 600 ლარი.  თუმცა არ არის ნათელი ბიუჯეტი, 

რომელიც მითითებულია თვითშეფასების ანგარიშში, მაგალითად, მთლიანი ჯამი რომელიც იხარჯება 

ხელფასებზე ლიმიტირებულია 18 900 ლარით თუ ფაკულტეტის მიერ ხდება დამატება.  

ბიუჯეტთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ მოწვეული ლექტორების ხელფასები არის საკმაოდ 

დაბალი და ეს ფაქტი ინტერვიუს დროსაც აღნიშნა მოწვეულმა ლექტორებმა. ალბათ უმჯობესი იქნება 

თუ უსდ უზრუნველყოფს უკეთეს მექანიზმს ამ მხრივ.  

დამატებით, ფილოსოფიის ინსტიტუტი იღებს სახელმწიფო დაფინანსებას, თუმცა ზუსტად რა 

რაოდენობის თანხის მიღება ხდება ყოველწლიურად ინტერვიუების დროს ნათელი არ იყო და არც 

თანდართულ დოკუმენტებში არ იყო მითითებული.  საბოლოო ჯამში, კვლევითი ინსტიტუტები ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში იღებენ 2 000 0000 ლარს უნივერსიტეტიდან.  ყველა ინსტიტუტი ითხოვს 

თანხას მისი საჭიროებების მიხედვით და რაც საჭიროა კვლევისთვის. ყველა განაცხადს 

ინდივიდუალურად განიხილავენ ფაკულტეტის საბჭოები. ამასთან დაკავშირებით, ფაკულტეტმა 

შეიძლება მოითხოვოს დაფინანსება საერთაშორისო ვიზიტებისთვის (კონფერენციებისთვის და ა.შ.) და 

იღებს კონსულტაციებს ფინანსური დეპარტამენტისგან, როცა წერს კვლევით შეთავაზებას მესამე პირის 

დაფინანსებისთვის.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსები 

 
აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 3 (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
პროგრამის წლიური ხარჯი არის 67 500 ლარი. 33 450 ლარი იხარჯება ძირითადი პერსონალის 

ხელფასებზე,  1 100 ლარი მოწვეული პერსონალის ხელფასებზე.  5 000 ლარი წლიურად იხარჯება 

საგანმანათლებლო და საბიბლიოთეკო რესურსებზე,  5 000 ლარი ინფრასტრუქტურაზე, 500 პროგრამულ 



 

მხარდაჭერაზე,  1 4500 ოფისის ხარჯებზე, 19 000 ლარი ადმინისტრაციულ ხარჯებზე და 2 000 

აკრედიტაციის პროცესისთვის.  

ხარჯები არის მიზანშეწონილი, გარდა მოწვეული პერსონალისთვის გამოყოფილი ხარჯებისა, რომელიც 

არის ძალიან დაბალი.  პროგრამა არის ფინანსურად მდგრადი, მიღწევადი ბიუჯეტით.  დანარჩენი 

აღწერილია ზემოთ, ბაკალავრიატის ნაწილში.  

 

 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი 

 
 

აღწერა და ანალიზი - პროგრამა 4 (ფილოსოფია, სადოქტორო პროგრამა) 

 
წლიური ბიუჯეტი არის 65 000 ლარი, რაც განაწილებული: 34  000 ლარი აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის ხელფასებისთვის, 6 000 ლარი წიგნებისთვის და მასთან დაკავშირებული ხარჯებისთვის, 500 

ლარი პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, 7500 ლარი კონფერენციის ორგანიზებისთვის და სხვა 

აკადემიური აქტივობებისთვის, 500 ოფისის ხარჯებისთვის, 6 000 ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის და 

5 000 პროგრამის აკრედიტაციისთვის.  ზოგადად არის ადეკვატური, თუმცა უფრო მეტი ინფორმაციის 

წარმოდგენა იქნებოდა სასურველი.  მეტიც, როგორც პროგრამის ბიუჯეტში არის ნახსენები, პერსონალის 

ხელფასები უკვე გათვალისწინებულია ფაკულტეტის მთლიან ბიუჯეტში და არ არსებობს დამატებითი 

სახელფასო ხარჯი აკადემიური პერსონალისთვის. ხარჯები, რომელიც უკავშირდება კონკრეტულად 

პროგრამას იქნება დაბალი, ვიდრე ბიუჯეტი.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
● თვითშეფასების ანგარიში 

● გასაუბრებების  შედეგები 

● საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი 

 

 
 

 

შეფასება 

კომპონენტი  

4.5 

პროგრამის/ფაკულტე

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  სასურველი იქნება მოწვეული პერსონალის ხელფასების 

გადახედვა.  

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით: 



 

ტის/ სკოლის 

ბიუჯეტი და 

პროგრამის 

ფინანსური 

მდგრადობა 

ან მოთხოვნებთან 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 



  

პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

4. სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 ( თავისუფალი 

მეცნიერებები,  
საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 ( ფილოსოფია;  
საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 ( ფილოსოფია, 
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 

სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, პროგრამა იყენებს ხარისხის შიდა და გარე უზრუნველყოფის სერვისებს 

და აგრეთვე, პერიოდულად ახორციელებს პროგრამის მონიტორინგსა და გადახედვას.  ხდება საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვება, გაანალიზება და გამოყენება ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად და 

პროგრამის გასავითარებლად. 

 5.1. შიდა ხარისხის შეფასება  

პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს უსდ-ის  ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის 

სამსახურთან/პერსონალთან პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესის  დაგეგმვის შეფასების ს 

ინსტრუმენტების შემუშავებისა  და შეფასების პროცესის განხორციელების დროს.  პროგრამის პერსონალი 

იყენებს ხარისხის უზრუნველყოფის შედეგებს პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  
 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შეფასება და ანალიზი 

 
პროგრამის პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან უნივერსიტეტში, როცა 

ხდება ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესის დაგეგმვა და შეფასების პროცესის განხორციელება. ინტერვიუების 

დროს გამოვლინდა მჭიდრო თანამშრომლობა პროგრამის პერსონალსა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 

შორის. პროგრამის ხელმძღვანელები, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი მუშაობს ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან (ფაკულტეტი და ცენტრალური) ერთად საგანმანათლებლო პროგრამების და 

ინდივიდუალური სასწავლო კურსების განვითარების მიზნით.  აკადემიური პერსონალი მუშაობს ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან მჭიდროდ, რომ გააუმჯობესონ სასწავლო კურსები, მაგალითად, 

დაგეგმონ და განავითარონ კურსის სწავლის შედეგები, შეფასების მეთოდები და ა.შ. ხარისხის კულტურა 

არსებობს აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს შორის, სტუდენტებისთვის უკუკავშირის მიცემა არის 

ფორმალური ან არაფორმალური, და გამოიყენება პროგრამების მუდმივი განვითარების პროცესში და სასწავლო 

კურსების მოდიფიცირებისთვის.  

თვითშეფასების ანგარიშის შემუშავება მოხდა კლასტერში დაჯგუფებული პროგრამების ხელმძღვანელების, 

ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის თანამშრომლობით. სტუდენტები, 

კურსდამთავრებულები და დამსაქმებლები არ იყვნენ ჩართულნი პროგრამების სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში. 

5.  სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები 



  

დოკუმენტებისა და ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა, რომ მათი ჩართულობა უზრუნველყოფილი იქნა 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ გამოკითხვებისა და ფოკუს ჯგუფების ფორმატში.  

კლასტერში დაჯგუფებული პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება "დაგეგმე - განახორციელე-

შეამოწმე-იმოქმედე" პრინციპს. დაწესებულებას აქვს კარგად ჩამოყალიბებული ხარისხის უზრუნველყოფა 

ფაკულტეტებზე და ინსტიტუციურ დონეზე, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ინფორმაციის ყველა 

დაინტერესებული მხარისგან მოგროვებას და შედეგების ანალიზს. კლასტერში დაჯგუფებული პროგრამების 

სრული PDCA ციკლი არ იყო დასრულებული ვიზიტის მომენტისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია 

უკვე შეგროვებული იყო ხარისხის უზრუნველყოფის თითოეული მექანიზმის საჭიროებისთვის, მონაცემების 

ნაწილის გაანალიზება და მონაცემების და შეფასების შედეგების კონსოლიდაცია განხორციელების პროცესში 

იყო. თუმცა როგორც აღინიშნა, კლასტერში დაჯგუფებული პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფა ჩატარდა 

სხვადასხვა მექანიზმების გამოყენებით და პროგრამები შეფასდა სხვადასხვა ინსტრუმენტით, სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარის - სტუდენტების, კურსდამთავრებულებსა და დამსაქმებლების ჩართულობით.  

შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამების შეფასების სრული ციკლი, რომელიც არის 5 წლიანი (3 წელი 

ანგარიშგების პერიოდი), 3 წელი სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში (2 წელი ანგარიშგებისთვის) და 6 წელი 

სადოქტორო პროგრამის შემთხვევაში არ არის დასრულებული, ნათელია, რომ კლასტერში დაჯგუფებული 

პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ეფუძნება "დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-იმოქმედე" 

პრინციპს და სწავლის შედეგებსა და პროგრამებში განხორციელდა სხვადასხვა ცვლილება. ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმები, რომლებიც გამოიყენება პროგრამების მონიტორინგისთვის განხილულია 5.3. 

სტანდარტის კომპონენტის შეფასებაში.  

დისტანციური სწავლის პერიოდში, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემამ შეაგროვა უკუკავშირი 

სტუდენტებისგან დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით. სტუდენტთა გამოკითხვის კითხვარი 

ითვალისწინებდა დისტანციური სწავლების სპეციფიკას და  სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისგან 

მოხდა უკუკავშირის მიღება დისტანციურად მიღებულ სერვისებზე. შესაბამისად, ელექტრონული/დისტანციური 

სწავლის პროცესის  მონიტორინგისა და შეფასების უზრუნველყოფის მიზნით,  უსდ ახდენს შიდა ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების ადაპტირებას და მათ შესაბამის გამოყენებას. 

 

საჭიროების შემთხვევაში, აღწერა და ანალიზი საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები 

o თვითშეფასების ანგარიში 

o ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება 

o უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება 

o შეხვედრის ოქმები 

o ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტთან ინტერვიუების შედეგები 

o გასაუბრებების  შედეგები 

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები: დაწესებულების მიერ შეიძლება განიხილებოდეს 

თვითშეფასების გუნდში სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების, ასევე 

დამსაქმებლთა ჩართვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩანს მათი უკუკავშირი სხვადასხვა 

ფორმით, მათი ჩართულობა პროგრამების სამუშაო ჯგუფებში შეიძლება სასარგებლო იყოს 

პროგრამებისთვის. 



  

 

 

 

 

 

შეფასება 

 

კომპონენტი  

5.1 შიდა ხარისხის 

შეფასება 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 

 5.2. გარე ხარისხის შეფასებები;  

პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის შეფასების შედეგებს. 
  

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის შეფასება და ანალიზი 

 
პროგრამა რეგულარულად იყენებს გარე ხარისხის უზრუნველყოფის შედეგებს. პროგრამების გარე ხარისხის 

უზრუნველყოფა ხორციელდება აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ აკრედიტაციის პროცესში, ისევე 

როგორც გარე შემფასებლების მიერ.  

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები ფილოსოფიაში შეფასდა რეპუტაციის მქონე მეცნიერის 

მიერ, თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა შეფასდა სამი პროფესორის მიერ სხვადასხვა 

უნივერსიტეტებიდან.  რჩევები, რომლებიც შეფასების პროცესში გამოვლინდა უკვე ან გათვალისწინებულია, ან  

გათვალისწინებული იქნება პროგრამის პერსონალთან უფრო მასშტაბური კონსულტაციების შემდეგ.  უფრო 

დეტალური ინფორმაცია მოცემულია თითოეულ ინდივიდუალურ პროგრამასთან დაკავშირებით.  

აკრედიტაციის ექსპერტების ჯგუფის მიერ მიღებული რეკომენდაციები თითოეული პროგრამის 

აკრედიტაციის დროს გათვალისწინებულ იქნა პროგრამის პერსონალისა და უნივერსიტეტის მიერ 

(რეკომენდაციები არ გაცემულა ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის დროს). კლასტერში 

დაჯგუფებული პროიგრამები იყენებენ გარე ხარისხის უზრუნველყოფის შედეგებს რეგულარულად და 

რეკომენდაციებს პროგრამების შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.  

 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით: ( არსებობის შემთხვევაში) - 



  

აღწერა და ანალიზი - თავისუფალი მეცნიერებები, საბაკალავრო პროგრამა (ძირითადი და დამატებითი) 

 
თავისუფალი მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი შეფასდა დარგის რამდენიმე ექსპერტის 

მიერ/უცხოელის მიერ.  უცხოელი კოლეგებისგან პოზიტიურად შეფასდა კურიკულუმი, სტრუქტურა, შინაარსი 

და პროგრამის პედაგოგიური მეთოდები.  შეფასების დროს გაცემული იქნა რამდენიმე რჩევა გაუმჯობესების 

მიზნით, რომელთა დანერგვას, როგორც ეს გამოვლინდა თვითშეფასებისა და ინტერვიუების დროს, 

განიხილავენ სააკრედიტაციო პროცესის შემდეგ, პროგრამის პერსონალთან დისკუსიის შედეგად.  მაგალითად, 

კოლეგების მიერ გაცემული ერთ-ერთი რჩევა ეხება სასწავლო კურსების ერთ "კალათაში" მოთავსებასა და მათ 

აღწერას, მეორე რჩევა არის პროგრამაში ქრისტიანობასთან ერთად, სხვადასხვა რელიგიების დამატებასთან 

დაკავშირებით (საჭირო რესურსის არსებობის შემთხვევაში). ჯამში, პროგრამის შეფასება იყო დადებითი და 

დეტალური, მიმართული პროგრამის უფრო გაუმჯობესებისკენ და არ გაცემულა რეკომენდაციები პროგრამის 

სტრუქტურას ან შინაარსთან დაკავშირებულ მოდიფიცირებასთან მიმართებით.  

2011 წელს აკდრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციები (30.09.2011) 

გათვალისწინებული იქნა პროგრამის გუნდის მიერ და კერძოდ, შემდეგი ცვლილებები იქნა 

განხორციელებული ამ რეკომენდაციების საფუძველზე: 

1. პროგრამისთვის გამოიყო 2 საკონტაქტო პირი, პროგრამას ჰყავს აკადემიური  ხელმძღვანელი და 

სპეციალისტი და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

კოორდინატორი; 

2. პროგრამის სწავლის შედეგები მოდიფიცირდა; 

3. დამსაქმებლების ფოკუს ჯგუფები ჩატარდა; 

4. სწავლის მეთოდები და ფორმატი განსხვავებულია; 

5. სილაბუსის უნიფიცირებული ფორმა შემუშავდა (გამოიყენება უნივერსიტეტის დონეზე). 

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

o პროგრამების გარე შეფასება 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

 
აღწერა და ანალიზი - ფილოსოფია, საბაკალავრო პროგრამა  (ძირითადი და დამატებითი) 

2011 წელს, აკრედიტაციის პროცესისას მიღებული რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნა და განახლდა 

პროგრამა, კერძოდ: 

· კომპეტენციების რუკა იქნა განახლებული სილაბუსში მითითებული სწავლის შედეგების შესაბამისად;  

· სასწავლო კურსების სილაბუსები განახლდა გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად (გახდა უფრო 

დეტალური, ლიტერატურა მიეთითა დატვირთვის შესაბამისად). 

· პროგრამის ინგლისური ენის კომპონენტი დაინერგა 4 სემესტრის განმავლობაში და საკონტაქტო საათები 

თითოეული კურსისთვის არის 64 საათი. 

ინტერვიუების დროს, პერსონალისა და სტუდენტების მხრიდან დადებითად შეფასდა პროგრამაში ინგლისური 

ენის კომპონენტის მოცულობის გაზრდა.  

 
ფილოსოფიის საბაკალავრო პროგრამა შეფასდა პროფესორებისგან მუნსტერის უნივერსიტეტიდან.  შეფასების 

შესაბამისად, პროგრამა არის კარგად სტრუქტურირებული, ლოგიკურად აწყობილი და გააჩნია როგორც 

ისტორიული პერსპექტივის, ისე სისტემური სფეროების კომბინაცია.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 



  

 
o პროგრამების გარე შეფასება 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

 
აღწერა და ანალიზი (ფილოსოფია, სამაგისტრო პროგრამა) 

 
ფილოსოფიის  სამაგისტრო პროგრამა, ასევე საბაკალავრო პროგრამა, შეფასდა მუნსტერის პროფესორების მიერ 

და მიიღო ძალიან დადებითი შეფასება. შემფასებელმა აღნიშნა პროგრამის რამდენიმე ძლიერი ასპექტი: 

თავისუფალი მიღების მოთხოვნები, რომელიც არ გულისხმობს საბაკალავრო ხარისხს ფილოსოფიაში; შიდა 

გამოცდა, რომელიც ამოწმებს ინგლისური ენის კომპეტენციას; ფილოსოფიის ისტორიის საბაზისო ცოდნა.  

შეფასებაში ასევე აღნიშნული იყო პროგრამის კარგი სტრუქტურა და ბალანსი თეორიულ და პრაქტიკულ 

ფილოსოფიას შორის, რომელიც აძლიერებს პროგრამის ინტერდისციპლინურ ხასიათს. 

 
როგორც აღნიშნულია კლასტერის აღწერაში, სამაგისტრო პროგრამას არ მიუღია რამე რეკომენდაცია პროგრამის 

წინა სააკრედიტაციო შეფასების დროს.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o პროგრამების გარე შეფასება 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

 

აღწერა და ანალიზი - სადოქტორო პროგრამა - ფილოსოფია  

 
ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამა შეფასდა კოლეგების მიერ მუნსტერის უნივერსიტეტიდან. არც 

რეკომენდაცია და არც რჩევა არ იქნა გაცემული შემფასებლის მიერ.  შეფასების მიხედვით, პარტნიორების სია  

არის ძალიან შთამბეჭდავი და ავლენს როგორც ფილოსოფიის დეპარტამენტის, ისე უნივერსიტეტის ევროპულ 

პერსპექტივას. ანგარიში არის ძალიან პოზიტიური და მიუთითებს, რომ პროგრამის პერსონალი და პროგრამის 

დიზაინი არის პროგრამის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე და პროგრამა საშუალებას აძლევს დოქტორანტებს 

გავიდნენ ხარისხის საერთაშორისო დონეზე.  

 
აკრედიტაციის პროცესში მიღებული რეკომენდაციებზე დაყრდნობით 2018 წელს სამეცნიერო კვლევითი 

აქტივობების შეფასება ტარდება მხოლოდ ერთხელ დისერტაციის ფარგლებში და განახლებული პროგრამა არ 

მოიცავს კვლევით სემინარებს.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o პროგრამების გარე შეფასება 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ინტერვიუს შედეგები. 

 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  - 

 

კლასტერის საერთო რჩევები:  - 



  

 

 
 

 

შეფასება 

 
 

კომპონენტი  

5.2 გარე ხარისხის 

შეფასება 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
 

 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 გზით.  შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

კლასტერული და ინდივიდუალური შეფასება 

კლასტერში დაჯგუფებული საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტის კომპონენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შეფასება და ანალიზი 

 
უნივერსიტეტის შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა არის კომპლექსური და მოიცავს საკმარისი 

მონაცემების შეგროვებასა და ანალიზს, პროგრამების ჰოლისტური შეფასებისთვის.  ხარისხის უზრუნველყოფის 

სისტემა არის კარგად განვითარებული და მხარდაჭერილი კვალიფიციური პერსონალის მიერ როგორც 

ფაკულტეტის, ასევე უნივერსიტეტის დონეზე.  პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ტარდება 

სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ჩართულობით, ინფორმაციის სისტემური შეგროვებისა და ანალიზის 

საფუძველზე. თუმცა, გარე დაინტერესებული მხარეების (კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები) 

ჩართულობის ხარისხი და მასშტაბი შესაძლებელია უფრო გაუმჯობესდეს (უფრო დეტალურად მოცემულია 

ანგარიშში). ინტერვიუების დროს წარმოდგენილი იქნა ინდივიდუალურ სასწავლო კურსებში და კლასტერში 

დაჯგუფებულ პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებების მაგალითები, თუმცა შეფასების ციკლი არ არის 

დასრულებული და ზოგიერთი განახლებული მექანიზმი ჯერ არ არის დანერგილი, მონიტორინგის შედეგები 

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით ( არსებობის შემთხვევაში): - 
 



  

ჯერ არ არის კონსოლიდირებული და არ ფარავს კომპლექსური შეფასების ყველა მექანიზმს, რომელიც 

შემუშავდა უნივერსიტეტში.  

პროგრამის განხორციელების შიდა ხარისხის მექანიზმები დაიხვეწა 2022 წლის ზაფხულის სემესტრში და 

ზოგიერთი არსებულის მოდიფიცირებასთან ერთად, დამატებითი ინსტრუმენტები იქნა განვითარებული.   

განახლებული მექანიზმები მიზნად ისახავს უფრო მეტი რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვებას.  

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიხედვით, ფოკუსი უფრო გადატანილია 

რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვებასა და ანალიზზე, რაც არ არის ახალი სისტემისთვის. ხარისხის 

უზრუნველყოფის განახლებული სისტემა ამჟამად ხორციელდება. 

როგორც აღწერილია 5.1. სტანდარტის კომპონენტში, ხარისხის უზრუნველყოფის სხვადასხვა მექანიზმები 

შემუშავდა კლასტერში დაჯგუფებული პროგრამებისთვის. ამის მტკიცებულება მოცემულია თვითშეფასების 

ანგარიშში: პროგრამის (საბაკალავრო პროგრამები) სტუდენტების კმაყოფილების კვლების ანგარიშები, 

ფილოსოფიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დამსაქმებლების ფოკუს ჯგუფების შედეგები; 

დასაქმების კვლევის შედეგები საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებისთვის, ლექტორების სერვისების 

შეფასების შედეგები, დისტანციური სწავლების დროს სერვისების შეფასება სტუდენტების მიერ (კვლევის 

ანგარიში).  

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები და შესაბამისი რეკომენდაციები, რომელიც 

ეფუძნება შედეგებს (ასეთის შემთხვევაში) დამატებით იქნა გამოთხოვილი ვიზიტის დროს და ფილოსოფიის 

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები 

უზრუნველყოფილ იქნა უსდ-ს მიერ.  დოკუმენტებზე დაფუძნებით, უნივერსიტეტი ატარებს აკადემიური 

მოსწრების მონიტორინგს სხვადასხვა ინდიკატორებზე დაფუძნებით. თუმცა განხორციელდა თუ არა 

ცვლილებები მონიტორინგის შემდეგ არ არის ცნობილი.  

სტუდენტები აფასებენ სასწავლო კურსებს თითოეული კურსის ბოლოს.  ბოლო ორი სემესტრისთვის კვლევა 

იქნა ჩატარებული, თუმცა ანგარიში ჯერ არ შემუშავებულა და პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. სასწავლო 

პროცესის შეფასება გულისხმობს კოლეგების მიერ ლექციის/სემინარის შეფასებას.  ეს ხორციელდება კოლეგათა 

შეფასების ჯგუფის მიერ, პროგრამის ხელმძღვანელების ჩართულობით. ეს გულისხმობს სპეციალურ 

პროტოკოლს და ფორმალურ პროცესს, რომელიც მტკიცდება შეფასებისთვის; პროცესი არის კარგად დაგეგმილი 

და კონფიდენციალური და შესაძლებელია გამოყენებული იქნას როგორც სემესტრული საკლასო დაკვირვება, 

ასევე სადემონსტრაციო ლექცია.  

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობის შეფასების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. ინტერვიუების  მიხედვით, 

ასევე დამატებით წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობის შეფასების 

ინსტრუმენტები იქნა შემუშავებული, რაც მოიცავს დოქტორანტების ინტერვიურების პროტოკოლს.  

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობის შეფასება სტანდარტის 5.3-ის კომპონენტის ერთ-ერთი შეფასების 

კრიტერიუმია და სტანდარტის მოთხოვნებთან სრული შესაბამისობა მოითხოვს PDCA ციკლის დასრულებას; 

რეკომენდირებულია სადოქტორო ხელმძღვანელობის შეფასების განხორციელება, რაც ხელს შეუწყობს 

პროგრამის განვითარებას.   

საკითხი, რაც მოითხოვს დაწესებულების მხრიდან უფრო მეტ ძალისხმევას არის გარე დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობის ხარისხი პროგრამის განვითარებაში, კერძოდ, კურსდამთავრებულების და 

დამსაქმებლების. ინტერვიუს შედეგებზე დაფუძნებით, კურსდამთავრებულები (რომლებიც წარმოდგენილები 

იყვნენ ინტერვიუზე)  არ მონაწილეობენ საგანმანათლებლო პროგრამის განახლებაში, არც შეუფასებიათ 

პროგრამა მას შემდეგ რაც დაასრულეს სწავლა. კურსდამთავრებულების ჩართულობისთვის პლატფორმის 

უზრუნველყოფა პროგრამის განვითარების პროცესში ხელს შეუწყობს პროგრამის ხარისხის განვითარებას.  რაც 

შეეხება დამსაქმებლებს (მათთვისაც, რომლებმაც არ იციან საბაზრო მოთხოვნები ფილოსოფიისთვის და 

თავისუფალი მეცნიერებებისთვის, რადგან არ არის "სტანდარტული" შრომის ბაზარი), მათი ჩართვა პროგრამის 

განვითარებაში, უკუკავშირი პროგრამაზე ან მის სტუდენტებსა/კურსდამთავრებულებზე იყო არათანაბარი, 



  

პროგრამის განვითარებაში ჩართულობის სხვადასხვა დონით. მიუხედავად იმისა, რომ დამსაქმებლებთან 

ჩატარდა ფოკუს ჯგუფი, არ არის ნათელი, არის თუ არა მუდმივი კავშირი დამსაქმებელსა და პროგრამის 

პერსონალს შორის და თუ არიან ისინი რეგულარულად ჩართულნი პროგრამასთან დაკავშირებით უკუკავშირის 

გაცემაში.  

 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები: 

 
o კვლევების შედეგები (სტუდენტები, პერსონალი, დამსაქმებლის კვლევა) ჩატარდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ; 

o ფოკუს ჯგუფების შედეგები; 

o სადოქტორო ხელმძღვანელობის შეფასების ინსტრუმენტები; 

o ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და ინსტრუმენტები 

o სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები 

o თვითშეფასების ანგარიში; 

o ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება; 

o პროგრამის განხორციელების შეფასების წესი 

o კოლეგების მიერ საკლასო დაკვირვების პროტოკოლი და კონცეფცია 

o გასაუბრებების  შედეგები 

 

 

 
 

შეფასება 

 
გთხოვთ, შეაფასოთ პროგრამების შესაბამისობა სტანდარტის კომპონენტთან 

 

კომპონენტი  

5.3 პროგრამის 

მონიტორინგი და 

პერიოდული 

შეფასება 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 
მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო პროგრამა) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია,  
საბაკალავრო პროგრამა)  

☐ ☒ ☐ ☐ 

კლასტერის საერთო რეკომენდაციები:  დაწესებულებამ სრულად დანერგოს ხარისხის 

არსებული მექანიზმები პროგრამის შესაფასებლად და უზრუნველყოს პროცესებში გარე 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა. 

კლასტერის საერთო რჩევები:  

რეკომენდაციები და რჩევები პროგრამების მიხედვით: ( არსებობის შემთხვევაში)  

 



  

პროგრამა 3 

(ფილოსოფია, 

სამაგისტრო პროგრამა) 

☐ ☒ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია,  
სადოქტორო პროგრამა 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 

 
პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

5. ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

შესაძლებლობათა სწავლება 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთ

ან 

მეტწილად 

შესაბამისობა

შია 

მოთხოვნებთან 

ნაწილობრივ 

შესაბამისობაშია 

მოთხოვნებთან 

არ შეესაბამება 

მოთხოვნებს 

პროგრამა 1 ( თავისუფალი 

მეცნიერებები,  
საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 2 ( ფილოსოფია;  
საბაკალავრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 3 ( ფილოსოფია,  
სამაგისტრო პროგრამა) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

პროგრამა 4 ( ფილოსოფია, 
სადოქტორო პროგრამა 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 
თანდართული დოკუმენტაცია (არსებობის შემთხვევაში):  

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება: 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სახელწოდება, საფეხურები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

პროგრამის შესაბამისობა აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

 

ხელმოწერები 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე  

კლაუდია მარსიკო    

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრები 

 

 

ირინე დარჩია   

გიორგი თავაძე  

ნიკოლოზ ალექსიძე,      

გიორგი არქანია   

თინათინ გაბრიჩიძე 

 
 

 

    პროგრამა 

 

 

                

                  

სტანდარტი 

1. 

საგანმანათლებ

ლო პროგრამის 

მიზანი, 

სწავლის 

შედეგები და 

მათთან 

პროგრამის 

შესაბამისობა 

2. 

სწავლების 

მეთოდოლ

ოგია და 

ორგანიზებ

ა, 

პროგრამის 

ათვისების 

შეფასების 

ადეკვატუ

რობა 

3. სტუდენტთა 
მიღწევები, მათთან 
ინდივიდუალური 
მუშაობა 

4. სწავლების 

რესურსებით 

უზრუნველყოფა 

5. სწავლების ხარისხის 

განვითარების 

შესაძლებლობები 

 

პროგრამა   

(თავისუფალი 

მეცნიერებები, 

საბაკალავრო 

პროგრამა) 

შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან 

შესაბამის

ობა 

მოთხოვნე

ბთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან 
შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან 

პროგრამა 2 (ფილოსოფია;  
საბაკალავრო პროგრამა) 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნე

ბთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან 

პროგრამა 3 (ფილოსოფია,  
სამაგისტრო პროგრამა) 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნე

ბთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან 

პროგრამა 4 (ფილოსოფია, 
სადოქტორო პროგრამა) 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნე

ბთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 
მოთხოვნებთან 

შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან 


