
უმაღლესი განათლების ხარისხის 
უზრუნველყოფის რეფორმა და ძირითადი 
გამოწვევები



უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული 
ასოციაციის (ENQA) სრული წევრის სტატუსი

 2019 წლის 25 აპრილს განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი გახდა უმაღლესი განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული
ასოციაციის (ENQA) სრული წევრი



ENQA-ს სრული წევრის სტატუსის მიღების შედეგები

 დადგინდა უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული სისტემის
თავსებადობა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის
სტანდარტებთან და სახელმძღვანელო პრინციპებთან (ESG-2015);

 მოხდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულება ;

 მივიღებთ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და საგანმანათლებლო
პროგრამების შეფასების სისტემებისადმი სანდოობის მაღალ დონეს;

 უზრუნველყოფილი იქნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის
საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერება და უმაღლესი განათლების
ინტერნაციონალიზაცია

 უზრუნველყოფილი იქნება ცენტრის მუდმივი და სტაბილური განვითარება და
ამავდროულად განხორციელდება მის საქმიანობაზე კონტროლი.



უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების 
რეესტრში (EQAR) რეგისტრაცია

 2019 წლის 27 ივნისს განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი დარეგისტრირდა
უმაღლესი განათლების ევროპული ხარისხის
უზრუნველყოფის სააგენტოების რეესტრში (EQAR)

 EQAR აერთიანებს უმაღლესი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის იმ სააგენტოებს, რომლებიც თავისი
საქმიანობით შესაბამისობაშია უმაღლესი
განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის
უზრუნველყოფის სტანდარტებსა და
სახელმძღვანელო პრინციპებთან (ESG 2015)

 EQAR‐ში რეგისტრაციის შედეგად, დაიწყო
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტების მიერ
შემუშავებული დასკვნებისა და საბჭოების მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება
მონაცემთა ბაზაში (DEQAR)



EQAR-ში რეგისტრაციის შედეგები

 EQAR-ში რეგისტრაცია წარმოადგენს საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესრულების ერთ-ერთ ინდიკატორს და
უზრუნველყოფს საქართველოს უმაღლესი განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ჰარმონიზაციას
ევროკავშირის უმაღლესი განათლების მოდერნიზაციის
დღის წესრიგთან და ბოლონიის პროცესთან

 DEQAR‐ში ინფორმაციის განთავსება ხელს შეუწყობს
საერთაშორისო დონეზე საქართველოში მოქმედი
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისადმი,
მათ მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო
პროგრამებისადმი სანდოობისა და ცნობადობის
ამაღლებას

 DEQAR‐ში ინფორმაციის განთავსება ხელს შეუწყობს
უსდ-ებს შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის
გაძლიერებას, პროფესორ-მასწავლებლების,
მეცნიერებისა და სტუდენტების მოზიდვასა და მათ
საერთაშორისო მობილობას



ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო და სწავლის სფეროების 
კლასიფიკატორი

 2019 წლის 12 აპრილს დამტკიცდა ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო და სწავლის 
სფეროების კლასიფიკატორი

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო

 კვალიფიკაციის დონე აერთიანებს სამ კომპონენტს:
 ცოდა და გაცნობიერება
 უნარი
 პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა

 კვალიფიკაციის ჩარჩოს დონის აღმწერები:
 არის ზოგადი ხასიათის და არ ეხება სწავლის ან

დასაქმების რომელიმე სფეროს
 განსაზღვრავს სწავლის შედეგების მინიმალურ

ზღვარს და არ არის ამომწურავი
 ჩამოყალიბებულია ზოგადი ფრაზეოლოგიით

სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი

 კლასიფიკატორი შესაბამისობაშია სწავლის 
სფეროების საერთაშორისო 
კლასიფიკატორთან (ISCED-F-2013) 

 კლასიფიკატორით დადგენილია:
 ფართო სფერო
 ვიწრო სფერო
 დეტალური სფერო

 საერთაშორისოდა ეროვნულდონეზე
კვალიფიკაციის მიზნებისათვის გამოიყენება
მხოლოდ მესამე - დეტალური სფერო



უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების 
ხელშემწყობი მექანიზმები

• 3 უმაღლესი საგანმანათლებლოდაწესებულება

• ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები,
სტუდენტები და დამსაქმებლები

• სამედიცინო პროგრამების შეფასება

განმავითარებელი შეფასება 
ავტორიზაციის სტანდარტებთან 
მიმართებით (2017 წლიდან)

• 38 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა, აქედან:

• სადოქტორო

• ინგლისურენოვანი

• რეგულირებადი

საერთაშორისო ექსპერტების 
მონაწილეობით 
საგანმანათლებლო პროგრამების 
შეფასება 



უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების 
ხელშემწყობი მექანიზმები

უმაღლესი 
საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისა 
და 
ექსპერტებისთვის 
შექმნილი ტრენინგ 
მოდულები

• ჩატარდა 50 ტრენინგი და დაესწრო 750 მსმენელი

• ტრენინგ მოდულები:
• თვითშეფასების პროცესის დაგეგმვა და წარმართვა

• ავტორიზაციისა სტანდარტები და პროცედურები

• აკრედიტაციის სტანდარტები და პროცედურები

• სადოქტორო საფეხურის პროგრამების შეფასება აკრედიტაციის პროცესში

• სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება ავტორიზაციის პროცესში

• კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და კვალიფიკაციების კლასიფიკატორის დანერგვა

• კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონესთან სწავლის შედეგების შესაბამისობის დადგენა

• მედიცინის დარგობრივი მახასიათებლის დანერგვა



უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების 
ხელშემწყობი მექანიზმები

□ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შიდა ხარისხის 
უზრუნველყოფის სახელმძღვანელოს შემუშავება

√ შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

√ შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები

√ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

□ ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტების 
სახელმძღვანელოების განახლება

√ ზოგადი ინფორმაცია საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემისა 
და რეგულაციების შესახებ

√ გარე ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების აღწერა

√ შეფასების პროცესის ძირითად მახასიათებლები

√  ექსპერტთა საქმიანობის მარეგულირებელი დოკუმენტები და ეთიკის 
კოდექსი

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებისა
და ექსპერტებისთვის
შექმნილი
სახელმძღვანელოები



ENQA‐ს მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციების
გათვალისწინება

ძირითადი გამოწვევები

ცენტრის მართვის პროცესში დაინტერესებული მხარეების მეტი
ჩართულობა, საკოორდინაციო საბჭოს, როგორც
გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანოს უფლებამოსილების გაზრდა

ცენტრისდირექტორის,
ავტორიზაციის/აკრედიტაციის/სააპელაციო საბჭოების წევრების
თანამდებობაზე დანიშვნისა და გათავისუფლების გამჭვირვალე
და ობიექტური პროცედურების არსებობა

ავტორიზაციის/აკრედიტაციის/სააპელაციო საბჭოების
ფორმირების პროცესში ცენტრის როლის გაზრდა და აღნიშნულ
პროცესში მისი აქტიური მონაწილეობა



ENQA‐ს მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციების
გათვალისწინება

ძირითადი გამოწვევები

ერთობლივი პროგრამების შეფასების პროცესში ერთიანი ევროპული
მიდგომების გათვალისწინება

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებზე
თემატური ანალიზის სისტემატურად განხორციელება და ანალიზის
განსახორციელებლად შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება

უცხოური ორგანიზაციის მიერ მინიჭებული აკრედიტაციის
გადაწყვეტილებების აღიარების პროცესის დაკონკრეტება და
მონიტორინგის პროცედურების განსაზღვრა

სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე
ექსპერტებისთვის და საბჭოს წევრებისთვის დამატებითი დამხმარე
მასალების მომზადება



ENQA‐ს მიერ
შემუშავებული
რეკომენდაციების
გათვალისწინება

ძირითადი გამოწვევები

ექსპერტთა პროფესიული განვითარების მიზნით სისტემური მიდგომის
შემუშავება, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებისთვის ერთობლივი
ტრენინგების დაგეგმვა და განხორციელება

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მინიჭების შემდგომ არსებული
შეფასებების პროცედურების დეტალურად განსაზღვრა

საჩივრების განხილვის მიზნით პროცედურების დაკონკრეტება

ავტორიზაციის/აკრედიტაციის/სააპელაციო საბჭოების უფლებამოსილების
ვადის, საქმიანობის წესის და ხმის მიცემის მეთოდოლოგიისა და
პროცედურის გადახედვა



ზოგადი ხასიათის
ძირითადი
გამოწვევები

ძირითადი გამოწვევები

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებისა
და პროცედურების ანალიზი და განვითარება

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის და სადოქტორო პროგრამების
შეფასების ერთიანი კონცეფციის შემუშავება

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების
კლასიფიკატორის დანერგვა

კვალიფიკაციების დიგიტალიზაცია - ელექტრონული რეესტრის შემუშავება 
და დანერგვა



ზოგადი ხასიათის
ძირითადი
გამოწვევები

ძირითადი გამოწვევები

არსებული დარგობრივი მახასიათებლების დახვეწა და ახალი
მახასიათებლების შექმნა

სააპელაციო საბჭოს გაყოფა საფეხურების მიხედვით -
ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი
საგანმანათლებლოდაწესებულებების სააპელაციო საბჭოები

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის სრულყოფა და
ექსპერტების პროფესიული განვითარება (ატესტაცია, ტრენინგები,
სამუშაო შეხვედრები)

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის მხარდამჭერი
ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები, სახელმძღვანელოები,
დამხმარე მასალები და სხვა) დაგეგმვა და განხორციელება



გმადლობთ ყურადღებისთვის!

www.eqe.gov.ge


