
 

 

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 
განახლებული სისტემის დანერგვა – შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები 

17-18 დეკემბერი, 2018 
სასტუმრო რუმსი 

მისამართი: 14 მერაბ კოსტავას ქუჩა, თბილისი 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 2018 წლის 17 და 18 დეკემბერს მართავს 

კონფერენციას:“ უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული სისტემის დანერგვა – შედეგები 
და შემდგომი ნაბიჯები“. ღონისძიება იმართება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს პროექტის „ისწავლე საქართველოში“ მხარდაჭერით.  

კონფერენცია მიზნად ისახავს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმის 
დანერგვის პირველი ეტაპის შეჯამებას, რომელიც ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის მოთხოვნებისა (ESG 
2015) და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის 
შესაბამისად განხორციელდა. კონფერენციაზე განხილული იქნება ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული 
სტანდარტებისა და პროცედურების მიხედვით ჩატარებული ინსტიტუციური და პროგრამული შეფასებების 
შედეგები, სისტემის შემდგომი განვითარებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საქმიანობის 
გაუმჯობესებისთვის საჭირო შემდგომი ნაბიჯები.   

კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, სამინისტროს, 
პარტნიორი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სტუდენტები, დამსაქმებლები 
და სხვა დაინტერესებული მხარეები.   
I დღე, ორშაბათი, 17 დეკემბერი, Garden Hall 
09:30-10:00 რეგისტრაცია/ყავა-ჩაი  
10:00 -10:30 კონფერენციის გახსნა 

გიორგი ვაშაკიძე – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი 
მიხეილ ბატიაშვილი -  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი 
ზაზა ბოხუა -საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე 
დევიდ გორდონი – სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) პრეზიდენტი 
მარიამ ჯაში - საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის 
თავმჯდომარე 

10:30–11:10 რატომ არის ბოლონია განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ინსტრუმენტი? 
კარლ დიტრიხი – ევროპის ხარისხის უზრუნველყოფის რეესტრის (EQAR) პრეზიდენტი   

11:10-11:50 რას გავცემთ და რას ვიღებთ ENQA-სგან: აწმყო და მომავალი 
ევა ფერეირა გარსია – ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ასოციაციის 
(ENQA) ვიცე-პრეზიდენტი, ბასკეთის უნივერსიტეტების სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი  

11:50-12:00 კითხვა-პასუხი 
12:00–12:20 შესვენება/ყავა-ჩაი 
12:20- 13:00 უნივერსიტეტი, რომელიც მონაწილეობს საზოგადოების მდგრად განვითარებაში 

საიბოლტ ნოორდა – უნივერსიტეტების დიდი ქარტიის პრეზიდენტი  
13:00-13:30 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შეფასება: ავტორიზაციის განახლებული მექანიზმის 

დანერგვის შედეგები 
ლალი გიორგიძე – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის 
სამმართველოს უფროსი  

13:30-14:15 ავტორიზაციის განახლებული მექანიზმის დანერგვის შედეგები: რა ვისწავლეთ? 
პანელის განხილვა 
გიორგი ღავთაძე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 
ლევან იმნაიშვილი - ავტორიზაციის საბჭოს წევრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
ელენე ჯიბლაძე – ავტორიზაციის ექსპერტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ქეთევან კანკავა – სტუდენტი ექსპერტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 
მოდერატორი: ქეთი ცოტნიაშვილი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 



14:15-14:35 კითხვა-პასუხი 
14:35-15:30 ლანჩი 
15:30–16:15 სწავლება ოცდამეერთე საუკუნის უნივერსიტეტში 

ჟაკ ლანარესი  - ლოზანას უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, ემერიტუსი 
16:15-16:45 პროგრამების აკრედიტაცია: განახლებული მექანიზმის დანერგვის შედეგები 

მაია გელაშვილი -  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის 
სამმართველოს უფროსი 

16:45–17:40 პროგრამების აკრედიტაციის შედეგები: რა ვისწავლეთ? 
პანელის დისკუსია 
ნინო ჟვანია – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
ლევან გორდეზიანი –აკრედიტაციის საბჭოს წევრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
დავით სიხარულიძე - აკრედიტაციის ექსპერტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ანი მიხელიძე –  ექსპერტი სტუდენტი, კავკასიის უნივერსიტეტი 
მოდერატორი: ლაშა მარგიშვილი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

17:40-17:50 კითხვა-პასუხი 

17:50–18:00 პირველი დღის შეჯამება 
II დღე, სამშაბათი, 18 დეკემბერი  
პარალელური 

სესიები 
EFQM სრულყოფილების მოდელი, Garden Hall სამედიცინო განათლება , Central Room 

10:00 -11:30 
 

EFQM სრულყოფილების მოდელი – 
ორგანიზაციული განვითარებისა და ცვლილების 
ინსტრუმენტი 
სუზანე კალდშმიტი – EFQM –ის ლიცენზირებული 
ტრენერი და მრჩეველი, ცენტრის 
საკოორდინაციო საბჭოს წევრი  
 
EFQM – ის მოდელის გამოყენება უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
ირმა გრძელიძე – თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 
რუსუდან სანაძე – თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სამედიცინო განათლება დღეს: რა არის ძველი? რა 
არის ახალი? რა იქნება მომავალში?  
დევიდ გორდონი - სამედიცინო განათლების 
მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი 
 
სამედიცინო განათლება საქართველოში 
გაიანე სიმონია – თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო 
განათლების, კვლევის და სტრატეგიული 
განვითარების დეპარტამენტის უფროსი  
რიმა ბერიაშვილი - თბილისის სახელმწიფო 
სამედიცინო უნივერსიტეტის ვიცე რექტორი 
მოდერატორი: ლაშა მარგიშვილი - განათლების 
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

11:30-12:00 შესვენება/ყავა-ჩაი 
პარალელური 

სესიები 
ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული მექანიზმების დანერგვა სხვადასხვა პერსპექტივიდან 

12:00-13:00 Garden Hall 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული 
მექანიზმების დანერგვა: უსდ-ების პერსპექტივა 
პანელის მოდერატორები: 
ირმა გრძელიძე - თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის უფროსი 
მარინა ქარჩავა - თბილისის თავისუფალი 
უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი 
ანზორ ბერიძე - ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახური უფროსი 
 

Central Room 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული 
მექანიზმების დანერგვა: ექსპერტების 
პერსპექტივა 
პანელის მოდერატორები: 
ლიკა ღლონტი - ავტორიზაციის ექსპერტი, 
Erasmus+ ის ეროვნული ოფისის კოორდინატორი 
ელენე ჯიბლაძე - ავტორიზაციის და 
აკრედიტაციის ექსპერტი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 
გიორგი ქურდიანი - ექსპერტი, აპოლონ 
ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო 
სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი 

13:00 -13:30 Garden Hall 
პარალელური სესიების განხილვის შედეგების პრეზენტაცია 

13:30-13:45 შეჯამება და კონფერენციის დახურვა  
13:45-14:30 ყავა-ჩაი 
 


