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ავტორიზაციისა და 
აკრედიტაციის პროცესის მიმართ 

ნდობის ნაკლებობა

ავტორიზაციისა და 
აკრედიტაციის პროცესის 
ობიექტურად წარმართვის 

უზრუნველყოფა

არსებული მდგომარეობა ცვლილება

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 
გამოწვევები

ფორმალურ მოთხოვნებზე 
ორიენტირებული 

სტანდარტები

შედეგზე ორიენტირებული 
სტანდარტების შემუშავება

სტანდარტების 
შესრულებაზე 

ორიენტირებული სისტემა

განვითარებაზე 
ორიენტირებული სისტემის 

დანერგვა



არსებული სისტემის განახლება

სამი ძირითადი მიმართულება 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის 
სტანდარტების გადახედვა

პროცედურის დახვეწა

შეფასებაში საერთაშორისო ექსპერტების 
ჩართვა



სტანდარტების გადახედვა

 შედეგზე ორიენტირებული სტანდარტების შემუშავება

 აკრედიტაციის სტანდარტების დაყოფა

 ერთიანი სტანდარტი ყველა მიმართულებისთვის, რომელიც 
მოიცავს აკადემიური პროგრამისთვის დამახასიათებელ 
გამჭოლ საკითხებს;

 კონკრეტული სტანდარტები 11 მიმართულების 
მახასიათებლების მიხედვით;

 სტანდარტის მოთხოვნები ჩამოყალიბდება სამი საფეხურის 
მიხედვით: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა.



პროცედურის დახვეწა

 თვითშეფასების პროცესი გახდება კომპლექსური/ხანგრძლივი;

 შეფასება მეტწილად დაეყრდნობა დაწესებულების 
წარმომადგენლებთან გასაუბრებას;

 უსდ-ს დასკვნა გაეგზავნება კომენტარებისთვის (ფაქტობრივ 
უზუსტობებზე რეაგირებისთვის) ;

 საბჭოს შეხვედრების ფორმატი შეიცვლება; 

 გაიზრდება საბჭოს უფლებამოსილების ვადა; დამკვიდრდება 
როტაციის პრინციპი;

 შეიქმნება სააპელაციო კომისია ;

 პროცედურის ხანგრძლივობა გაიზრდება 6 თვემდე; 

 თვითშეფასებისა და ექსპერტთა დასკვნების ფორმატი 
დაიხვეწება .



ავტორიზაცია

განვასხვავებთ პირველად და განმეორებით 
შეფასებას

 განმეორებითი შეფასება დაეყრდნობა განგრძობადობის 
პრინციპს

 ავტორიზაცია მიენიჭება ორი განსხვავებული ვადით

 სტანდარტების სრულად დაკმაყოფილებისას - სრული ვადა

 გარკვეული ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში ≈ ნახევარი ვადა 
(გამოსწორების ვალდებულებით)



აკრედიტაცია

 განვასხვავებთ პირველად და განმეორებით შეფასებას

 პირველადი შეფასების ხანგრძლივობა: საფეხურის 
ხანგრძლივობა + 1 წელი

 განმეორებითი აკრედიტაცია: 5 წლიანი

 განმეორებითი შეფასება დაეყრდნობა განგრძობადობის 
პრინციპს

 აკრედიტაცია მიენიჭება ორი განსხვავებული ვადით

 სტანდარტების სრულად დაკმაყოფილებისას - სრული ვადა

 გარკვეული ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში ≈ ნახევარი 
ვადა (ერთჯერადად)



საერთაშორისო ექსპერტების 
ჩართვა შეფასებაში

 ავტორიზაციის/აკრედიტაციის ვიზიტები 
განხორციელდება საერთაშორისო და 
ადგილობრივი ექსპერტებისგან შემდგარი 
ჯგუფების მიერ;

 სამუშაო ენა ვიზიტების დროს იქნება ინგლისური

 საბჭოს სამუშაო ენა იქნება ქართული



განახლებული სისტემის 
პილოტირება

 პილოტირება დაიწყება 2015 წლის მეორე ნახევრიდან;

 2015 წლის პირველი ნახევარი დაეთმობა უსდ-ებთან 
მუშაობას, ტრენინგებს, სემინარებს, კონსულტაციებს; 

 უცხოელი ექსპერტები + დოკუმენტების თარგმნა 
დაფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;

 პირველ ეტაპზე პილოტირებაში ჩაერთვებიან:

ის უსდ-ები/პროგრამები, რომლებსაც უწევთ 
ავტორიზაცია/აკრედიტაცია;

ის უსდ-ები, რომლებიც გამოთქვამენ სურვილს.



ინტერესის 
დაფიქსირება 

უსდ-ს 
მხრიდან

დასტურის 
მიღება 

ცენტრისგან

თვითშეფასების 
პროცესის დაწყება

განაცხადი
ს შემოტანა

ექსპერტთა 
ვიზიტი

დასკვნა
დასკვნის 
გაგზავნა 

უსდ-სთან
საბჭო

6 თვიანი პროცედურა

სააპელაციო საბჭო



მოსალოდნელი შედეგები

განვითარებაზე ორიენტირებული ხარისხის 
შეფასების სისტემის დანერგვა;

ხარისხის შეფასების სისტემისადმი ნდობის 
ამაღლება როგორც ქვეყნაში, ასევე მის ფარგლებს 
გარეთ;

უსდ-ების/პროგრამების ობიექტური შეფასების 
უზრუნველყოფა;

საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
თანმიმდევრულობის უზრუნველყოფა



გმადლობთ


