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ნაწილი I: შესავალი
1. დაწესებულების აღწერა
საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 13 ივლისის №145 დადგენილებით დაფუძნდა სსიპ უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება სამეგრელოს რეგიონში სამი სრულიად განსხვავებული მისიის მქონე
სასწავლებლის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის
ფილიალის, სსიპ ზუგდიდის პროფესიული ლიცეუმისა და სსიპ სენაკის აგრარულ–ეკონომიკური
კოლეჯის - ბაზაზე.
საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 15 მაისის №122 დადგენილებით უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებას გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსისა და საზოგადო მოღვაწის შოთა მესხიას სახელი
ეწოდა და დაფუძნდა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი.
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 09 ოქტომბრის №182 დადგენილებით შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის სახედ განისაზღვრა სასწავლო უნივერსიტეტი და შეეცვალა
სახელი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 დეკემბრის №456 დადგენილებით საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი რეორგანიზებულ
იქნა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირად – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტად.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №185 დადგენილებით არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირი – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი რეორგანიზებულ იქნა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად – შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტად.
სასწავლო უნივერსიტეტი განთავსებულია ორ იურიდიულ მისამართზე: ზუგდიდსა (ჯანაშიას
#14) და სენაკში (მშვიდობის #192).
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობას წარმართავენ: მართვის ორგანოები, აკადემიური,
ადმინისტრაციული, მოწვეული, დამხმარე და სხვა პერსონალი. სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია
თანაბარი სასწავლო გარემო პროფესიული და უმაღლესი განათლების მისაღებად. სასწავლო
უნივერსიტეტში
3 სამაგისტრო, 8 საბაკალავრო, მასწავლებლის მომზადების, ქართულ ენაში
მომზადების,
28 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და 18 მოკლევადიანი
მომზადება/გადამზადების კურსი ხორციელდება. საგანმანათლებლო პროგრამებს სასწავლო
უნივერსიტეტში ახორციელებს: 40 აკადემიური პერსონალი, მათ შორის 23 -აფილირებული, 4
ადმინისტრაციული, 45- დამხმარე, 43 საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პროფესორმასწავლებელი/დარგის სპეცილისტი და 110 პროფესიული განათლების მასწავლებელი. უმაღლეს
საგანმანათლებლო პროგრამებზე განათლებას იღებს 517 სტუდენტი, პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამებზე
467
პროფესიული
სტუდენტი,
უწყვეტი
განათლების
პრინციპით
მომზადება/გადამზადების კურსები გაიარა ექვსიათასზე მეტმა ბენეფიციარმა. სასწავლო
უნივერსიტეტში დაინერგა/ხორციელდება მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები,
მათ შორის ახალი მოდელი - დუალური განათლება (სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება). შრომის
ბაზრის მოთხოვნის საფუძველზე სასწავლო უნივერსიტეტის პრიორიტეტად რჩება აგრარული
მიმართულება, რის გამოც უპირატესად დაინერგება და მომზადდება აგრარული მიმართულების ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი მოდულური (დუალური) პროფესიული და უმაღლესი
3

საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც შესაძლებელს გახდის პროფესიული განათლების საფეხურზე
მოპოვებული კრედიტების უმაღლესი განათლების მიზნებისთვის აღიარებას.
სასწავლო უნივერსიტეტი 2012 წლიდან ჩართულია ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო
სივრცის შექმნის მიზნით სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტში. აღნიშნული პროექტები
უზრუნველყოფს სტუდენტთა და პერსონალის მობილობისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების
გაძლიერების ფარგლებში ინტერნაციონალიზაციის მიზნების ხელშეწყობას.

2. ზოგადი ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ
გთხოვთ, მიუთითოთ დაწესებულების შესახებ ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომელიც მოქმედია საავტორიზაციო განაცხადის
გაკეთების მომენტისთვის
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admi@zssu.edu.ge zaalqortua@gmail.com
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მობ. ტელეფონი
+995 93 33 66 40
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ბელა მოსია
ხელმძღვანელი/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე
პასუხისმგებელი პირი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
belamosia@zssu.edu.ge bellamosia@gmail.com
ხელმძღვანელის/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე
პასუხისმგებელი პირის ელ.ფოსტის მისამართი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
557342000
ხელმძღვანელის/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე
პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონი
ინფორმაცია დაწესებულების ავტორიზაციის შესახებ (არსებობის შემთხვევაში)
გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და გადაწყვეტილების
21.08.2012
ნომერი
ავტორიზაციის ვადის გასვლის თარიღი
06.11.2018

4

3. რაოდენობრივი მაჩვენებლები
3.1 პროგრამები1
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
ერთსაფეხურიანი
დოქტორანტურა
მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტიანი)
ქართულ ენაში მომზადების

13
8
3
1
1

აკრედიტებული პროგრამების რაოდენობა
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული პროგრამების რაოდენობა
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა2
გაცვლითი პროგრამების რაოდენობა

12
-

3.2 სტუდენტები 3
სტუდენტების მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა

1000

სტუდენტების არსებული ზღვრული რაოდენობა
აქტიური

სულ სტუდენტების ფაქტობრივი
რაოდენობა
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
ერთსაფეხურიანი
დოქტორანტურა
მასწავლებლის მომზადების (60
კრედიტიანი)
ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა
უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა
სპეციალური საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე სტუდენტების
რაოდენობა

517

19.69 %

1000
პროგრამის
დასრულების
მაჩვენებელი
60.95 %

490
23
4

18.30 %
35.21 %
-

64.14 %
25.34 %
-

-

-

-

შეჩერებული

3.3 პერსონალი4
მონაცემები უსდ-ში დასაქმებული პერსონალის შესახებ
უსდ-ში დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური,
სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალი)
სულ აკადემიური პერსონალის რაოდენობა
1

132
40

დეტალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართი 1 -ში მოცემული
ფორმით
2იგულისხმება მხოლოდ ის ერთობლივი პროგრამები, რომელთა განსაზღვრება მოცემულია უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის
მეორე მუხლის ჰ48 პუნქტში
3 მონაცემები სტუდენტების შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართ 2 -ში მოცემული ფორმით
4 მონაცემები უსდ-ში დასაქმებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის (აფილირებული პერსონალის მითითებით) შესახებ ფაკულტეტების
მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართ 3-ში მოცემული ფორმის მიხედვით

5

- პროფესორი
- ასოცირებული პროფესორი
- ასისტენტ პროფესორი
- ასისტენტი
სამეცნიერო პერსონალის რაოდენობა
- მეცნიერი
- პოსტდოქტორანტი
სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა
- აფილირებული პროფესორი
- აფილირებული ასოცირებული პროფესორი
- აფილირებული ასისტენტ პროფესორი
- აფილირებული ასისტენტი
სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის
რაოდენობა
კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული
პერსონალის რაოდენობა
სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი

6
34
5
18
43
49

3.4 სხვა რაოდენობრივი მაჩვენებლები
ბოლო ავტორიზაციის პერიოდში განხორციელებული და მიმდინარე კვლევების
რაოდენობა
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების რაოდენობა
უსდ-ს მთლიანი ბიუჯეტი

198

კვლევით-სამეცნიერო საქმიანობაზე გამოყოფილი ბიუჯეტი
ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-განვითარებაზე გამოყოფილი ბიუჯეტი
საერთაშორისო სამეცნიერო საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების მაჩვენებელი

10 000
12 000
240 ( NEJM, Elgaronline,
Bioone, Dukeupress )

სტუდენტთა რაოდენობა, რომელზეც გათვლილია სტუდენტური
საცხოვრებელი

25

-

3.535652

4. შენობა-ნაგებობათა საერთო ფართი5
დაწესებულების საერთო ფართის ოდენობა კვ.მ-ში
დაწესებულების საერთო სასწავლო ფართის ოდენობა კვ.მ-ში
დაწესებულების საერთო დამხმარე ფართის ოდენობა კვ.მ-ში

218 378. 53
4985. 4
213 393. 13

5. სამიზნე ნიშნულები6
ფაქტობრივი
მაჩვენებელი

5

სამიზნე ნიშნული

სამიზნე
ნიშნულების
მიღწევის
სავარაუდო
თარიღი7

დეტალური ინფორმაცია ცალკეულ მისამართებზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფართების შესახებ წარმოდგენილი უნდა
იქნას დანართ 5-ში მოცემული ფორმით
6
ინფორმაცია სამიზნე ნიშნულების შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართ 4-ში მოცემული
ფორმის მიხედვით
7
სამიზნე ნიშნულების მიღწევის მოსალოდნელი თარიღი არ უნდა სცდებოდეს 6 წელს

6

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა
ადმინისტრაციული და დამხმარე
პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან
აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის
თანაფარდობა დაწესებულების პერსონალის
მთლიან რაოდენობასთან
აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის
თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის
რაოდენობასთან
აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული
პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა
სტუდენტების რაოდენობასთან
აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული
პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების
რაოდენობასთან

40 / 49 (1/ 1.225)

1/1.25

2023

40/132 (1/3.3)

1/3,3

2021

40/43 (1/1.07)

1.05/1

2021

83/517
(1/6.23)

1/6.23

2021

ადმინისტრაციული პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების
რაოდენობასთან
აფილირებული აკადემიური პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა აკადემიური და
მოწვეული პერსონალის მთლიან
რაოდენობასთან
აფილირებული აკადემიური პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების
რაოდენობასთან
ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების
რაოდენობის თანაფარდობა
აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების
მაჩვენებელი
მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების
მაჩვენებელი
ადმინისტრაციული და დამხმარე
პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი

4/517

1/129.25

2023

23/83

1/3,60

2023

23/517

1/22.47

2023

-

-

-

96%

96%

2021-2023

80%

83%

2021-2023

76%

78%

2021-2023

64%

70%

2023

(გამოკითხულ იქნა
კურსდამთავრებულთა
39%)
45%
(გამოკითხულ იქნა
კურსდამთავრებულთა
39%)

50%

2023

კურსდამთავრებულთა დასაქმების
მაჩვენებელი (ბოლო ავტორიზაციის
პერიოდში)8
კურსდამთავრებულთა დასაქმების
მაჩვენებელი მიღებული კვალიფიკაციის
შესაბამისად (ბოლო ავტორიზაციის
პერიოდში)

83/12
(6.92/1)

8

8.19/1

2023

(ფაქტობრივი
მაჩვენებელი
შეიცვლება ყველა
პროგრამის
ამოქმედების
შემთხვევაში)

კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი პროგრამების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილია დანართ 1-ში
მოცემული ფორმის მიხედვით

7

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო
ნაშრომების დაცვის მაჩვენებელი
ადმინისტრაციული ხარჯების თანაფარდობა
მთლიან ბიუჯეტთან

-

-

-

2 401 949/3 535 652

0.68/1

2023

კვლევითი/სახელოვნებო, განვითარებისა და
შემოქმედებითი საქმიანობისთვის
გამოყოფილი თანხის ოდენობის
თანაფარდობა უსდ-მთლიანი ბიუჯეტთან
პროგრამით გათვალისწინებული დროის
ფარგლებში კურსდამთავრებულთა
რაოდენობრივი მაჩვენებელი
რეგისტრირებულ სტუდენტთა რაოდენობა

0.003 %

0,006%

2021

61.25%

70%

2021

პირველი განაცხადით
2013 -2017 წლებში სულ
829 აბიტურიენტი.

პირველი განაცხადით
200 აბიტურიენტი.

2021

ადმინისტრაციული და დამხმარე
პერსონალის ხელმისაწვდომობის/
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით/
კმაყოფილების კვლევის მაჩვენებელი
სტუდენტთა ხელმისაწვდომობის/
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით/
კმაყოფილების კვლევის მაჩვენებელი

94 %
97 %

2021

(გამოკითხულია
54%)
გამოიკითხა
კურსდამთავრებულ
თა 39%. სწავლას
აგრძელებს
გამოკითხულთა
11%(კვლევა
გრძელდება)
მეტწილად საშულო

90 %

2021

კურსდამთავრებულ
თა 51%-ის
გამოკითხვა

2021

სრულად საშუალო

2021

91-100 ქულა-5,89%

ა)საუკეთესო
სტუდენტების (ყველაზე
მაღალქულიანი 91 -100
ქულა)
რაოდენობა
საერთო
რაოდენობის
10%-ს
არ
უნდა
აღემატებოდეს.
ბ) დაბალი აკადემიური
მოსწრების
სტუდენტების (ყველაზე
დაბალქულიანი 51-60
ქულა)
რაოდენობა
საერთო
რაოდენობის
10%-ს
არ
უნდა
აღემატებოდეს.
გ) საშუალო აკადემიური
მოსწრების
სტუდენტების:
1.
(81-90
ქულა)
რაოდენობა არ უნდა
აღემატებოდეს საერთო
რაოდენობის 25%

სწავლის გაგრძელების მაჩვენებელი

პროფესორის პროდუქტიულობის
მაჩვენებელი
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის
შედეგების მაჩვენებელი

(გამოკითხულია
51%)

72,57 %

81-90ქულა-10,41%
71-80ქულა-22%
61-70ქულა-31,82%
51-60ქულა-29,66%
(პროცენტული ქულა
გათვლილია
სტუდენტთა საერთო
რაოდენობიდან.
2017-2018ს/წ.
გაზაფხულის
სემესტრის
მონაცემები)

8

2021

2.
(71-80
ქულა)
რაოდენობა არ უნდა
აღემატებოდეს საერთო
რაოდენობის 30%
3. (61-70
ქულა)
რაოდენობა არ უნდა
აღემატებოდესსაერთო
რაოდენობის 25%

ფინანსური შეფარდების მაჩვენებელი
აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს
შორის
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის
კრიტერიუმები

293600 / 401160
0,73 / 1

401160 / 403700
0,99 / 1

2021

517

800

2023

6. თვითშეფასების ჯგუფი და თვითშეფასების პროცესის აღწერა
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 31 მარტის # 0101/13, 2015 წლის 20 აპრილის # 01-01/14, 2016 წლის 15 ოქტომბრის # 01-01/26 და 2017 წლის 30 იანვრის #
01/01/03 ბრძანებების საფუძველზე შეიქმნა ავტორიზაციისთვის/აკრედიტაციისთვის მოსამზადებელი
სამუშაოების განხორციელების მიზნით საკოორდინაციო ჯგუფები და მათზე გაიცა დავალებები.
ავტორიზაციის მიზნების გასახორციელებლად შექმნილ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი, ხოლო აკრედიტაციის მიზნებისთვის შექმნილ ჯგუფს - ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი. აღნიშნული ბრძანებების საფუძველზე დაიგეგმა მოკლე და გრძელვადიანი
სტრატეგიული გეგმის შემუშავება. სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესის
ხელშეწყობის მიზნით მოწვეულ იქნა სტრატეგიული დაგეგმარების სპეციალისტი, გაფორმდა შრომითი
ხელშეკრულება (2016 წლის 02 აპრილის # 59/1). ზემოაღნიშნული ბრძანებების საფუძველზე შემუშავდა
სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტი. აკადემიური საბჭოს
2016 წლის 26 დეკემბრის №38
დადგენილებით მიღებულ იქნა ცნობად შემუშავებული მოკლე და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის
პროექტი ავტორიზაციის ახალ სტანდარტებთან მიმართებაში შემდგომი სრულყოფისთვის. შიდა აუდიტის
2017 წლის 27 იანვრის #02-10/26 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილ იქნა ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2016 წლის შიდა აუდიტის დასკვა“ რეკომენდაციებით საქმიანობის
გასაუმჯობესებლად, რომელიც გათვალისწინებულ იქნა სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესში.
,,საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 01 ოქტომბრის 99/ნ ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 05 მაისის
#77/ნ
ბრძანების საფუძველზე 2016 წლის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 04 სექტემბრის №38
დადგენილებით შეიქმნა ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განახლებული ავტორიზაციის
სტანდარტით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების
მიზნით
მუდმივმოქმედი
საკოორდინაციო ჯგუფი“, რომელსაც დაევალა თვითშეფასების ჩატარება და კითხვარის მომზადება/შევსება,
შესაბამისი პროცესის უზრუნველყოფა (სტრატეგიული გეგმის სტრუქტურის, სტრატეგიული დაგეგმვის
ძირითადი ეტაპების“ ხედვის, მისიის, ღირებულებების, სტრატეგიული მიზნების, სამოქმედო გეგმის
განსაზღვრა და შემუშავება, საუნივერსიტეტო გარემოს შეფასება - SWOT ანალიზი), რესურსების ანალიზი,
განახლებული ავტორიზაციის სტანდარტების გათვალისწინებით. საკოორდინაციო ჯგუფი დაკომპლექტდა
ავტორიზაციის სტანდარტების შესაბამისად სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელებითა და სხვა პასუხისმგებელი პირებით. რექტორის 2017 წლის 05 სექტემბრის 01-01/24
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ბრძანებით შეიქმნა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განახლებული ავტორიზაციის
სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით სამუშაო ჯგუფები, რომელთაც
დაევალათ ეფექტური თანამშრომლობა აკადემიური საბჭოს დადგენილებით შექმნილ საკოორდინაციო
ჯგუფთან, სტრატეგიული გეგმის შემუშავების პროცესში სრული ჩართულობა და მონაწილეობითი
სისტემის უზრუნველყოფა. ჯგუფებმა იმუშავეს საკოორდინაციო ჯგუფის ფარგლებში განსაზღვრული
შესაბამისი სტანდარტის პასუხისმგებელი პირების ხელმძღვანელობით.
№

შესასრულებელი სამუშაო

1
2

ნაწილი I: შესავალი
დაწესებულების აღწერა, ზოგადი ინფორმაცია
დაწესებულების შესახებ

3

რაოდენობრივი მაჩვენებლები
პროგრამები

დალი ბერანძე
დალი ბერანძე

რექტორი
რექტორი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სტუდენტები

დალი ბერანძე

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

პერსონალი

დალი ბერანძე,

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სხვა რაოდენობრივი მაჩვენებლები

ზაალ ქორთუა
ბელა მოსია

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
სამეცნიერო განყოფილების უფროსი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
მატერიალური რესურსების მართვის
სამსახურის უფროსი

თითეულ მისამართზე შენობა-ნეგებობათა საერთო
ფართობი

სამიზნე ნიშნულები

თვითშეფასების ჯგუფი
პროცესის აღწერა

პასუხისმგებელი
პირი
თეონა ხუფენია
თეონა ხუფენია
ზაალ ქორთუა
ბელა მოსია

ხათუნა გოგია
ზაალ ქორთუა
ბეჟან აკობია

თეონა ხუფენია
ზაალ ქორთუა
ბელა მოსია

და

თვითშეფასების

დალი ბერანძე
ბელა მოსია

ნაწილი II: ავტორიზაციის სტანდარტებთან
შესაბამისობის შეფასება
უსდ-ის მისია და სტრატეგიული განვითარება

ბელა მოსია

უსდ-ის მისია

თეონა ხუფენია
ქეთევან ლატარია

სტრატეგიული განვითარება

თეონა ხუფენია
ქეთევან ლატარია

უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა

თეონა ხუფენია
ზაალ ქორთუა
მანანა სამუშია

თეონა ხუფენია
ქეთევან ლატარია
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თანამდებობა

რექტორი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი და სტრუქტურული
ერთეულები
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
რექტორი
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი
რექტორი
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი
რექტორი
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
განყოფილების უფროსი
რექტორი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
პროგესიული განათლების განვითრების
სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები

ბელა მოსია

ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების
დაცვა
საგანმანათლებლო პროგრამები

რონა პერტია
ბელა მოსია
ქეთევან ლომაია

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და
განვითარება

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და
შინაარსი
სწავლის შედეგების შეფასება

გელა სვირავა
ეკატერინე ანთია
ნინო მაქაცარია
ბადრი ნანეიშვილი
ეკატერინე ანთია
ნინო მაქაცარია
ბადრი ნანეიშვილი
ბელა მოსია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი და სტრუქტურული
ერთეულები
იურიდიული განყოფილების უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
პროფესიული პროგრამების ხარისხის
უზრუნველყოფის კოორდინატორი
პროფესორი
ფაკულტეტის დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი

უსდ- პერსონალი
ზაალ ქორთუა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ზაალ ქორთუა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

ია სართანია
დალი ბერანძე

ადამიანური
რესურსების
მართვის
განყოფილება
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამასხური

პერსონალის მართვა

აკადემიური,
სამეცნიერო
პერსონალის დატვირთვა

და

მოწვეული

სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები

დალი ბერანძე
ქეთევან ლატარია

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, ცვლილებისა
და განათლების აღიარების წესი და სტუდენტთა
უფლებები
სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები

დალი ბერანძე

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

ქეთევან ლატარია

საზოგადოებასთან
სამსახური

კვლევა, განვითარება
კვლევითი საქმიანობა

ხათუნა გოგია
ბელა მოსია

სამეცნიერო განყოფილების უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
სამეცნიერო განყოფილების უფროსი

ხათუნა გოგია
კვლევის მხარდაჭერა და ინტერნაციონალიზაცია

ბელა მოსია
ხათუნა გოგია

კვლევითი საქმიანობის შეფასება

ბელა მოსია

მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური
რესურსები
მატერიალური რესურსი

ზაალ ქორთუა

საბიბლიოთეკო რესურსები
საინფორმაციო რესურსი

კლარა სვირავა
ბესიკ პერტია

ფინანსური რესურსი

ნაზიბროლა ბარამია

ზაალ ქორთუა
ბეჟან აკობია
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ურთიერთობის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
სამეცნიერო განყოფილების უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
მატერიალური რესურსების მართვის
სამსახურის უფროსი
ბიბლიოთეკის უფროსი
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
ცენტრის უფროსი
საფინანსო სამსახურის უფროსი

ნაწილი III დანართები

ბელა მოსია
ზაალ ქორთუა
დალი ბერანძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

მუშაობის პროცესში შეგროვდა და დამუშავდა ინფორმაცია/მონაცემები
სტრუქტურული ერთეულებიდან, ფაკულტეტიდან, სამუშაო ჯგუფებიდან.

ადმინისტრაციის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით
შეიმუშავა რელევანტური, ინდიკატორების შესაბამისი კითხვარები. კვლევები და SWOT ანალიზი
ჩატარდა ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით.
შესასრულებელ სამუშაოებზე პასუხისმგებელელი პირების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია
არსებული რეალური მდგომარეობის შესახებ იხილებოდა საკოორდინაციო ჯგუფის სხდომებზე, ხოლო
შუალედური ანგარიშები - აკადემიური საბჭოს გაფართოებულ სხდომებზე. რეკომენდაციებისა და
შენიშვნების საფუძველზე თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელმა პირებმა სამუშაო
ჯგუფებთან ერთად გადაამუშავეს ინფორმაცია და ასახეს თვითშეფასების ანგარიშში. თვითშეფასების
ანგარიშის პირველადი ვარიანტი შემუშავებულ იქნა გონივრულ ვადებში, გახდა ხელმისაწვდომი ყველა
დაინტერესებული მხარისათვის და საჯაროდ განხილულ იქნა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 21 თებერვლის №138 ბრძანებით სპეციალურად
ავტორიზაციის პროცესისთვის მოსამზადებელი ვიზიტის განხორციელების მიზნით შექმნილ
საკონსულტაციო ჯგუფთან შეხვედრაზე სასწავლო უნივერსიტეტში, სადაც დაზუსტდა ავტორიზაციის
ყველა სტანდარტთან დაკავშირებული საკითხი და თვითშეფასების კითხვარი
ჩამოყალიბდა
წარმოდგენილი სახით.
საკოორდინაციო ჯგუფმა იხელმძღვანელა აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 26 დეკემბრის # 43
დადგენილებით დამტკიცებული ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის/შეფასების მეთოდოლოგიის,“
აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 26 დეკემბრის # 46 და აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 26 მარტის #18
დადგენილებებით დამტკიცებული ინდიკატორებითა და კითხვარების საფუძველზე ჩატარებული
გამოკითხვების/კვლევების, შედეგების ანალიზით, რეკომენდაციებით, რომელიც წარმოდგენილია
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2017 წლის 23 სექტემბრის 01-10/510 , 2017 წლის
12 დეკემბრის #01-10/600 და 2018 წლის 24 აპრილის #01-10/113 სამსახურებრივი ბარათებით.
თვითშეფასების კითხვარის შევსების პროცესში კვლევების შედეგების ანალიზი გამოყენებულ იქნა
თვითშეფასების სამიზნე ნიშნულებისა და რაოდენობრივი მაჩვენებლების აღსაწერად.
აკადემიური პესრსონალის თანაფადობა მოწვეული პერსონალის რაოდენობასთან 40/43 - 1/1.075
თითქმის თანაბარია. მიზანშეწონილია აღნიშნული შეფარდება შეიცვალოს აკადემიური პერსონალის
გაზრდის ხარჯზე. რაც უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის ხარისხს როგორც
აკადემიურ ,ისე ფინანსურ ნაწილში.
აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის მთლიან
რაოდენობასთან 40/132 - 1/3.3 არსებული ფაქტობრივი მაჩვენებელი სრულად უზრუნველყოფს
სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. ახალი სტრატეგიული მიზნების შესრულების მიზნით
საჭიროებისამებრ შესაძლებელია დაემატოს პერსონალი როგორც აკადემიური, ისე სხვა პერსონალი, ამ
შემთხვევაში სასურველია შენარჩუნდეს აღნიშნული შეფარდება.
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აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა ადმინისტრაციულ და დამხმარე პესონალის მთლიან
რაოდენობასთან 40/49 - 1/1.25 არსებული ფაქტობრივი მაჩვენებელი სრულად უზრუნველყოფს
სტრატეგიის განსაზღვრული მიზნების მიღწევას. ახალი სტრატეგიული მიზნების შესრულების მიზნით
საჭიროებისამებრ შესაძლებელია დაემატოს პერსონალი როგორც აკადემიური, ისე სხვა პერსონალი, ამ
შემთხვევაში სასურველია შენარჩუნდეს აღნიშნული შეფარდება.
სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებული ,,სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული
ოდენობისა და მისაღებ სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის
მეოდოლოგიის“, ,,საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის
განსაზღვრის წესის“ თანახმად, სასწავლო უნივერსიტეტში განსაზღვრულია 5-დან 15 აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში 60 სტუდენტზე ერთი აფილირებული
პროფესორი/ასოცირებული
პროფესორი,
არაუმეტეს
16
სტუდენტზე
ერთი
პერსონალი(აკადემიური/მოწვეული).
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან
83/517 - 1 / 6.23 უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ხარისხს, სასწავლო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციას აქვს შესაძლებლობა სტუდენტთა კონტინგენტის 1328 -მდე გაზრდის შემთხვევაშიც
არსებული აკადემიური/მოწვეული პერსონალის ხარჯზე შეინარჩუნოს 16/1 მაჩვენებელი, რითაც
უზრუნველყოფს/ინარჩუნებს ხარისხს. 19/1 შეფარდების შემთხვევაში უნდა გაიზარდოს პერსონალის
რაოდენობა და ადმინისტრაციამ იზრუნოს ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
აფილირებული
აკადემიური
პერსონალის
რაოდენობის
თანაფარდობა
სტუდენტების
რაოდენობასთან 23/517 – 1/22,48 ფაქტობრივი მაჩვენებელი სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსისა და
გამოცდილების გათვალისწინებით სრულად უზრუნველყოფს კვლევის კომონენტის განხოციელების
ხელშეწყობას.
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების რაოდენობასთან 83/12 -1/6.92. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან თანაფარდობის ფაქტობრივი მაჩვენებელი
შეიცვლება, როგორც კი ამოქმედდება 13 -ვე საგანმანათლებლო პროგრამა სრულად.
აფილირებული აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
მთლიან რაოდენობათან 23/83. სასწავლო უნივერსიტეტის ფარგლებში 1/3.61 შეფარდების ფაქტობრივი
მაჩვენებელი სრულად უზრუნველყოფს კვლევის ხელშეწყობის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებს.
აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი - 2013 წელს აკადემიური პერსონალის
რაოდენობა შეადგენდა 23-ს, მათგან 2018 წელს შენარჩუნებულია 22, შესაბამისად, აკადემიური
პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი არის 96%.
მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი - 2013 წელს მოწვეული პერსონალის
რაოდენობა შეადგენდა 35-ს, მათგან 2018 წელს შენარჩუნებულია 28, შესაბამისად მოწვეული
პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი არის 80%.
ადმინისტრაციული და დამხმარე პესრსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი
- 2013 წელს
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის რაოდენობა შეადგენდა 46-ს, მათგან 2018 წელს
შენარჩუნებულია 35, შესაბამისად, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შენარჩუნების
მაჩვენებელი არის 76%.
13

აკადემიური/ადმინისტრაციული/დამხმარე
მაჩვენებელი დამაკმაყოფილებელია.

პერსონალის

რეკრუტირების/შენარჩუნების

კურსდამათვრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი - გამოკითხვა ჩატარდა 2013-2017 წლის
კურსდამთავრებულებთან.
გამოკითხვაში
ჩაერთო
251
კურსდამთავრებული,
რაც
კურსდამთავრებულთა 39% შეადგენს. (გამოკითხულთა რაოდენობა არ არის საკმარისი ანალიზისთვის,
გამოკითხვა გრძელდება. გამოკითხულთა 64% დასაქმებულია, მათ შორის 45% - მიღებული
კვალიფიკაციის შესაბამისად.
პროგრამით გათვალისწინებული დროის ფარგლებში კურსდამთავრებულთა რაოდენობრივი
მაჩვენებელი - ამ ეტაპზე მაჩვენებლი 61.25% დამაკმაყოფილებელია, თუმცა ცალკე კვლევას
ექვემდებარება სწავლის შეწყვეტის/შეჩერების ფაქტობრივი გამომწვევი გარემოებები (სოციალური
მდგომარეობა, სუსტი აკადემიური მოსწრება, მობილობა, დასაქმება და სხვა).
რეგისტრირებულ სტუდენტთა/აბიტურიენტთა რაოდენობა პირველი განაცხადით - 2013 -2017
წლებში ფიქსირდება მზარდი განაცხადი, სულ 829 აბიტურიენტი. აღნიშნული მაჩვენებელი ხაზს უსვამს
სასწავლო უნივერსიტეტის რეიტინგს რეგიონში, დაინტერესებულ პირთა მხრიდან ნდობას სასწავლო
უნივერსიტეტის მიმართ.
სტუდენტთა ხელმისაწვდომობის/მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილების კვლევის
მაჩვენებელი - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილების კვლევა ჩატარდა google forms -ის
მეშვეობით. გამოკითხვა მიზნად ისახავდა, შეეფასებინა სტუდენტთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
კმაყოფილება. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სტუდენტთა 54%-მა. საშუალოდ მატერიალურტექნიკური ბაზით სრული კმაყოფილება გამოთქვა გამოკითხულთა 72.57 %-მა.
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის ხელმისაწვდომობის/მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზით/ კმაყოფილების კვლევის მაჩვენებელი - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილების კვლევა
ჩატარდა google forms -ის მეშვეობით. გამოკითხვა მიზნად ისახავდა, შეეფასებინა ადმინისტრაციის
თანამშრომელთა
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზით
კმაყოფილება.
გამოკითხვაში
ჩაერთო
ადმინისტრაციის თანამშრომელთა 51%. საშუალოდ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სრული
კმაყოფილება გამოთქვა გამოკითხულთა 94 %-მა.
სწავლის გაგრძელების მაჩვენებელი - გამოკითხულია კურსდამთვრებულთა მხოლოდ 39 %, მათ
შორის სწავლას აგრძელებს 11%. ამ მიმართულებით კვლევები გრძელდება.
პროფესორის პროდუქტიულობის მაჩვენებელი - ანგარიშების საფუძველზე სასწავლო
უნივერსიტეტში არსებული აკადემიური პერსონალის შეფასების შკალის მიხედვით დევანდელი დღის
მდგომარეობით აკადემიური პერსონალის პროდუქტიულობა შეფასდა მეტწილად საშუალო
ნიშნულით.
სასურველია სამწლიან სტრატეგიაში მიღწეულ იქნეს აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო
პროდუქტიულობის შეფასების საშუალო მაჩვენებელი სრულად.
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საგანმანათლებლო პოგრამების სწავლის შედეგების მაჩვენებელი - სასწავლო უნივერსიტეტში
არსებული რეგულაციების მიხედვით:
ა) საუკეთესო სტუდენტების (ყველაზე მაღალქულიანი 91 -100 ქულა) რაოდენობა საერთო
რაოდენობის 10%-ს არ უნდა აღემატებოდეს.
ბ) დაბალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების (ყველაზე დაბალქულიანი 51-60 ქულა)
რაოდენობა საერთო რაოდენობის 10%-ს არ უნდა აღემატებოდეს.
გ) საშუალო აკადემიური მოსწრების სტუდენტების:
81-90 ქულა - რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო რაოდენობის 25%
71-80 ქულა -რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო რაოდენობის 30%
61-70 ქულა - რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო რაოდენობის 25%
საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების ფაქტობრივი მაჩვენებელი ასეთია:
91 -100 ქულა -5,89%
51-60 ქულა -29,66 %
81-90ქულა - 10,41%
71-80 ქულა - 22%
61-70 ქულა - 31,82%
სწავლის შედეგების შეფასების კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ: სასწავლო
უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამები რთულია/სტუდენტთა ნაწილი დაბალი აკადემიური
მოსწრებისაა/სტუდენტთა
დასაქმების
მაჩვენებელი
მაღალია/სოციალური
მდგომარეობა
გაუარესებულია/მოტივაცია დაბალია და სხვა . აღნიშნულთან დაკავშირებით გრძელდბა კომპლექსური
კვლევები.
ფინანსური შეფარდების მაჩვენებელია:
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ხარჯებს შორის ფაქტობრივი თანაფარდობა- 1/1
ადმინისტრაციული ხარჯების თანაფარდობა მთლიან ბიუჯეტთან - (2 401 949 / 3 535 652) - 0.68 / 1.
კვლევითი საქმიანობისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობის თანაფარდობა მთლიან ბიუჯეტთან
0.003 % - 0,003 / 1
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვა- სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის კრიტერიუმები
სასწავლო უნივერსიტეტში განსაზღვრულია ,,სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული
ოდენობისა და მისაღებ სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის
მეოდოლოგიით“:
კვლევის შედეგების ფაქტობრივი მაჩვენებლებით ირკვევა, რომ შრომისა და განათლების ბაზრის
მოთხოვნების ანალიზის, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის,
ადმინისტრაციული/დამხმარე,
აკადემიური
პერსონალის,
მოწვეული
პროფესორმასწავლებლების რაოდენობის, ფინანსური რესურსების, კურსდამთავრებულთა დასაქმების
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მაჩვენებლის, სასწავლო უნივერსიტეტის/ფაკულტეტის სტრატეგიული მიზნებისა და პრიორიტეტების,
მიმდინარე სასწავლო წლისთვის დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის, პრაქტიკის ობიექტების
გათვალისწინებით სასწავლო უნივერსიტეტს სტუდენტთა რეესტრით ერიცხება და დაგეგმილი აქვს
მისაღებ სტუდენტთა შესაბამისი ზღვრული რაოდენობა.
ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან 4/517
– 1/129.25
სასწავლო უნივერსიტეტში ადმინისტრაციულ თანამდებობებს განეკუთვნება ,,უმაღლესი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით რექტორის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
ხელმძღვანელის,
ძირითადი
საგანმანათლებლო
ერთეულის/ფაკულტეტის დეკანის ადმინისტრაციული ერთეულები, აღნიშნულ საშტატო
ერთეულებზე სასწავლო უნივერსიტეტში კონკურსის წესით არჩეულია 4 პერსონალი, რომლებიც
დამხმარე სტუქტურულ ერთეულებთან ერთად ახორციელებენ სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიაობას.
ფაქტობრივი მაჩვენებელი - 1/129.25 თანაფარდობა უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის
ეფექტურ მართვას.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების წილობრივი შეფარდება საერთო ბიუჯეტთან 2013-2017 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების წილობრივი შეფარდება
საერთო ბიუჯეტთან ასახულია ცხრილში
დასახელება

2013

2014

2015

1,923,924,0

3,067,396,0

2,473,086,0

2,123,783,00

2,569,688.00

2 სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
მიღებული
დაფინანსება

356,111

1,835,164

1,595,723

1,331,265

1,591,340

3 წილობრივი
შეფარდება %

18,51%

59,82%

64,52%

62,68%

61,92%

1 შემოსავლები სულ

2016

2017

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების წილობრივი შეფარდება საერთო ბიუჯეტთან
სახელმწიფოს ინტერესის მაჩვენებელია სასწავლო უნივერსიტეტისადმი, როგორც სტრატეგიული
ობიექტისადმი. არსებული ფაქტობრივი შეფარდება არ აღემატება 100%-ს. სწავლების სხვადასხვა
საფეხურისთვის სახელმწიფო დაფინანსება არის განსხვავებული, რაც იძლევა საშუალებას გამოიკვეთოს
სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული განათლების სტრატეგია. სასწავლო უნივერსიტეტის
სტრატეგიაა პრიორიტეტულად თანაბრად უმაღლესი და პროფესიული საგანამანთლებლო პროგრამების
განხორციელება, რაც აისახა სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის
განსაზღვრის დროს. დღევანდელი დღის მდგომარეობით სასწავლო უნივერსიტეტს შეუძლია მიიღოს
1000 სტუდენტი და 987 პროფესიული სტუდენტი.

ნაწილი II: ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შეფასება
თვითშეფასების ფორმა უნდა ასახავდეს დაწესებულების საქმიანობის ანალიზსა და შედეგების შეფასებას, ასევე, საქმიანობის
გაუმჯობესების გზებსა და საშუალებებს. თვითშეფასება უნდა იყოს სტილისტურად გამართული, გასაგებად და ნათლად
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დაწერილი. დაწესებულების მიერ თვითშეფასების ფორმაში გაკეთებული თითოეული განაცხადი უნდა იყოს სათანადოდ
არგუმენტირებული და ეფუძნებოდეს შესაბამის მტკიცებულებებს, რაოდენობრივ და თვისებრივ მონაცემებს. სტატისტიკურ
მონაცემთა და სხვა ფაქტობრივი ინფორმაციის მეტი სიცხადისთვის, დაწესებულებას შეუძლია ტექსტში ჩანართის სახით
გამოიყენოს კონტექსტთან შესაბამისი, სათანადო გრაფიკული გამოსახულებები.
*დაწესებულების ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობისთვის, აუცილებელია დაწესებულების მიერ წარმოდგენილი თვითშეფასების
ფორმა სრულყოფილად იქნას შევსებული. თვითშეფასების ფორმის არასრულყოფილად შევსება წარმოადგენს განაცხადისთვის
ხარვეზის დადგენის საფუძველს. თვითშეფასების ფორმა სრულყოფილად შევსებულად ითვლება თუ:

თვითშეფასების ფორმით გათვალისწინებული თითოეული ველი შევსებულია (იმ შემთხვევაში, როცა დაწესებულებას,
თვითშეფასების მომენტისთვის, კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით, დაზუსტებული ინფორმაცია არ მოეპოვება ან
მისათითებელი ინფორმაცია არარელევანტურია, შესაბამის ველში გაკეთებულია განმარტება);

თვითშეფასების ფორმით წარმოდგენილი ინფორმაცია პირდაპირ პასუხობს შესაბამისი სტანდარტის კომპონენტის
აღწერითა და შეფასების კრიტერიუმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;

თვითშეფასების ფორმით წარმოდგენილი ინფორმაციის დადასტურებისას, გათვალისწინებულია სტანდარტების
დოკუმენტის მტკიცებულებების/ინდიკატორების გრაფაში მითითებული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი;
ყველა დოკუმენტი, რომელზეც თვითშეფასების ტექსტში კეთდება მითითება უნდა დაინომროს თანმიმდევრულად და
წარმოდგენილ იქნას დანართის სახით.;

თითოეულ სტანდარტთან დაკავშირებით, თითოეული კომპონენტის გათვალისწინებით, წარმოდგენილია ძლიერი და
გასაუმჯობესებელი მხარეების.

1.

უსდ-ის მისია და სტრატეგიული განვითარება

უსდ-ის მისია განსაზღვრავს მის როლსა და ადგილს უმაღლესი განათლების სივრცესა და საზოგადოებაში.
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული განვითარების გეგმა შეესაბამება დაწესებულების
მისიას, ეფუძნება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიზნებს და ასახავს მათი მიღწევის საშუალებებს.
1.1.
უსდ-ის მისია
 უსდ-ის მისია ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი განათლების ძირითად მიზნებს,
განსაზღვრავს მის როლსა და ადგილს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცესა და საზოგადოებაში,
ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტის მისია ითვალისწინებს საქართველოსა და ევროპის უმაღლესი განათლების ძირითად
მიზნებს, განსაზღვრავს მის როლსა და ადგილს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცესა და საზოგადოებაში,
ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017
წლის 04 სექტემბრის №38 დადგენილებით შექმნილ ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
განახლებული ავტორიზაციის სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების
მიზნით მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო ჯგუფს“
დაევალა სასწავლო უნივერსიტეტის
ავტორიზაციის მიზნებისთვის ინსტიტუციური მომზადება (სტრატეგიული გეგმის სტრუქტურის,
სტრატეგიული დაგეგმვის ძირითადი ეტაპების, ხედვის, მისიის, ღირებულებების, სტრატეგიული
მიზნების, სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა და შემუშავება, საუნივერსიტეტო გარემოს შეფასება- ,,SWOT”
ანალიზი), რესურსების ანალიზი განახლებული ავტორიზაციის სტანდარტების გათვალისწინებით.
მისიაში შევიდა ცვლილება, რაც გამოწვეულია არსებული ახალი გამოწვევებით უმაღლეს და
პროფესიულ საგანმანათლებლო სივრცეში, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
განვითარების სტრატეგიის, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის
სტანდარტების გაანალიზებით. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
რექტორის 2017 წლის 05 სექტემბრის №01-01/24 ბრძანებით შეიქმნა უმაღლესი საგანმანათლებლო
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დაწესებულებების განახლებული ავტორიზაციის სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნების
დაკმაყოფილების მიზნით სამუშაო ჯგუფები. თითოეული ჯგუფის კოორდინატორად ჩაითვალა
აკადემიური საბჭოს დადგენილებით შექმნილი საკოორდინაციო ჯგუფის ფარგლებში განსაზღვრული
შესაბამისი სტანდარტის პასუხისმგებლი პირი. სამუშაო ჯგუფებს დაევალა საკოორდინაციო ჯგუფთან
ეფექტური თანამშრომლობა და შესასრულებელი სამუშაოების უზრუნველყოფა ვადებში.
საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფებმა მოახდინეს საუნივერსიტეტო საზოგადოების მაქსიმალური
ინფორმირებულობა
სტრატეგიული
დაგეგმარების
პროცესში
მათი
ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად. საკოორდინაციო ჯგუფის მიერ მოეწყო შეხვედრები სასწავლო უნივერსიტეტის
ხედვის განსაზღვრისა და მისიის შემუშავებასთან დაკავშირებით. მისიის პროექტი გაცნობისა და
გაზიარების მიზნით დაეგზავნა ყველა სტრუქტურულ ერთეულს, აკადემიურ პერსონალს,
სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს, დამსაქმებლებს. მოეწყო საჯარო განხილვები სხვადასხვა
სხდომაზე (აკადემიური საბჭოს გაფართოებულ სხდომებზე, ფაკულტეტებზე), განისაზღვრა
წინადადებებისა და რეკომენდაციების წარმოდგენის ვადები. მიღებული კომენტარები და შენიშვნები
გადაცემულ იქნა საკოორდინაციო ჯგუფისთვის, რის საფუძველზეც მოხდა მისიის კორექტირება და
დაზუსტება, ღირებულებების ფორმულირება. მისიის საბოლოო ვერსია საკოორდინაციო ჯგუფის
მიერ ჩამოყალიბდა საუნივერსიტეტო საზოგადოების მოსაზრებების გათვალისწინებით და
წარდგენილ იქნა აკადემიური საბჭოს გაფართოებულ სხდომაზე.









მისიაში ნათლად არის ჩამოყალიბებული სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი და სასწავლო
უნივერსიტეტის როლი როგორც რეგიონის, ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონეზე, კერძოდ,
დემოკრატიული და ჰუმანიზმის იდეალებზე, პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული, შიდა და
საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი და პროფესიული განათლების მქონე, კონკურენტუნარიანი,
მაღალკვალიფიციური კადრის, საზოგადოების აქტიური წევრის, მომზადება /გადამზადება/ მოზიდვა.
მისიით დასტურდება
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები,
ცვალებადი შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით შექმნას სტუდენტის, პერსონალის, სხვა
დაინტერესებული პირის კმაყოფილებაზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო და დასაქმების გარემო,
დასაქმებაზე,
სწავლისა და კვლევის ინტეგრირებაზე ორიენტირებული
საგანმანათლებლო
პროგრამები, კვლევისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშემწყობი პროექტები, მოკლევადიანი
მომზადება/ გადამზადების კურსები.
სასწავლო საუნივერსიტეტის ადმინისტრაცია აცნობიერებს საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობას
და მიზნად ისახავს თავისი საქმიანობით წვლილი შეიტანოს ქალაქის, რეგიონისა და მთლიანად
ქვეყნის განვითარებაში. ამ მიზნით იგი უზრუნველყოფს ცხოვრების მანძილზე უწყვეტი განათლების
პროგრამებისა და სერვისების მიწოდებას.
ინსპირირება გაუკეთოს ოპტიმიზმისა და მომავლის რწმენის ჩამოყალიბებას, მუდმივად
უზრუნველყოს ხარისხი, შექმნას ეფექტური, მოქნილი და სწრაფად განვითარებადი სასწავლებელი,
რომელიც შეძლებს დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს საზოგადოების, ბიზნესის, სახელმწიფოს
განვითარებასა და კეთილდღეობაზე. გახდეს განათლების სფეროში რეგიონული ცენტრი.
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობა ეფუძნება მთავარ ღირებულებებს:
აკადემიური თავისუფლება
თანამშრომლობა
გამჭვირვალობა
ზრუნვა
პიროვნული და პროფესიული ზრდა
სოციალური პასუხისმგებლობა
სოციალური მეწარმეობა
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მისიაში გაცხადებული მიზნების მისაღწევად გასახორციელებელი ამოცანები დეტალურად არის
გაწერილი სტრატეგიული განვითარების გეგმაში, დასახული მიზნის მისაღწევად გასახორციელებელი
აქტივობები - სამოქმედო გეგმაში.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016
წლის 26 დეკემბრის №39 დადგენილება ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“.
2. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017
წლის 04 სექტემბრის №38 დადგენილება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
განახლებული
ავტორიზაციის
სტანდარტით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების მიზნით მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნის შესახებ“.
3. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 05
სექტემბრის №01-01/24 ბრძანება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
განახლებული
ავტორიზაციის
სტანდარტით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების მიზნით სამუშაო ჯგუფების შექმნისა და დავალებების გადანაწილების
შესახებ“.
4. საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული სამუშაოს შუალედური ანგარიში. 2017
წლის 25 ოქტომბერი.
5. სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
2017 წლის 04 სექტემბრის N38 დადგენილებით შექმნილი მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო
ჯგუფის 2017 წლის 07 სექტემბრის №1 სხდომის ოქმი
6. ვებ-გვერდზე განთავსებული მისია
1.2.
სტრატეგიული განვითარება
 უსდ-ის აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა (შვიდწლიანი) და სამოქმედო გეგმა (სამწლიანი)
 უსდ-ს წვლილი შეაქვს საზოგადოების განვითარებაში, უზიარებს საზოგადოებას ინსტიტუციაში დაგროვილ
ცოდნას, ხელს უწყობს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების პრინციპის განხორციელებას
 უსდ ახორციელებს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების შეფასებას და
სათანადოდ რეაგირებს შეფასების შედეგებზე

აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს სტრატეგიული განვითარების გეგმა (შვიდწლიანი) და სამოქმედო გეგმა
(სამწლიანი)

სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმა შემუშავებულია შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №39
დადგენილებით დამტკიცებული სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის მიხედვით. იგი ასახავს
სასწავლო უნივერსიტეტის 2018-2024 წლების განვითარების პრიორიტეტებსა და მიზნებს, წარმოაჩენს
არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის მექანიზმებს. სტრატეგიული გეგმა ეფუძნება ფაქტობრივ
მონაცემებს, მტკიცებულებებს, კვლევებს, საუნივერსიტეტო საზოგადოების ჩართულობით
ჩატარებულ თვითშეფასებას, შიდა და გარე ფაქტორების ანალიზს. სტრატეგიული დაგეგმვა
განხორციელდა PDCA ციკლის გამოყენებით. პირველ ეტაპზე მოხდა სტრატეგიული დაგეგმვის
ინიცირება - საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფების შექმნა, სტრატეგიული დაგეგმვის
მეთოდოლოგიის შესაბამისად სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის ეტაპების შემუშავება, პირველადი
შეფასების/ანალიზის შედეგად სტრატეგიული გეგმის პროექტის მომზადება და განხილვების მოწყობა,
სტრატეგიული დაგეგმარების თანამონაწილეობითი პროცესის უზრუნველყოფა, სტრატეგიული
განვითარების გეგმის დამტკიცება, სამოქმედო გეგმის მომზადება, ყოველწლიური ბიუჯეტის
19

პროექტის მომზადება, სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგი, სტრატეგიული გეგმის
გეგმიური გადახედვა.
სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებითა და რექტორის ბრძანებით
შექმნილმა საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფების წევრებმა მოახდინეს 2016 წლის 26 დეკემბერში #
38 დადგენილებით დამტკიცებული სტრატეგიული გეგმის პროექტის, არსებული გამოწვევების,
მისიისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმის ვერსიების, აკადემიური და წარმომადგენლობითი
საბჭოების დადგენილებებით დამტკიცებული რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
წლიურ ანგარიშების, შიდა აუდიტისა და ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელის მიერ
წარმოდგენილი წლიური დასკვნების, კვლევების შედეგების გაანალიზება (აკადემიური საბჭოს 2016
წლის 26 დეკემბრის №44 და 2017 წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილებებით დამტკიცებული სასწავლო
უნივერსიტეტის 2016 და 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიშების, შიდა აუდიტის 2017
წლის 27 იანვრის №02-10/26 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი 2016 წლის
შიდა აუდიტის
დასკვნის/რეკომენდაციების საფუძველზე საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით გამოცემული რექტორის 2017
წლის 30 იანვრის # 01/01/03 და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 16 თებერვლის # 02-01/07, # 0201/09, # 02-01/08, # 02-01/04, # 02-01/06, # 02-01/05, #02-01/09 2017 წლის 15 მარტის # 02-01/11 ბრძანებები ) და

საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი ბრძანებებით განსაზღვრული დავალებების
შესრულების დინამიკის გათვალისწინება. ითანამშრომლეს რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის # 0101/36 (ჯგუფის შემადგენლობაში ცვლილებების გათვალისწინებთ ბრძანებაში ცვლილება 2018 წლის
13 მარტის #01-01/09 ბრძანებით)
ბრძანებით შექმნილ ჯგუფთან, რომლის მიზანი იყო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის
შესრულების მონიტორინგი.
პრობლემების სრულად გამოვლენის მიზნით, 2016 წლის 30 დეკემბრის 01-01/41, 2017 წლის 01
დეკემბრის #01-01/40 და 2018 წლის 20 აპრილის #01-01/12 ბრძანებებით შექმნილია კვლევის
(გამოკითხვის/ინტერვიურების) ჩატარებისა და ანალიზის უზრუნველსაყოფად მუდმივმოქმედი
სამუშაო ჯგუფი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელობით. და დაევალა
სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა/ დამსაქმებელთა/ პერსონალის საჭიროებებისა და კმაყოფილების,
პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის შესახებ, საერთაშორიოსო პროექტების ფარგლებში
განხორციელებული აქტივობების, შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების,
საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების და სხვა მიმართულებით კვლევების
განხორციელება. კვლევები ჩატარდა სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი შეფასების მეთოდოლოგიის
შესაბამისად. ჯგუფმა კვლევები განახორციელა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილი კვლევების
ანალიზით გამოვლინდა: სასწავლო უნივერსიტეტში საჭიროა ყველა სტრუქტურულ ერთეულში შიდა
ხარისხის მექანიზმების დანერგვით მართვის გაუმჯობესება, პერსონალის განვითარებაზე,
ანგარიშგებასა და კონტროლის სისტემაზე დაფუძნებული მართვის პოლიტიკის განხორციელება,
სასწავლო პროცესის რეგულაციებისა და სტუდენტური სერვისების გაუმჯობესება, სწავლისა და
კვლევის ინტეგრირება, საგანამანთლებლო პროგრამებში კვლევითი კომპონენტების დაგეგმვა,
პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერება, სასწავლო უნივერსიტეტის მდგრადი, სტაბილური,
ეფექტიანი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური
რესურსების მდგრადობა და სხვა.
გამოვლენილი საჭიროებების გათვალისწინებით, შემუშავდა სტრატეგიული განვითარების
მიზნები. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგების ანალიზისა და
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
სტრატეგიის პრიორიტეტების გათვალისწინებით, არსებული სტრატეგიული
დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შესაბამისად, განისაზღვრა სასწავლო უნივერსიტეტისთვის
სტრატეგიულად პრიორიტეტული 7 მიზანი მოსალოდნელი შედეგებითა და მათი მიღწევის გზებით:
1. ცოდნის გაზიარების გზით რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე საზოგადოების განვითარებაში
წვლილის შეტანა.
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2. ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის სისტემის
განვითარება, ხარისხის
უზრუნველყოფის მექანიზმების მართვის პროცესში ეფექტური გამოყენების გზით. შიდა
ხარისხის მართვის სისტემის სრულყოფა/განვითარება.
3. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება/ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების
დანერგვა (აკადემიური და პროფესიული).
4. სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის
განვითარებაზე ორიენტირებული მართვის
პოლიტიკისა და პროცედურების მუდმივი გაუმჯობესება.
5. სასწავლო პროცესის რეგულაციებისა და სტუდენტური სერვისების მომსახურების
გაუმჯობესება.
6. სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა.
7. სასწავლო
უნივერსიტეტის
მდგრადი,
სტაბილური,
ეფექტიანი
და
ეფექტური
ფუნქციონირებისთვის მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსების
განვითარება.
ინფორმაციის სწრაფად გავრცელებისა და უკუკავშირების მიღების მიზნით, სასწავლო
უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის სამუშაო ვერსია ელექტრონული ფოსტით
გაეგზავნა სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალს, სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს და
დაინტერესებულ პირებს. მოწყობილ იქნა აკადემიური საბჭოს გაფართოებული სხდომა, სადაც
საჯაროდ იქნა განხილული სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის პროექტი სასწავლო
უნივერსიტეტის პერსონალის, სტუდენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართულობით,
წინადადებების გათვალისწინებით მოხდა ტექსტის მოდიფიცირება და სტრატეგიის საბოლოო
დოკუმენტის შემუშავება. 2018 წლის 29 იანვრის #07 დადგენილებით დამტკიცდა შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2018-2024 წლის სტრატეგიული განვითარების
გეგმა.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 7 წლიანია და ექვემდებარება
კორექტირებას.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის პროექტთან ერთად საკოორდინაციო და
სამუშაო ჯგუფი მუშაობდა სასწავლო უნივერსიტეტის სამწლიანი (ერთწლიანი) სამოქმედო გეგმის
მოსამზადებლად. განისაზღვრა სტრატეგიული მიზნების შესრულებისათვის აუცილებელი ამოცანები
და აქტივობები და მათი განხორციელების თანმიმდევრობა, სამოქმედო გეგმის აქტივობების
განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირები, მათი ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები,
აქტივობების შემსრულებლები, თითოეული სტრატეგიული მიმართულების რეალიზებისათვის
აუცილებელი ფინასური, მატერიალური და ადამიანური რესურსები.
სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის მიზნით განისაზღვრა ამოცანებისა და
აქტივობების შესრულების ინდიკატორები/მტკიცებულებები. აღნიშნული სახით ჩამოყალიბებული
სამოქმედო გეგმა გადაეგზავნა ყველა სტრუქტურულ ერთეულს, მართვის ორგანოებს, შემოსული
წინადადებების გათვალისწინებით მოდიფიცირებულ იქნა სამოქმედო გეგმის პროექტი და საბოლოო
ვერსია განხილულ იქნა აკადემიური საბჭოს გაფართოებულ სხდომაზე. რეკომენდაციების
გათვალისწინებით სამოქმედო გეგმის საბოლოო დოკუმენტი მომზადდა დასამტკიცებლად. 2018
წლის 02 თებერვლის #11 დადგენილებით დამტკიცდა სასწავლო უნივერსიტეტის სამწლიანი და 2018
წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები (მონიტორინგის წესი).
სასწავლო უნივერსიტეტის შვიდწლიან სტრატეგიული განვითარებისა და სამწლიან სამოქმედო
გეგმებში დეტალურად არის გაწერილი მისიით
გაცხადებული მიზნების მისაღწევად
განსახორციელებელი ამოცანები და აქტივობები. სამოქმედო გეგმაში აღწერილია დასახული მიზნის
მისაღწევი გზები - ამოცანები, აქტივობები, განხორციელების ვადები, განმახორციელებელი
სტრუქტურები, შესრულების ინდიკატორები.
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სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მთავარი ორიენტირია უწყვეტი
განათლების პრინციპზე დაფუძნებული განათლების ხელმისაწვდომობისა და საგანმანათლებლო
პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი,
მაღალი აკადემიური ხარისხისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადება.
ამისათვის დაგეგმილია ხარისხის მუდმივი განვითარების მექანიზმების შექმნა, რაც გულისხმობს
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების, სტუდენტთა
აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის, კურსდამთავრებულთა დასაქმების ანალიზის, აკადემიური
და სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის შეფასების, დასაქმების ბაზრის კვლევის ინსტრუმენტების
სრულყოფასა და მართვის პროცესში მათ ეფექტურ გამოყენებას. ასევე, მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის, დამხმარე და ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების სისტემის გაუმჯობესებას.
სტრატეგიული განვითრების გეგმა ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურის განვითარებას სწავლის,
სწავლების და სტუდენტური ცხოვრების მოთხოვნების შესაბამისად. ინსტიტუციური შესაძლებლობის
განვითარების საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტის გადამზადებული
პერსონალის
ჩართულობით
მართვის გაუმჯობესებასა და საგანმანათლებლო პროგრამების
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნებისთვის მომზადებას ( უცხოენოვანი კურსები,
მოდულები, პროგრამა). დაგეგმილია უწყვეტი განათლების
ცენტრის ამოქმედება, რომელიც
უზრუნველყოფს შესაბამისი ტრენინგ კურსების ორგანიზებას ნებისმიერი მსურველისათვის.
სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების
შესრულების შეფასებას და სათანადოდ რეაგირებს შეფასების შედეგებზე

სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების
მონიტორინგი და შეფასება ხორციელდება წინასწარ განსაზღვრული პროცედურის საფუძველზე,
რომელიც ასახულია სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიაში. სტრატეგიული განვითარების
გეგმით განსაზღვრული მიზნების შესრულების შეფასება ხდება ყოველკვარტალურად (შიდა აუდიტის
დასკვნა). ყველა სტრუქტურული ერთეული ამზადებს ყოველკვარტალურ და წლიურ ანგარიშებს
სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. მონიტორინგსა და შეფასებას, მკაფიოდ განსაზღვრულ მაჩვენებლებზე
(ინდიკატორებზე) დაყრდნობით ახორციელებს შიდა აუდიტის
სამსახური ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურთან და იურიდიულ სამსახურთან თანამშრომლობის გზით.
მონიტორინგისა და შეფასების დაგეგმვა და განხორციელება ითვალისწინებს: სტრატეგიული გეგმის
საფუძვლიან შესწავლას, ძირითადი საკითხებისა და კითხვების განსაზღვრას, მეთოდოლოგიის
განსაზღვრას, სამოქმედო გეგმის მომზადებას, ინფორმაციის შეგროვებას და მომზადებას
ანალიზისთვის, ინფორმაციის ანალიზს, დასკვნების შემუშავებას.
მონიტორინგის პროცესის შედეგად მიღებული დასკვნები განიხილება დაინტერესებული
მხარეების მონაწილეობით, განხილვის შემდეგ შესაძლებელია შემუშავდეს რეკომენდაციები და
დაიგეგმოს გაუმჯობესების ღონისძიებები, ან ასევე შესაძლებელია სტრატეგიის განმსაზღვრელ
დოკუმენტსა და მონიტორინგის გეგმაში შეტანილ იქნეს ცვლილებები.
სასწავლო უნივერსიტეტში სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგის განხორციელების
მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი ახორციელებს მონიტორინგს სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაზე. მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული
დასკვნის საფუძველზე რექტორი ადგენს წლიურ ანგარიშს და წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის 01 მარტის # 01-10/82
სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი ,,ბიზნესის ადმინისტრირებისა“ საბაკალავრო და ,,მცირე
ბიზნესის სამაგისტრო“ საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების შედეგების
საფუძველზე რექტორის 2018 წლის 05 მარტის # 01-01/07 ბრძანებით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი,
რომელსაც დაევალა სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების
შეფასების კომპლექსური კვლევა. აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 26 მარტის # 18 დადგენილებით
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მომართვის საფუძველზე დამტკიცდა
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სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის შეფასების მიზნით ახალი ინდიკატორები და ამ
ინდიკატორების შესაბამისი კვლევების განსახორციელებლად სტუდენტთა /კურსდამთავრებულთა
/დამსაქმებელთა/ პერსონალის გამოკითხვის ფორმები. ამავე დადგენილებით
ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს დაევალა კვლევების განხორციელება.
სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის 2018 წლის 24 აპრილის #01-10/114
ანგარიშისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 აპრილის #0110/113 შუალედური ანგარიშების საფუძველზე გამოიცა რექტორის 2018 წლის 30 აპრილის #01-01/14
ბრძანება გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარების შესახებ.
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 20 აპრილის #16 დადგენილებით დამტკიცდა
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 1-ლი კვარტლის ანგარიში, რომელიც დაეფუძნა სტრუქტურული
ერთეულების ყოველთვიურ ანგარიშებს და შესაბამისად, დაიგეგმა გაუმჯობესების ღონისძიებები,
პასუხისმგებელ პირებზე გაიცა დავალებები ადმინიატრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 30 აპრილის
# 02-01/14 ბრძანებით.

სასწავლო უნივერსიტეტს
წვლილი შეაქვს საზოგადოების განვითარებაში, უზიარებს საზოგადოებას
ინსტიტუციაში დაგროვილ ცოდნას, ხელს უწყობს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების პრინციპის
განხორციელებას

სასწავლო უნივერსიტეტის ძირითადი კვლევითი საქმიანობა შემოიფარგლება გამოყენებითი
(პრაქტიკული) კვლევებით, რაც რეგიონული უნივერსიტეტების მთავარ ორ ფუნქციასთან ერთად
(სწავლება და კვლევის ხელშეწყობა) სასწავლო უნივერსიტეტის აუცილებელ მე-3 ფუნქციას
წარმოადგენს (რეგიონის განვითარებაში მონაწილეობა).
აღნიშნულთან დაკავშირებით სასწავლო უნივერსიტეტი ჩართულია ერაზმუს+ ის ეროვნულ
ოფისთან ერთად კვლევების განხილვაში და გაზიარებულია ქუთაისისა და ბათუმის მაგალითზე
რეგიონული უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარების საქმეში. დაგეგმილია საერთაშორისო
გამოცდილების გაზიარების გზით ერაზმუს+-ის(ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება)
ფარგლებში ამ მიზნით პროექტების შემუშავება. სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს სრული მზაობა
აღნიშნულ პროექტებში თანამშრომლობისა და მონაწილეობისთვის.
სასწავლო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტი და ფართო საზოგადოებისთვის ტარდება
რეგულარულად საჯარო ლექციები აქტუალურ თემებზე. ,,კონსტიტუციური სახელმწიფო და
ძირითადი უფლებები“.,,ფილოსოფიის დამოუკიდებელ სააზროვნო სისტემად ჩამოყალიბება”;
,,ციცერონი, როგორც ძველი რომის უმნიშვნელოვანესი ფილოსოფოსი, რიტორი და პოლიტიკოსი”.
,,საგარეო პოლიტიკის მიმართულებები და პრიორიტეტები" ,,მდგრადი განვითარების მიზნები“,
,,სახელმწიფო. პოლიტიკა, რელიგია“, ,,მშვიდობა და უსაფრთხოება“, ,,სახელმწიფო, სამართალი,
ადამიანი „ ,,ონლაინ მედია მანიპულაციებისა და ციფრული უსაფრთხოების საკითხები”, ,,როგორ
დავგეგმოთ მომავალი“, ,,კულტურის თეორია“, ,,კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში“,
,,ზუგდიდის
ბოტანიკური
ბაღის
ეგზოტიკური
მცენარეები“, ,,ქრისტიანობა,
როგორც
თავისუფლების რელიგია“, ,,ტრაგიკული კულტურა და ტრაგიკული ადამიანი (დიონისე-აპოლონის
მისტერიები და ტრაგედიის კვლავდაბადება), "რელიგიის თავისუფლება და სამართალი".
,,კოლხური ბზა გადაშენების საფრთხის წინაშე“ , ,,მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი მოდელი
და სიახლეები საგადასახადო კანონმდებლობაში“, ,,ტოლერანტობის ძველი და თანამედროვე
კონცეფციები, ,, გამოხატვის თავისუფლება ", ,,ღირსებიდან – უფლებებამდე“, ,, გენდერული
სტერეოტიპები საქართველოში“, ,,ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო“, ,ქართული დამწერლობა“, ,,
ნარკოტიკული დანაშაული და მასთან ბრძოლის გზები“ .
სასწავლო უნივერსიტეტსა და კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრს ( ,,კავკასიური სახლი
სახალხო უნივერსიტეტს“) შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის
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საფუძველზე სასწავლო უნივერსიტეტში 2016 წლიდან პროექტის ფარგლებში ონლაინ საჯარო
ლექციები ტარდება თვეში სამჯერ კავკასიაში მიმდინარე სოციალურ და პოლიტიკურ მოვლენათა
შესახებ; ასევე კავკასიელი ხალხების ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ფასეულობების
შესახებ.
განხორციელდა პროექტი- ,,სამართლის თეორიისა და სოციალური მეცნიერებების
ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა“
განხორციელდა პროექტი -,, ჩვენ მზად ვართ!-განათლება უსაფრთხოებისათვის, კატასტროფის
რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ ბუნდი’’
ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016
წლის 29 დეკემბრის №39 დადგენილება ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“.
2. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017
წლის 04 სექტემბრის №38 დადგენილება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
განახლებული
ავტორიზაციის
სტანდარტით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების მიზნით მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნის შესახებ“.
3. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 05
სექტემბრის №
01-01/24 ბრძანება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
განახლებული
ავტორიზაციის
სტანდარტით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
დაკმაყოფილების მიზნით სამუშაო ჯგუფების შექმნისა და დავალებების გადანაწილების
შესახებ“.
4. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017
წლის 21 დეკემბრის №54 დადგენილება ,, სასწავლო უნივერსიტეტის სამოქმედო გეგმის
წლიური ანგარიშის (2017 წელი) დამტკიცების შესახებ“.
5. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017
წლის 30 ნოემბრის გაფართოებული სხდომის ოქმი №03 ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის პროექტის
განხილვის შესახებ“.
6. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017
წლის 26 დკემბრის გაფართოებული სხდომის №04
ოქმი ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის
პროექტის განხილვის შესახებ“.
7. საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული სამუშაოს შუალედური ანგარიში. 2017
წლის 30 ნოემებრი
8. საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული სამუშაოს შუალედური ანგარიში. 2017
წლის 25 დეკემბერი
9. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018
წლის 29 იანვრის №07 დადგენილება ,, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის 2018-2024 წწ სტრატეგიული გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
10. შიდა აუდიტის 2017 წლის 27 იანვრის №02-10/26 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი
2016 წლის შიდა აუდიტის დასკვნა/რეკომენდაციები
11. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018
წლის 02 თებერვლის №11 დადგენილება ,, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის სამწლიანი და 2018 წლის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის(მონიტორინგის წესი)
დამტკიცების შესახებ“.
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12. აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 26 დეკემბრის # 43 დადგენილებით დამტკიცებული ,,შოთა
მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ეფექტიანობის
მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის/შეფასების მეთოდოლოგია“
13. აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 26 დეკემბრის # 46 დადგენილებით დამტკიცებული
კითხვარები
14. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის 27
ოქტომბრის № 01-01/36 ბრძანება ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგის განხორციელების
მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“
15. შიდა აუდიტის სამსახურის 2018 წლის 24 აპრილის #01-10/114 ანგარიში
16. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 აპრილის #01-10/113
შუალედური ანგარიში
17. რექტორის 2018 წლის 30 აპრილის #01-01/14 ბრძანება გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების
გატარების შესახებ.
ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი
კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად

და

გასაუმჯობესებელი

მხარეები,

მოცემული

სტანდარტის

ძლიერი მხარეები











რეგიონში ერთადერთი უმაღლესი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულება;
გეოგრაფიული მდებარეობა/პოლიტიკური ნიშანი
სასწავლო უნივრსიტეტის მისია განსაზღვრავს ზსსუს განსაკუთრებულ როლს რეგიონში
ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის შექმნაში უმაღლესი, პროფესიული და უწყვეტი
განათლების პრინციპებით.
სასწავლო უნივრსიტეტის მისია განსაზღვრავს ზსსუს განსაკუთრებულ როლს აკადემიური
სივრცით თაობებისთვის ცოდნის, უნარებისა და სოციალური, კულტურული
ღირებულებების ფორმირებაში.
პარტნიორი და მსგავსი მისიის მქონე (საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს) გარეთ
საგანმანთლებლო დაწესებულებების გამოცდილება
საქმიანობის ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები
სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია, სამუშაო ჯგუფები, სტრატეგიული დაგეგმვის
პროცესის განხორციელების გამოცდილება


გასაუმჯობესებელი მხარეები







მისიისა და სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესში გარე აქტორების ჩართულობის გაზრდა
სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური და სხვა გარემოსდაცვითი პროგრამები და
ღონისძიებები უწყვეტი განათლების (მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის) ხელშეწყობის
საქმისთვის .
რეგიონის განვითარებაში მონაწილე ახალგაზრდა თაობის, გარე აქტორების,
დაინტერესებული მხარეების ჩართვა;
სწორი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება: მისიით განსაზღვრული პრიორიტეტების
უზრუნველყოფა სტრატეგიული მიზნებითა და ამოცანებით.

25

2.
უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა
უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ
საუკეთესო პრაქტიკას, რაც გულისხმობს მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტურ
გამოყენებას მართვის პროცესში. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას,
ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის ინტეგრირებას მართვის პროცესში და ხელს უწყობს დაწესებულებაში
კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური პრინციპების დამკვიდრებას.
2.1.
ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა
 უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა უზრუნველყოფს უსდ-ის მიზნებისა და სტრატეგიული განვითარების
გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებას;
 უსდ-ის მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის პროცედურა არის გამჭვირვალე, სამართლიანი და
კანონთან შესაბამისი;
 უსდ-ის ხელმძღვანელობა/მართვის ორგანოები უზრუნველყოფს უსდ-ის საქმიანობის ეფექტურ მართვას;
 უსდ-ის ხელმძღვანელობა უსდ-ს მისიისა და მიზნების შესაბამისად, ხელს უწყობს საგანმანათლებლო
დაწესებულების საერთაშორისო თანამშრომლობას და ინტერნაციონალიზაციის პროცესს.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტის
ორგანიზაციული სტრუქტურა უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის
მიზნებისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებას;

სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა დამტკიცებულია
წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებით და წარმოდგენილია სასწავლო უნივერსიტეტის
მართვის ორგანოებით (აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოები), სტრატეგიული
განვითარების გეგმის განხორციელებისთვის ძირითადი და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებით.
ყველა სტრუქტურული ერთეული ფუნქციონირებს ,,უმღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონისა და სასწავლო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად. სასწავლო უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 03 იანვრის # 01 და # 02 და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის
04 იანვრის # 01 დადგენილებით სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულების დებულებები.
სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული მიზნებისთვის სასწავლო უნივერსიტეტის
სტრუქტურას დაემატა 2 ახალი სტრუქტურული ერთეული: უწყვეტი განათლების ცენტრი და
განვითარების სამსახური.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურაზე დაფუძნებით ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებისა და
ანგარიშვალდებულების წესი“ არეგულირებს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტში პასუხისმგებლობების გადანაწილებას, დელეგირებასა და ანგარიშვალდებულებას.
სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ორგანოები და
მათ შორის კომპეტენციები
განსაზღვრულია წესდებით:
აკადემიური საბჭო - სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა
და უფლებამოსილებები განისაზღვრება წესდებითა და აკადემიური საბჭოს დებულებით.
წარმომადგენლობითი საბჭო - სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა
და უფლებამოსილებები განისაზღვრება წესდებითა და წარმომადგენლობითი საბჭოს
დებულებით.
რექტორი არის სასწავლო უნივერსიტეტის უმაღლესი აკადემიური თანამდებობის მქონე
პირი, აგრეთვე აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე. რექტორი წლიურ ანგარიშს წარუდგენს
დასამტკიცებლად აკადემიურ საბჭოს.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტს საფინანსოეკონომიკურ ურთიერთობებში. გარიგებებს აკადემიურ სფეროებში, თუ შეთანხმება შეეხება
ფინანსურ და ეკონომიკურ საკითხებს,
ხელს აწერს რექტორთან ერთად. წლიურ ანგარიშს
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წარუდგენს დასამტკიცებლად წარმომადგენლობით საბჭოს და ანგარიშვალდებულია აკადემიური
და წარმომადგენლობითი საბჭოების წინაშე.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია აკადემიური
და წარმომადგენლობითი საბჭოების, რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე
და უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის უწყვეტ და სისტემურ შეფასებაზე დაფუძნებული
საქმიანობის ხარისხს.
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) წარმომადგენლობითი ორგანოა
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) საბჭო და უფებამოსილებები
განისაზღვრება წესდებითა და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) საბჭოს
დებულებით.
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) დეკანი არის ძირითადი
საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) საბჭოს ხელმძღვანელი და მისი უფლებები
განისაზღვრება წესდებითა და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) საბჭოს
დებულებით. დეკანი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს/რექტორის/ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის/მართვის ორგანოების წინაშე.
სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორის, ასოცირებული
პროფესორისგან და უფლებამოსილებები განისაზღვრება აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის წესით,
შრომითი ხელშეკრულებით. აკადემიური პერსონალი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოსა
და რექტორის/აკადემიური საბჭოს წინაშე.
სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალი - სტრუქტურული ერთეულების
ხელმძღვანელების/სპეციალიტების
უფლებამოსილებები,
სამუშაოთა
აღწერილობები,
ანგარიშველდებულება, პასუხისმგებლობა განისაზღვრება შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების
დებულებებით, შრომითი ხელშეკრულებით, სასწავლო უნივერიტეტში მოქმედი წესებითა და
მეთოდოლოგიებით.
დამხმარე პერსონალი (საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პერსონალი)
საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პერსონალის უფლებამოსილებები, სამუშაოთა
აღწერილობები,
ანგარიშველდებულება,
პასუხისმგებლობა
განისაზღვრება
შრომითი
ხელშეკრულებით, სასწავლო უნივერიტეტში მოქმედი წესებითა და მეთოდოლოგიებით.
სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ორგანოები უზრუნველყოფენ მართვის ორგანოების,
ადმინისტრაციული, აკადემიური და დამხმარე პერსონალის ანგარიშების საჯაროობასა და
ხელმისაწვდომობას.
საქართველოს კანონმდებლობის,
კანონქვემდებარე აქტებისა და სტრუქტურული
ერთეულების დებულებების საფუძველზე რექტორის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით
განისაზღვრება სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირები, სასწავლო
უნივერსიტეტის პროფესორთა და სტუდენტთა რეესტრზე, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, მკაცრი
აღრიცხვის დოკუმენტის გაცემაზე/შენახვაზე, სტრუქტურული ერთეულების დებულებებში
სამუშაოთა აღწერილობების შესაბამისად, სასწავლო უნივერსიტეტის
მატერიალურდ
პასუხისმგებელი პირები., შესაბამისად:
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 2 მარტის № 02-01/07 ბრძანებით განისაზღვრა
სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირები.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 2 მარტის № 02-01/10 ბრძანებით განისაზღვრა
სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორთა და სტუდენტთა რეესტრზე,
საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე,
მკაცრი
აღრიცხვის
დოკუმენტის
გაცემაზე/შენახვაზე,
ხანძარსაწინააღმდეგო
უსაფრთხოებაზე, ცალკეული უბნების/ ტერიტორიების/ აუდიტორიების/ფართების პასუხისმგებელი
პირები.

27

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 7 აპრილის № 02-01/13 ბრძანებით განისაზღვრა
ქსელებისა და სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული პროგრამის ადმინისტრირებაზე
პასუხისმგებელი პირები.
სტრუქტურული ერთეულები დებულებების თანახმად მართვის პროცესში ხარისხის
უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების
ეფექტური გამოყენების მიზნით თანამშრომლობენ
სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან დაგეგმილი
კვლევებისთვის (თვითშეფასების/შეფასების/კმაყოფილების კვლევა) კითხვარის შედგენისა და
ჩატარების პროცესში;
( შენიშვნა: სასწავლო უნივერსიტეტში სტრუქტურული ერთეულების დებულებები ექვემდებარება
ყოველწლიურ გადამტიცებას მართვის ორგანოების დადგენილებებით)
წარმომადგენლობითი

საბჭოს

წარდგინების

საფუძველზე

დამტკიცდა

საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2018 წლის 31 იანვრის # 08/ნ ბრძანებით სასწავლო
უნივერსიტეტის წესდება ცვლილებებით.
02

განხორციელდა ფაკულტეტების ოპტიმიზაცია/რეორგანიზაცია, აკადემიური საბჭოს 2018 წლის
თებერვლის #10 და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 02 თებერვლის #05

დადგენილებებით გაუქმდა სამი (ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის, ჰუმანიტარული და
ჯანდაცვის ფაკულტეტები) და შეიქმნა ერთი (უფლებამონაცვლე) ძირითადი საგანმანათლებლო
ერთეული/საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი.
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 16 თებერვლის
# 05 დადგენილებით შემუშავდა ფაკულტეტის ბიუჯეტი და დებულება და დამტკიცდა
წარმომადგენლობითი

საბჭოს

2018

წლის

21

თებერვლის

#10

დადგენილებით.

ასევე

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 02 თებერვლის #06 დადგენილებით ჩამოყალიბდა იერარქია,
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურა, დამტკიცდა საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი,
ფაკულტეტის საბჭოს რეგულაციები,

შემოსავლების წყაროების განსაზღვრისა და ხარჯვის წესი,

სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი და ფაკულტეტის ბიუჯეტი. დაინიშნა დეკანის მ/შ,
მიმდინარეობს შესაბამისი მართვის ორგანოების არჩევნებთან დაკავშირებული პროცესები
კანონმდებლობით

გათვალისწინებული

წესითა

და

ვადებში.

ჩატარდა

სტუდენტური

თვითმმართველობის არჩევნები.
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 26 მარტის #17 დადგენილებით შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ მართვის პოლიტიკასა და შიდა აუდიტის
დებულებაზე დაფუძნებით შეიმუშავა და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 28 მარტის #13
დადგენილებით დაამტკიცა

,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის

პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“, ფინანსური
მართვისა და კონტროლის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით გააძლიერა შიდა აუდიტის მექანიზმები,
შეიმუშავა და დაამტკიცა ,,ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესი.“
მართვის ეფექტიანობის მიზნით შეიქმნა ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის წესი/ბიზნეს
პროცესების უწყვეტობის გეგმა. მართვის გაუმჯობესების მიზნით მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 28 მარტის #13 დადგენილებით, მოსულიყო შესაბამისობაში
არსებული სტრუქტურული ერთეულების დებულებები და რეგულაციები ამავე დადგენილებით
დამტკიცებულ წესებთან. შესაბამისად, სტრუქტურული ერთეულების სამუშაოთა აღწერილობებს
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დაემატა: შიდა ხარისხის მექანიზმების დანერგვის გზით მართვის გაუმჯობესების მიზნით
თანამშრომლობა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან, ბიზნესუწყვეტობის

მიზნით - თანამშრომლობა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, ფინანსური მართვისა და კონტროლის
მექანიზმების და სისტემის დასანერგად - შიდა აუდიტის სამსახურთან, ასევე ინერგება ანგარიშგებაზე
დაფუძნებული მართვის პოლიტიკა, გაჩნდა ანგრიშგებაზე დაფუძნებული პასუხისმგებლობებისა და
დელეგირების მექანიზმები. ცვლილებების შესაბამისად გადამტკიცდა ყველა სტრუქტურული
ერთეულის დებულება:
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 20 აპრილის #15 დადგენილებით ძალადაკარგულად
გამოცხადდა არსებული და #14 დადგენილებით დამტკიცდა დებულებები და წესები ახალი
რეგულაციებით.
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 16 აპრილის #20 დადგენილებით ძალადაკარგულად გამოცხადდა
არსებული და დამტკიცდა დებულებები, წესები ახალი რეგულაციებით.
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 20 აპრილის #16 დადგენილებით დამტკიცდა
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 1-ლი კვარტლის

ანგარიში,

სტრუქტურული

ერთეულების ანგარიშების საფუძველზე.
სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული დოკუმენტების შენახვის ვადების განსაზღვრის, შესანახად
და გასანადგურებლად შერჩევის მიზნით რექტორის 2018 წლის 30 მარტის # 01-01/10 ბრძანებით
შეიქმნა კომისია.
მოყვანილ

იქნა

სასწავლო

უნივერსიტეტის

ახალ

სტრუქტურასთან

შესაბამისობაში

ფაკულტეტების რეორგანიზაციის საფუძველზე საქმისწარმოების წესი, ნომენკლატურა და ინდექსები.
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 20 აპრილის #17 დადგენილებით შემუშავდა
საქმისწარმოების წესი (ნომენკლატურა) და შესათანხმებლად წარედგინა რეგიონულ არქივს.
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის #18
დადგენილებით დამტკიცდა
,,საქმისწარმოების ერთიანი წესები“(ნომენკლატურა).
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების, განვითარებისა და სასწავლო პროცესის
ხარისხის
უზრუნველსაყოფად
საათობრივი
ანაზღაურების
წესით
მოწვეულ
იქნა
მაღალკვალიფიციური პერსონალი რექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის #01-02/118 , 2018 წლის 14
აპრილის # 01-02/09 , 2018 წლის 28 თებერვლის #01-02/18 და აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ
იქნა კონკურსის წესით 2018 წლის 30 მარტის #01-02/26, 2018 წლის 28 თებერვლის #01-02/26, 2018
წლის 30 აპრილის # 01-02/39 ბრძანებებით.
დაიგეგმა და განისაზღვრა აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-მინიმალური
სავალდებულო დატვირთვა და პროდუქტიულობის ამაღლების მექანიზმები.
ინერგება პერსონალის აღრიცხვის ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა
ინერგება სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა
დასრულდა დაქსელვის სამუშაოები, რაც წინაპირობაა ელექტრონული ჟურნალების წარმოებისა
და საქმისწარმოების ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის დასანერგად.
სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის პროცედურა არის გამჭვირვალე,
სამართლიანი და კანონთან შესაბამისი;
სასწავლო
უნივერსიტეტის
ადმინისტრაცია/მართვის
ორგანოები
უზრუნველყოფს
სასწავლო
უნივერსიტეტის საქმიანობის ეფექტურ მართვას;
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სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში არჩევის/დანიშვნის პროცედურა არის
გამჭვირვალე, სამართლიანი, კანონთან შესაბამისი და რეგულირდება აკადემიური საბჭოს მიერ
შემუშავებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებით დამტკიცებული ,,შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხლმძღვანელის, ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის
დეკანის, აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების წესით“

სასწავლო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა სასწავლო უნივერსიტეტის მისიისა და მიზნების შესაბამისად,
ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და ინტერნაციონალიზაციის პროცესს.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ინტერნაციონალიზაციის
პოლიტიკას
განსაზღვრავს მართვის ორგანოები და წარმართავს ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის
წარმართვისას ხელმძღვანელობს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“, ,,პროფესიული განათლების
შესახებ“, საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით,
სასწავლო
უნივერსიტეტის წესდებით, სამსახურის დებულებით. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ანგარიშვალდებულია ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის განხორციელების ნაწილში სასწავლო
უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წინაშე, ასრულებს კანონით
გათვალისწიებულ, რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ კანონის საფუძველზე
დაკისრებულ მოვალეობებს. სასწავლო უნივერსიტეტი ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკას
წარმართავს უმაღლესი განათლების საერთაშორისო გამოცდილებების გაზიარებისა და Erasmus+-ის
ფარგლებში ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშემწყობისა და საერთაშორისო
კრედიტების მობილობის პროექტებში მონაწილეობის გზით. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
ხორციელდება ეფექტური დაგეგმარების, კომუნიკაციისა და კოორდინირების გზით ძირითადი
საგანამანთლებლო ერთეულისა და ადმინისტრაციული ერთეულების ჩართულობით, სწორად
შერჩეული პერსონალით (ენის კარგი ცოდნით, თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობის უნარით,
საუკეთესო საკომუნიკაციო თვისებებით, პროექტების მართვის გამოცდილებით, სწავლისა და
ინოვაციების ძიების უნარით). ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში განისაზღვრება
სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტები, მონიტორინგის საშუალებები, ადმინისტრაციული ერთეულის
ჩართულობის ხარისხი, რეკლამა (ბუკლეტები, ვებგვერდზე ინფორმაცია, ლიფლეტები და სხვა), შიდა
კომუნიკაცია, დაფინანსების წყაროები, საერთაშორისო კონფერფენციები, სტუდენტებისა და
თანამშრომლების ინფორმირებულობა მობილობასთან დაკავშირებით (აპლიკაციის შევსება, ვიზის
საკითხები, საცხოვრებელი პირობები, დაზღვევა, ჩასვლა, სოციალური აქტივობები, საორიენტაციო
კვირების მოწყობა, სასწავლო ხელშეკრულების მომზადება, ნიშნების ფურცლის შევსება, შეფასება,
სწავლის პროცესის მონიტორინგი, მობილობის საგანმანათლებლო პროგრამის მართვა, მობრუნება,
აღიარება, მობილობის ბოლოს ანგარიშების წარდგენა), საზაფხულო/ზამთრის/შემოდგომის სკოლების
მოწყობა, მასპინძლობის სერვისები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის.
საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში მიმდინარეობს რეგულარულად სხვადასხვა აქტივობები
პროექტით გაწერილ ვადებში, მათ შორის: მივლინებები უცხოეთში ტრენინგებსა და კონფერენციებზე
ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით, საინფორმაციო შეხვედრები, დანერგვითი
სამუშაოები, პოპულარიზაციის მიზნით ღონისძიებები, ლაბორატორიების აღჭურვა სხვადასხვა
პროგრამული უზუნველყოფით და სხვა...რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის # 01-01/34 და 2018
წლის 20 აპრილის # 01-01/13 ბრძანებებით დაევალა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, უცხო ენათა
შემსწავლელ

ცენტრს

პერსონალის

ეტაპობრივი
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გადამზადება

უცხო

ენაში/უსასყიდლოდ

ყოველწლიურად 5 პერსონალისა და 2 სტუდენტის გადამზადება ინტერნაციონალიზაციის
მიზნებისთვის.
საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტმა განახორციელა აქტივობები
ინტერნაციონალიზაციის მიზნებისთვის:
სასწავლო უნივერსიტეტი საერთაშორისო პარტნიორულ ურთიერთობებში ჩაერთო 2012
წლიდან. ინტერნაციონალიზაციის პროცესი დაიწყო 2012 წელს კიევში (უკრაინა) გამართული
ევროკავშირის რეგიონული სამიტიდან. სასწავლო უნივერსიტეტი მონაწილეობდა არაერთ
რეგიონულ სამიტში, 2013 წელი კაუნასი, (ვილნიუსი), 2017 წელი კიევი (უკრაინა). პარტნიორობის
ფარგლებში ინტერნაციონალიზაციის პროცესი, სასწავლო უნივერსიტეტის მისიისა და
სტრატეგიის გათვალისწინებით, განისაზღვრა ორი ძირითადი მიმართულებით:
მობილობა ERASMUS MUNDUS-ის და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება TEMPUSის პროექტების ფარგლებში.
სასწავლო უნივერსიტეტის ERASMUS MUNDUS-ის საერთაშორისო პარტნიორობის პროექტები
წლების მიხედვით იყო:
2012 წელი
EMINENCE I „აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნების ინტეგრაცია უმაღლესი განათლების
ხელშეწყობით“ –Erasmus Mundus Integration of Neighbouring Eastern Regions through Cooperation in
Higher Education
კოორდიანტორი, ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოლონეთი საგრანტო ხელშეკრულების
ნომერი 2012-2735/001-001 EMA2 სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური, ადმინისტრაციული)
მობილობა/
2013 წელი
EMINENCE II „აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნების ინტეგრაცია უმაღლესი განათლების
ხელშეწყობით“ –Erasmus Mundus Integration of Neighbouring Eastern Regions through Cooperation in
Higher Education
კოორდიანტორი, ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოლონეთი, ხელშეკრულების ნომერი 20132526/001-001 EMA2 სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური, ადმინისტრაციული) მობილობა
EMBER_ Erasmus Mundus Broadening Educational Opportunities (EU/ENPI East), საგრანტო
ხელშეკრულება ნომრით 2013-2525/001-001, კოორდინატორი ესპანეთი
სტუდენტთა და
პერსონალის (აკადემიური, ადმინისტრაციული) მობილობა
(EFFORT) „განათლების ძალა, მობილობის ამოქმედება ევროპა-აღმოსავლეთ ევროპის
ურთიერთთანამშრომლობით“ Education Force: Driving Mobility for EU-East Eorupe Cooperation,
საგრანტო ხელშეკრულება ნომრით 2013-2527/001-001, კოორდინატორი საბერძნეთი სტუდენტთა
და პერსონალის (აკადემიური, ადმინისტრაციული) მობილობა
HERMES “ჰუმანიტარული განათლების წინსვლა მუნდუსის გამოცდილების გაზიარებით“
საგრანტო ხელშეკრულება ნომრით 2013-2596/001-001, კოორდინატორი საბერძნეთი სტუდენტთა
და პერსონალის (აკადემიური, ადმინისტრაციული) მობილობა
TEMPUS შესაძლებლობების გაძლიერების
Developing Student Career Services in Georgia (acronym – CASEDE)
სტუდენტური კარიერული ომსახურების განვითარება საქართველოში. პროექტის ნომერი 530566TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR
(2012-3045/001-001)
15/10/2012
_
14/10/2014,
სტუდენტური კარიერული მომსახურების განვითარება. რომლის ფარგლებში სასწავლო
უნივერსიტეტში სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდა, შეიქმნა კარიერული
განვითარების ცენტრი, რომელიც ემსახურება არა მარტო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტსა
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და თანამშრომელს, არამედ სხვა დაინტერესებულ პირებსაც რეგიონში. პროექტის ფარგლებში
განხორციელდა ტრენინგები. გადამზადდა 2 ტრენერი. სულ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში
მობილობით ისარგებლა ხუთმა თანამშრომელმა (მათ შორის 3 ადმინისტრაციული პერსონალი, 2
აკადემიური პერსონლი, 2 მასწავლებელი)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტით გათვალისწინებული
მიზნებისთვის საჭირო ინვენტარის ტექნიკის შესყიდვა, ასევე შეძენილ იქნა საბიბლიოთეკო
რესურსი/ლიტერატურა/სახელმძღვანელო. მომზადდა მოკლევადიანი კურსები, ერთდღიანი
სემინარები/სატრენინგო თემები, საუნივერსიტეტი კურსი ქართულ და ინგლისურ ენაზე,
გადამზადდა პერსონალი.
PICASA "Promoting Internationalisation of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and
Structural Adaptations" - ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა
პროექტის

ნომერი:

544125-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR

(2013-4588/001-001),

კოორდინატორი ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სომხეთი მოქმედების ვადა 01/12/201330/11/2016, დაფინანსება 43,027,91 ევრო
პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული ,,უცხო ენათა შემსწავლელი
ცენტრი“ FLLC, რომელიც ინგლისური ენის სწავლის მიზნით უფასოდ ემსახურება ეტაპობრივად
აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს პროექტის ფარგლებში შეიქმნა დოკუმენტი
,,ინტერნაციონალიზაციის“ სახელმძღვანელო და ინგლისურენოვანი სასწავლო კურსი, ,,საჯარო
მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა გაწევრიანებულია ცენტრალური და
აღმოსავლეთ ევროპის საჯარო მმართველობის ინსტიტუტთა საერთაშორისო ქსელში (NISPACEE).
პროგრამის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა მონიტორინგის ჯგუფს
ვილნიუსიდან, რომლის დროსაც სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეცა
საშუალება თვითონ გაცნობოდა ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ევროპულ გამოცდილებას.
ინტერნაციონალიზაციის მიზნით შეირჩა 2 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა: ,,ბიზნესის
ადმინისტრირება“ და ,,საჯარო მმართველობა“.
ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში მომზადდა ორი
სასწავლო კურსის სილაბუსი ინგლისურად: ,,კარიერის მართვა“ და ,,მოქალაქეობა და
დემოკრატია“. სულ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მობილობით ისარგებლა შვიდმა
თანამშრომელმა (მათ შორის 5 ადმინისტრაციული პერსონალი, 2 აკადემიური პერსონალი, 2
მასწავლებელი)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტით გათვალისწინებული
მიზნებისთვის საჭირო ინვენტარის ტექნიკის შესყიდვა.
(DARE) "უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი
ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის" ,,Developing programs for Access of Disadvantaged groups of People
and Regions to higher Education““, ხელშეკრულების რეკვიზიტებია: (561547-EPP-1-2015-1-ILEPPKA2-CBHE-JP (2015-2951/001-001), (კოორდინატორი ჰაივას უნივერსიტეტი (ისრაელი)
მოქმედების ვადა 15/10/2015-15/10/2018, დაფინანსება 71.054 ევრო
აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სტუდენტური მოსახურების
სერვისების დანერგვას სასწავლო უნივერსიტეტში. რისთვისაც სასწავლო უნვიერსიტეტში შეიქმნა
სტუდენტური მოსახურების ცენტრი/,,უწყვეტი განათლების (სტუდენტთა სერვის-ცენტრი) ცენტრი“,
,,DARE”- ს საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული,,DARE”-ს
ფარგლებში შეიქმნა სტუდენტური მომსახურების სერვისების ლაბორატორია აუდიო და ვიდეო
ლექციებით აღჭურვილი, ორიენტირებული სპეციალური საჭიროებების (ფიზიკური და გონებრივი)
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მქონე პირებზე, სტუდენტ დედებზე (სპეციალური ოთახი ბაგა-ბაღის სტანდარტების შესაბამისად),
უმცირესობებზე (იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სპეციალური სასწავლო პროგრამები,
გრაფიკები, ელექტრონული ლექციები). შემუშავდა ელექტრონული სწავლების მეთოდი (შერეული).
შემუშავდა და დამტკიცდა ელექტრონული ლექციის კურსი.
აღნიშნული პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე, სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა
სპეციალური კვლევა (გამოკითხვა) სტუდენტური საჭიროებების დადგენის მიზნით. განისაზღვრა
ოთხი ძირითადი მიმართულება (შვილიანი სტუდენტები, დასწავლის პრობლემის მქონეები,
დევნილები, ფიზიკური შეზღუდულობის მქონე სტუდენტები), რომლთათვის შეთავაზებულ იქნა
არა ერთი სოციალური პაკეტი, მათ შორის ბაგა-ბაღის ოთახი შვილიანი სტუდენტებისა და
პერსონალისთვის.
პროგრამის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტი იყო კონსორციუმის მასპინძელი
დაწესებულება 2017 წლის ივნისში.

სულ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მობილობით

ისარგებლა ათმა თანამშრომელმა (მათ შორის 4 ადმინისტრაციული პერსონალი, 4 აკადემიური
პერსოანლი, 2 მასწავლებელი). პირველად ისარგებლებს მობილობით სამი სტუდენტი 2018 წლის
ივნისში.
ამავე პროექტის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტი 2018 წლის მაისში უმასპინძლებს
ტრენინგებს სპეციალური საჭიროების მქონე სტუდენტების მომსახურების მეთოდებზე.
ჩატარებულია ტრენინგები ადმიტრაციული და აკადემიური პერსონალის სტუდენტური
მოსახურების საერთაშორისო პრაქტიკების შესახებ ინფორმაციის გაზიარებისა და განსაზღვრული
აქტივობების ფარგლებში დასანერგი მომსახურების შესახებ.
აღნიშნული პროექტის შედეგები თვალსაჩინოდ შეეხო გამოცდების ცენტრის საქმიანობასაც.
(STAR) "სიცოცხლისუნარიან სწავლაზე ორიენტირებული სწავლება _ მაღალკვალიფიციური
გამოცდილება საქართველო ჩინეთისთვის" ,,Sustainable Learner-Centered Teaching _ Advanced
Resource for Georgia and China “, ხელშეკრულების რეკვიზიტებია: (573777-EPP-1-2016-1-CZEPPKA2-CBHE-JP (2016-3619/001-001), კოორდინატორო მასარიკის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)
მოქმედების ვადა 15/10/2016-15/10/209 წელი, დაფინანსება 60,920,00 ევრო.
პროექტის მიზანია სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების
გაძლიერება სასწავლო უნივერსიტეტში.
აღნიშნული პროექტის ფარგელბში სასწავლო უნივერსიტეტს უკვე ჰყავს
გადამზადებული 2 ტრენერი, იგეგმება დამატებით ორი ტრენერის მომზადება ჩინეთსა და
თბილისში 2018 წლის ოქტომბერში დაგეგმილ ტრენინგებზე. შესყიდულ იქნა პროექტის მიზნის
შესაბამისად გათვალისწინებული აქტივობების გასახორციელებელი ტექნიკა, ინვენტარი, მათ
შორის ბრაილის შრიფტის პრინტერი
Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education Institutions in Georgia
(INTEGRITY) აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის
ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“, კოორდინატორი ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. მოქმედების ვადა 15/10/2017-15/10/2019, დაფინანსება 30 469 ევრო.
აღნიშნული პროექტის მიზანია პლაგიატის აღმოფხვრის მიზნით აკადემიური
კეთისლინდისიერების კულტურის დანერგვა სასწავლო უნივერსიტეტში.
პროექტის ფარგლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეისყიდის 2 წლის
განმავლობაში პლაგიატის პროგრამას.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტი ქმნის კვლევის ხელშეწყობის
პირობებს, რომ კვლევის განვითარების გზაზე სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი
არ ჩამორჩეს მსოფლიო სტანდარტებს.
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Erasmus+ (კრედიტების მობილობის) ორმხრივი პარტნიორობა
2016 – 2018 პოლონეთი, ლოძის უნივერსიტეტი სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური,
ადმინისტრაციული) მობილობა
პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია) სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური,
ადმინისტრაციული) მობილობა
ოპოლეს უნივერსიტეტი (პოლონეთი) სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური,
ადმინისტრაციული) მობილობა
ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში
მიღებული გამოცდილებით, გადამზადებული პერსონალით, პროექტის ფარგლებში არსებული
დაფინანსებით სასწავლო უნივერსიტეტში აუმჯობესებს მართვას.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის წესდება;
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურა;
სტუქტურული ერთეულების დებულებები;
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის #18 დადგენილებით დამტკიცებული
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი“;
მართვის ორგანოებში არჩევის/ დანიშვნის წესი და პროცედურები;
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 28 მარტის #13 დადგენილებით დამტკიცებული
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობების
გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 02 თებერვლის #10 დადგენილება, წარმომადგენლობითი
საბჭოს 2018 წლის 02 თებერვლის #05 დადგენილებები ფაკულტეტების გაუქმებისა და
შექმნის შესახებ
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 16
თებერვლის # 05 დადგენილება ფაკულტეტის ბიუჯეტისა და დებულების დამტკიცების
შესახებ
მართვის ორგანოების დადგენილებით დამტკიცებული ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხლმძღვანელის, ძირითადი საგანმანათლებლო
ერთეულის დეკანის, აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების
წესი“
საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში გაფორმებული მემორანდუმები, ხელშეკრულებები
კარიერის განვითარების ცენტრის დებულება
უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრის დებულება
უწყვეტი განათლების ცენტრის დებულება

2.2.
ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები
 უსდ-ში ეფექტურად ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები. უსდ-ის
ხელმძღვანელობა მუდმივად ზრუნავს ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის გაძლიერებაზე და ხელს
უწყობს უსდ-ში ხარისხის კულტურის დამკვიდრებას
 უსდ-ს აქვს სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, რომელიც თითოეულ სტუდენტს მისცემს
ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობას.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტში ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები. სასწავლო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მუდმივად ზრუნავს ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის გაძლიერებაზე და
ხელს უწყობს ხარისხის კულტურის დამკვიდრებას
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სასწავლო უნივერსიტეტში ხარისხს უზრუნველყოფს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი, რომელიც მოქმედებს აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული ყოველწლიური
სტრატეგიული/სამოქმედო გეგმითა და სამსახურის დებულებით, ამკვიდრებს ფუნქციის ფარგლებში
ხარისხის კულტურას, ხელს უწყობს სასწავლო პროცესს, სწავლებისა და კვლევის ხარისხის
ამაღლებას, შეიმუშავებს და ნერგავს უმაღლესი და პროფესიული მიმართულებით ხარისხის
გაუმჯობესების მექანიზმებს, პროცედურებს, შეფასებისა და სხვა (მათ შორის მართვის
პოლიტიკასთან დაკავშირებული) მეთოდოლოგიებს, რომელიც ეფუძნება დემინგის ციკლს:დაგეგმე,
იმოქმედე, შეამოწმე, განახორციელე, და არის განსაზღვრული დროში,
არის რელევანტური,
ვალიდური და სანდო.
შეიმუშავებს აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე, მოწვეული პერსონალის,
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლის,
სტუდენტის/პროფესიული
სტუდენტის,
კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებლთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა თვითშეფასების/შეფასების,
კმაყოფილების კვლევის კითხვარებს სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან
თანამშრომლობის გზით;
ატარებს აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე, მოწვეული პერსონალის, პროფესიული
განათლების მასწავლებლის, სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის, კურსდამთავრებულთა,
დამსაქმებლთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა თვითშეფასების/შეფასების კმაყოფილების კვლევას
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობის გზით;
აანალიზებს აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე, მოწვეული პერსონალის,
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლის,
სტუდენტის/პროფესიული
სტუდენტის,
კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებლთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა თვითშეფასების/შეფასების
კმაყოფილების კვლევის შედეგებს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით.
ამზადებს კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე რეკომენდაციებს
სასწავლო სამეცნიერო საქმიანობის, საგანმანთლებლო პროგრამების, სასწავლო პროცესის, ადამიანური,
საბიბლიოთეკო და მატერიალურ–ტექნიკური
რესურსების,
სტუდენტური
მხარდაჭერის
ღონისძიებების შემდგომი სრულყოფის მიზნით;
სტრუქტურული ერთეულების სამუშაოთა აღწერილობებს/დებულებებს (აკადემიური საბჭოს
2018 წლის 16 აპრილის #20 დადგენილებით ძალადაკარგულად გამოცხადდა არსებული და
დამტკიცდა სტრუქტურული ერთეულების დებულებები, წესები ახალი რეგულაციებით.
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 20 აპრილის #15 დადგენილებით ძალადაკარგულად
გამოცხადდა არსებული და #14 დადგენილებით დამტკიცდა სტრუქტურული ერთეულების
დებულებები და წესები ახალი რეგულაციებით, დებულებებს დაემატა შიდა ხარისხის მექანიზმების
დანერგვის გზით მართვის გაუმჯობესების მიზნით თანამშრომლობის ვალდებულება

ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან, რაც ხელს უწყობს ხარისხის კულტურის დანერგვას
სასწავლო უნივერსიტეტში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი კვლევების
განხორციელების მიზნით
კითხვარების შეიმუშავებისა და
კვლევის განხორციელებისას
თანამშრომლობს სტრუქტურულ ერთეულებთან. 2016 წლის 30 დეკემბრის #01-01/41, 2017 წლის 01
დეკემბრის #01-01/40 და 2018 წლის 20 აპრილის 01-01/12 ბრძანებებით განისაზღვრა სასწავლო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი კვლევის
(გამოკითხვის/ ინტერვიურების) ჩასატარებლად ,,შეფასების მეთოდოლოგიაზე“, ინდიკატორებზე
დაფუძნებით. 2017 წლის 27 ოქტომბრის #01-01/36 და 2018 წლის 13 მარტის #01-01/09 ბრძანებებით
დაევალა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს შიდა აუდიტთან თანამშრომლობა
სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგის განხორციელების მიზნით
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სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, რომელიც თითოეულ
სტუდენტს მისცემს ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობას.

წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებულია ,, სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობისა და მისაღებ სტუდენტთა/პროფსიულ სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის
მეთოდოლოგია“. რომელიც ეფუძნება შემდეგ კრიტერიუმებს: შრომისა და განათლების ბაზრის
მოთხოვნების ანალიზი, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა,
ადმინისტრაციული/დამხმარე, აკადემიური პერსონალი, აფილირებული პროფესორი, მოწვეული
პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობა, ფინანსური რესურსები, კურსდამთავრებულთა დასაქმების
მაჩვენებელი; პროგრამის ხანგრძლივობა, სასწავლო უნივერსიტეტის/ფაკულტეტის/პროფესიული
სამსახურის სტრატეგიული მიზნებისა და პრიორიტეტების, მიმდინარე სასწავლო წლისთვის
დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის, პრაქტიკის ობიექტის შესაბამისად.
პროფესიული სტუდენტის ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შემთხვევაში: თითოეული
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის ხანგრძლივობის, მატერიალურტექნიკური ბაზის, მათ შორის: სტანდარტების შესაბამისად, სასწავლო გარემოს, აღჭურვილობის,
პრაქტიკის ობიექტის, მასწავლებლების/ინსტრუქტორების რაოდენობის შესაბამისად და შეადგენს
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები ზღვრული რაოდენობების ჯამს.
აღნიშნული მეთოდოლოგია სასწავლო უნივერსიტეტში განსაზღვრავს სტუდენტების
რაოდენობის თანაფარდობას აფილირებულის/აკადემიურის/მოწვეულის /ადმინისტრაციული/
დამხმარე პერსონალის რაოდენობასთან, საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობის აკადემიური /
აფილირებული/მოწვეული პერსონალის რაოდენობასთან.
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის შეფასების ინდიკატორები შემუშავებულია საერთაშორისო
გამოცდილებებისა და სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ
ჩატარებული კვლევების გათვალისწინებით .
1.
UNHCR გაეროს დევნილთა კომიტეტის მიერ შემუშავებული „დევნილთა
განათლების ინდიკატორი 2003“
2.
UNHCR მიერ შემუშავებული „განათლების სტანდარტებისა და ინდიკატორების
სახელმძღვანელო 2006“
3.
მარშალ სმიტისა და სტივ კააგანის საგაზეთო წერილი განათლების ხარისხის
ინდიკატორზე (ამერიკა, განათლების დეპარტამენტისა და განათლების კვლევის ცენტრის
წარმომადგენლები)
4.
UNESCO სტატისტიკის ინსტიტუტი, განათლების ინდიკატორები, ტექნიკური
სახელმძღვანელო, 2009 წელი
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამოქმედო გეგმა
3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობის შუალედური და ყოველწლიური ანგარიშები
4. 2016 წლის 30 დეკემბრის #01-01/41, 2017 წლის 01 დეკემბრის #01-01/40, 2018 წლის 20 აპრილის
01-01/12 ბრძანებები კვლევის (გამოკითხვის/ ინტერვიურების) ჩასატარებლად მუდმივმოქმედი
სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
5. რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #01-01/36 და 2018 წლის 13 მარტის #01-01/09 ბრძანებები
სტრატეგიული გეგმის შესრულების მონიტორინგის განხორციელების მიზნით ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის შიდა აუდიტის სამსახურთან თანამშრომლობის
შესახებ.
36

წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ,, სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობისა და მისაღებ სტუდენტთა/პროფსიულ სტუდენტთა კონტინგენტის
განსაზღვრის მეთოდოლოგია“
7. შეფასების მეთოდოლოგია
6.

2.3.
ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა
 უსდ-ში შემუშავებულია რეგულაციები და მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ეთიკისა და
კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას. აღნიშნული რეგულაციები საჯაროდ ხელმისაწვდომია;
 უსდ-ს დანერგილი აქვს პლაგიატის აღმოჩენისა და თავიდან აცილების მექანიზმები;
 უსდ იცავს აკადემიური თავისუფლების პრინციპებს.
სასწავლო უნივერსიტეტში შემუშავებულია რეგულაციები და მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს
ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას. აღნიშნული რეგულაციები საჯაროდ ხელმისაწვდომია

სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებით დამტკიცებულია
სასწავლო უნივერსიტეტის ,,ეთიკის კოდექსი“ და ,,სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი“ და არეგულირებს
სტუდენტებისა და პერსონალის მიერ ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას. ეთიკის
კოდექსი ადგენს ქცევის საერთო და აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებულ წესებს.ეთიკის საერთო და
აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებული წესების დარღვევის ფაქტებზე სტუდენტის მიმართ
დისციპლინური ღონისძიებების გატარების საკითხის აღძვრა შეუძლია სასწავლო უნივერსიტეტის
აკადემიურ და/ან პედაგოგიურ საქმიანობაში ჩართულ ნებისმიერ პირს, ასევე, ადმინისტრაციის
ნებისმიერ თანამშრომელს.
ეთიკის საერთო და აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებული წესების დარღვევის ფაქტებზე
აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, მასწავლებლების მიმართ დისციპლინური
ღონისძიებების გატარების საკითხის აღძვრა შეუძლია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ,
ადმინისტრაციულ,დამხმარე პერსონალსა და პედაგოგიურ საქმიანობაში ჩართულ ნებისმიერ პირს.
შემუშავებული ,,ეთიკის კოდექსი“ და ,,სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი“
უზრუნველყოფს
ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას სასწავლო უნივერსიტეტში.
ეთიკის საერთო და აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებით დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი
კომისიების შექმნა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შესაძლებელი სანქციების
დაწესება რეგულირდება ,,ეთიკის კოდექსით“, ,,სტუდენტთა ეთიკის კოდექსით“ და ,,შინაგანაწესითა
და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ნორმებით“ და აღნიშნული რეგულაციები საჯაროდ
ხელმისაწვდომია;
სასწავლო უნივერსიტეტი ნერგავს პლაგიატის აღმოჩენისა და თავიდან აცილების მექანიზმებს;

სასწავლო უნივერსიტეტში 2016 წლამდე პლაგიატის აღმოჩენისა და თავიდან აცილების
მექანიზმები ასახული იყო ,,ეთიკის კოდექსში“, მოიცავდა ერთ მუხლს და არ ჰქონდა სისტემური
ხასიათი. პლაგიატის აღმოჩენის პროგრამის, მკაცრად განსაზღვრული მექანიზმების არარსებობების
გამო აკადემიურმა საბჭომ შეაჩერა პლაგიატის თავიდან აცილების მიზნით 2016 წლის შრომათა
კრებულის გამოცემა, რომელიც დაიბეჭდა 2017 წელს. სასწავლო უნივერსიტეტი ინსტიტუციური
შესაძლებლობების გაძლიერების ფარგლებში ჩართულია ტემპუსის საერთაშორისო პროექტში
INTEGRITY, რომლის ფარგლებში აკადემიური საბჭოს დადგენილებით დამტკიცდა ,, ,,შოთა მესხიას
ზუგდიდის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის
საგანმანათლებლო
ფუნქციის
განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური ეთიკისა და სამსახურებრივი საქმიანობის
ფარგლებში
პლაგიატის დადგენისა და სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის წესი“, შეიქმნა
,,აკადემიური წერის“ სილაბუსი, 2018 წელს დაგეგმილია პროექტის ფარგლებში არსებული
დაფინანსებით პლაგიატის პროგრამის შესყიდვა, მიმდინარეობს პერსონალის გადამზადება
აკადემიური წერისა და პროგრამის გამოყენების მიზნით, მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრები
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პლაგიატის თავიდან აცილების მიზნით. მიმდინარეობს პლაგიატის თავიდან აცილების მექანიზმების
დანერგვა.
სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებით განსაზღვრულია აკადემიური თავისუფლების დაცვა, რაც
ასახულია აკადემიური პერსონალის უფლებებში, შესაბამისად, აკადემიური პერსონალი მონაწილეობს
სასწავლო უნივერსიტეტის მართვაში, მათ შორის მართვის ორგანოების არჩევნებში, დამოუკიდებლად
ახორციელებს სწავლებას, კვლევასა და სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნებას, საგანმანათლებლო
პროგრამების ფარგლებში დამოუკიდებლად საზღვრავს სასწავლო კურსების პროგრამის
(სილაბუსების) შინაარსს, სწავლის მეთოდებსა და საშუალებას.
სტუდენტის აკადემიური თავისუფლება დაცულია სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული
რეგულაციებით, წესებით: ,,სტუდენტის უფლება-მოვალეობები“ ,,ხელშეკრულებები“,,სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი წესი“
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1.
2.
3.
4.

,,ეთიკის კოდექსი’
,,სტუდენტის უფლებები“
აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების დადგენილებები
აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო ფუნქციის განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური
ეთიკისა და სამსახურებრივი საქმიანობის ფარგლებში პლაგიატის დადგენისა და
სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის წესი“
5. სტუდენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ნიმუშები
6. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი
კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად

და

გასაუმჯობესებელი

მხარეები,

მოცემული

სტანდარტის

 საქმეზე ორიენტირებული სტრუქტურული ერთეულები ურთიერთთანამშრომლობის
გამოცდილებით.

მართვის სტაბილურობა
 სტურუქტურის შესაბამისობა მისიასთან
 ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების საერთაშორისო პროექტებში მიღებული
საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება მართვის პოლიტიკაში
 პერსონალზე ზრუნვა და წახალისების მექანიზმები
 ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის მექანიზმები
 საქმიანობის ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები
 აკადემიური თავისუფლება
 შინაგანაწესი, ეთიკის კოდექსი
 სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია
გასაუმჯობესებელი მხარეები







ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ინტეგრირებით ეფექტური სტრუქტურული მოწყობა
და ყველა რგოლის ჩართულობა
პლაგიატთან ბრძოლის მექანიზმები
პერსონალის განვითარებაზე ორიენტირებული მართვის პოლიტიკა
საინფორმაციო-სარეკლამო საქმიანობა
ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციის ინტეგრირება მართვის პროცესში. (საგანამათლებლო
სივრცეში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინება /დანერგვა)
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მონიტორინგის
მექანიზმების
გაუმჯობესება
საქმიანობის
ხარისხის
შეფასების
ინსტრუმენტებით. უწყვეტი შეფასების სისტემის შექმნა და ამ სისტემაზე დაყრდნობით
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის შემდგომი განვითარება.
საერთაშორისო თანამშრომლობის და ინტერნაციონალიზაციის პროცესების
შედეგების
თანმიმდევრული დანერგვა მართვაში
ეთიკისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა (პლაგიატი)
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა ზსსუ-ს მართვის საქმიანობაში;
მაღალკვალიფიციური კადრების მოზიდვა;
საგანმანათლებლო მომსახურების, მომხმარებლების,დამსაქმებლებისა და დაინტერესებული
პირების ინფორმირების მოქნილი სისტემის შექმნა

3.
საგანმანათლებლო პროგრამები
უსდ-ს აქვს პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარებისა და გაუქმების პროცედურები.
პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია ეროვნული საკვალიფიკაციო
ჩარჩოსთან. პროგრამა უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას.
3.1.
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განვითარება
 უსდ-ს აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელებისა და განვითარების
პოლიტიკა.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელებისა და
განვითარების პოლიტიკა.

სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს დადგენილებით დამტკიცებულია ,, უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის/შერჩევის, შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების
უზრუნველყოფის წესი“
სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებას ახორციელებს
სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი შესაბამის
სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით.
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:
ახორციელებს საგანამანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასებას, რომელიც მოიცავს
სასწავლო პროცესის მონიტორინგს
და საგანმანთლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების
მონიტორინგს, მათ შორის საგამოცდო პროცესის მონიტორინგს,ატარებს სტუდენტთა, აკადემიური და
ადმინისტრაციული
პერსონალის,
დამსაქმებლის,
კურსდამთავრებულების
გამოკითხვებს
/კმაყოფილების
კვლევას/ახდენს
ინტერვიურებას,
ახორციელებს
სასწავლო
მასალების,
აღჭურვილობის, ლაბორატორიის, სილაბუსების შესაბამისი ძირითადი ლიტერატურის განახლების
მიზნით მონიტორინგს, აწარმოებს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზს, შეფასების
უწყისების მონაცემების ანალიზს.
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება/მოდიფიცირება და სააკრედიტაციოდ მომზადება ეფუძნება
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის რეკომენდაციებს.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის რეკომენდაციები თავის მხრივ ეფუძნება: ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგების ანალიზს, საგანმანათლებლო
პროგრამის ხელმძღვანელის ინიცირებით ფაკულტეტის საბჭოს მომართვას პროგრამაში
ცვლილებების განხორციელების შესახებ, ხარისხის გარე შეფასებას.
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების/
მოდიფიცირებისა და სააკრედიტაციოდ მომზადების მიზნით შემუშავებულ რეკომენდაციებს
წარუდგენს რექტორს შემდგომი რეაგირებისთვის.
რექტორი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
რეკომენდაციების საფუძველზე ავალებს ფაკულტეტის დეკანს საგანმანთლებლო პროგრამების
ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომლის შემადგენლობას განსაზღვრავს ფაკულტეტის საბჭო.
სამუშაო ჯგუფი შეიმუშავებს სამუშაო გეგმას, სადაც განსაზღვრულია შესასრულებელი აქტივობები,
სამუშაოების შესრულების ვადები და შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები. სამუშაო ჯგუფის
შემადგენლობაში შედიან აკადემიური, ადმინისტრაციული და მოწვეული პერსონალი (საჭიროების
შემთხვევაში სხვა პერსონალი, მათ შორის სტუდენტი, კურსდამთავრებული, დამსაქმებელი, დარგის
სპეციალისტი/ დამოუკიდებელი ექსპერტი). რექტორი აქტით ავალებს ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურს, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს სამუშაო ჯგუფთან თანამშრომლობას.
სამუშაო ჯგუფი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების/მოდიფიცირების პროცესში
ეფუძნება სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და
შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების ანალიზს, რეკომენდაციებს,
გარე შეფასებას, და სხვა პირების/ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ შემდეგი კვლევების
მაჩვენებლებს: დასაქმების ბაზრის მოთხოვნას, დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულთა
კმაყოფილების კვლევის ანალიზს, (არსებობის შემთხვევაში), დარგის სპეციალისტთა მიერ
განსაზღვრულ საჭიროებებს, დასაქმების მაჩვენებელს სპეციალობის მიხედვით, მონაცემებს
მატერიალურ-ტექნიკური, პრაქტიკის ობიექტების, საბიბლიოთეკო, ადამიანური, ფინანსური
რესურსებისა და შესაბამისი მიმართულების სამეცნიერო პროექტების/ კვლევების შესახებ.
სამუშაო ჯგუფი ამზადებს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს, შესაბამის სილაბუსებს,
აკრედიტაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციას და წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს, რომელიც მასალას
შეფასებისთვის/დასკვნისთვის გადასცემს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განიხილავს სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ
მასალებს და შესაბამისი რეკომენდაციებითა და შენიშვნებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
უბრუნებს ფაკულტეტის საბჭოს შემდგომი რეაგირებისთვის.
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტის) საბჭო საბოლოოდ შემუშავებულ
საგანმანათლებლო პროგრამას დასამტკიცებლად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს. აკადემიური საბჭო
საჭიროების შემთხვევაში უფლებამოსილია მოიწვიოს დამატებით დარგის სპეციელისტი/
დამოუკიდებელი ექსპერტი.
აკადემიურ საბჭოზე დამტკიცებული საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტაციისთვის
ეგზავნება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს. ცენტრის დადებითი
გადაწყვეტილების შემდეგ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ცხადდება მიღება აკრედიტებულ
პროგრამაზე.
საგანმანათლებლო პროგრამის შეჩერება/გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას სასწავლო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
არგუმენტირებული წარდგინების საფუძველზე, იღებს აკადემიური საბჭო.
საგანმანათლებლო პროგრამის შეჩერება/გაუქმების შესახებ სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის/ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წარდგინება უნდა ეფუძნებოდეს
სასწავლო პროცესის მონიტორინგის შედეგებს ან/და შრომის ბაზრის მოთხოვნების კვლევას ან/და
კურსდამთავრებულთა მაჩვენებლის შესწავლას ან/და ფინანსური მდგრადობის ანალიზს ან/და
მატერიალური რესურსის შეფასებას.
სასწავლო უნივერსიტეტში სამი (3) სამაგისტრო, რვა(8) საბაკალავრო, ქართულ ენაში მომზადების
და მასწავლებლის საგანმანათლებლო, ოცდარვა (28) საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო,
ათი(10) ჩარჩო-დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდულური, მათ შორის და ერთი (1)
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დუალური სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება) პროგრამა და თვრამეტი მოკლევადიანი
მომზადება/გადამზადების კურსი ხორციელდება.
საავტორიზაციო მიზნებისთვის მომზადებულია და წარმოდგენილია 2 სამაგისტრო, 8
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, ქართულ ენაში მომზადების და მასწავლებლის
საგანმანათლებლო, ათი (10) ჩარჩო-დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული მოდულური, მათ
შორის და ერთი (1) დუალური სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება). უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამები ხორციელდება მხოლოდ ზუგდიდის ბაზაზე. პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამები ხორციელდება ერთდროულად ზუგდიდისა და სენაკის ბაზებზე, ორ იურიდიულ
მისამართზე.
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 31
მარტის # 01-01/13, 2015 წლის 20 აპრილის # 01-01/14, 2016 წლის 15 ოქტომბრის # 01-01/26 და 2017
წლის 30 იანვრის # 01-01/03 ბრძანებების საფუძველზე შეიქმნა ავტორიზაციისთვის/
აკრედიტაციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელების მიზნით საკოორდინაციო
ჯგუფები და მათზე გაიცა დავალებები. ავტორიზაციის მიზნების გასახორციელებლად შექმნილ
ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ხოლო აკრედიტაციის მიზნებისთვის
შექმნილ ჯგუფს - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. აკადემიური საბჭოს 2017
წლის 04 სექტემბრის #38 დადგენილებით შექნილ საკოორდინაციო ჯგუფში ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი განისაზღვრა პროგრამების სტანდარტის შესრულებაზე
პასუხისმგებელ პირად.
2016 წლის 30 დეკემბრის 01-01/41 2017 წლის 01 დეკემბრის #01-01/40 და 2018 წლის 20 აპრილის
#01-01/12 ბრძანებებით შექმნილია კვლევის (გამოკითხვის/ინტერვიურების) ჩატარებისა და ანალიზის
უზრუნველსაყოფად მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი,
აღნიშნული ბრძანებით ჯგუფს
ხელმძღვანელობს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელთანაც
თანამშრომლობით
ხორციელდება კვლევები. კვლევის შედეგების ანალიზისა და რეკომენდაციების მომზადებას
უზრუნველყოფს ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელი სამსახურის დებულებისა და ამ ბრძანებების
თანახმად. აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 26 დეკემბრის # 43 დადგენილებით დამტკიცებული ,,შოთა
მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისა
და შეფასების სისტემის/შეფასების მეთოდოლოგიისა“ და აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 26 დეკემბრის
# 46 დადგენილებით დამტკიცებული კითხვარების საფუძველზე ჩატარდა გამოკითხვები/კვლევები.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2017 წლის 23 სექტემბრის 01-10/510
სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი კვლევების შედეგების ანალიზისა და რეკომენდაციების
საფუძველზე გამოიცა რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის # 01-01/35 ბრძანება ,,ბიზნესის
ადმინისტრირების“ საბაკალავრო და ,,მცირე ბიზნესის“სამაგისტრო საგანმანათლელო პროგრამების
ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით მოდიფიცირებისა და განმეორებითი
აკრედიტაციის პროცესის ეფექტური დაგეგმვის, რესურსების ოპტიმალური გადანაწილების,
აკრედიტაციისა და თვითშეფასების კითხვარის შევსების მიზნით ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის
ფაკულტეტის დეკანისთვის დავალების მიცემის შესახებ სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ამ ბრძანების
საფუძველზე შეიქმნა ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 28 ოქტომბრის #28 დადგენილებით სამუშაო
ჯგუფი, განესაზღვრა სამუშაო გეგმა და შესრულების ვადები. სამუშაო ჯგუფს დაევალა განმეორებითი
აკრედიტაციის მიზნით პროგრამის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში ყველა მხარის
(აკადემიური,
ადმინისტრაციული,
მოწვეული
პერსონალი,
სტუდენტი,
დამსაქმებელი,
კურსდამთავრებული) სრული ჩართულობის უზრუნველყოფა, ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურთან თანამშრომლობა საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტებთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფა, თვითშეფასების კითხვარის მომზადება და შესაბამისი პროცესის უზრუნველყოფა.
შეიქმნა და აღიწერა ჯგუფის მიერ გაწეული სამუშაოები და შედეგები ოქმების სახით.
საბოლოოდ შემუშავებული პროგრამა, რომელიც წარმოდგენილ იქნა სამუშაო ჯგუფის სხდომის 2018
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წლის 05 მარტის #06 ოქმით, წარედგინა ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად და შემდგომი
მსვლელობისთვის სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის
აკადემიური
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამების
დაგეგმვის/შერჩევის, შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის“
გათვალისწინებით. ,,ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 10 მარტის №8 დადგენილებით ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნისა და ზემოაღნიშნული ოქმის საფუძველზე აკადემიურ საბჭოს
წარედგინა ,,ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო და ,,მცირე ბიზნესის მართვის“ სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამები დასამტკიცებლად. აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 12 მარტის # 16
დადგენილებით დამტკიცდა ,, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და“ ,,მცირე ბიზნესის
მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები და დაევალა ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენა, ხოლო
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
თვითშეფასების ანგარიშის წარსადგენად ფინანსური უზრუნველყოფა.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2017 წლის 12 დეკემბრის #01-10/600
სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი კვლევების შედეგების ანალიზისა და რეკომენდაციების
საფუძველზე გამოიცა რექტორის 2017 წლის 15 დეკემბრის

# 01-01/41 ბრძანება ,,პროფესიული,

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციის მიზნებისთვის
მოდიფიცირებისა

და

ბიზნესისა

და

სამართალმცოდნეობის,

ჰუმანიტარული,

ჯანდაცვის

ფაკულტეტების დეკანებისთვის, პროფესიული განათლების განვითარების სამსახურის უფროსისთვის
დავალებების გაცემის შესახებ“ რეკომენდაციები შეეხო აკადემიურ და პროფესიულ პროგრამებში
გამოკითხვების ანალიზის საფუძველზე გასახორციელებელ შემდეგ ცვლილებებს:
შეფასების სისტემის შეცვლა და მეტი მოქნილობა
ღირებულებებზე ორიენტირებული საუნივერსიტეტო კურსების კრედიტების რაოდენობის
გაზრდა.
კრედიტების აღიარების მექანიზმების
მოქნილობა თავისუფალი სასწავლო კურსების
კრედიტების გაზრდის საფუძველზე.
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაძლიერების მიზნით პრაქტიკის კომპონენტის კრედიტების
რაოდენობის გაზრდა.
საგანმანათლებლო პროგრამებში კვლევის კომპონენტის - საბაკალავრო ნაშრომის, როგორც
არჩევითი კომპონენტის მიზანშეწონილობა.
სწავლების მეთოდად ელექტრონული სწავლების ფორმის (Blended Learning) - შერეული
სწავლება - დანერგვა (სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტის DAREს ფარგლებში „კარიერის მართვის“ სასწავლო კურსში სწავლების მეთოდად განისაზღვრა
ელექტრონული სწავლების ფორმა (Blended Learning) შერეული სწავლება, რაც გულისხმობს
სწავლების ელექტრონულ ფორმას, რომელიც აძლევს სტუდენტს საშუალებას, წერილობითი
ფორმის ნაშრომები და ცალკეული სემინარული მასალა ლექტორთან შეთანხმებით
ელექტრონულად წარადგინოს და ასევე ელქტრონულად მიიღოს რჩევები და კონსულტაციები
ლექტორისაგან)
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ფარგლებში
ინდივიდუალური
სასწავლო
გეგმის,
ინდივიდუალური გრაფიკების, ცხრილების, საკონსულტაციო საათების დანერგვა, როგორც
სწავლისა და სწავლების მხარდამჭერი არა ერთი სოციალური თუ სხვა ტიპის სტუდენტური
მომსახურების სერვისი.
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საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების, განვითარებისა და სასწავლო პროცესის
ხარისხის
უზრუნველსაყოფად
საათობრივი
ანაზღაურების/კონკურსის
წესით
მაღალკვალიფიციური პერსონალის მოწვევა/არჩევა.
საგანმანათლებლო პროგრამების უახლესი ლიტერატურით განახლება
საჭიროების შემთხვევაში კვალიფიკაციის ჩარჩო-დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული
მოდულური საგანმანთლებლო პროგრამების მოდიფიცირება
სამუშაო გეგმა-გრაფიკის/სტრატეგიის შემუშავება არსებული საგნობრივი პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
კვალიფიკაციის
ჩარჩო-დოკუმენტის
საფუძველზე
შემუშავებული მოდულური საგანმანთლებლო პროგრამების სტანდარტზე გადასაყვანად
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის 01 მარტის #01-10/82
სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი ,, ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო და ,,მცირე
ბიზნესის მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების
შესახებ ანგარიშის საფუძველზე გამოიცა რექტორის 2018 წლის 05 მარტის #01-01/07 ბრძანება
საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის
შესახებ და დაევალა საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების კომპლექსური
კვლევა.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის 24 აპრილის # 01-10/113
სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი შუალედური ანგარიშის საფუძველზე გამოიცა რექტორის
2018 წლის 30 აპრილის #01-01/14 ბრძანება სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის გაუმჯობესების
მიზნით ღონისძიებების გატარების შესახებ, რომლის მიხედვით ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელს დაევალა
კვლევების გაგრძელება კვლევების ანალიზისა და
რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით, უმაღლესი და პროფესიული მიმართულებით ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების მიზნით წინადადებების მომზადება.
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 24 აპრილის # 22 დადგენილებით დამტკიცდა ,,ქართული
ფილოლოგიის“, ,,ინგლისური ფილოლოგიის“, ,,ისტორიის“, ,,ფარმაციის“, ,,საჯარო მმართველობის,
,,სამართლის“, ,,დაწყებითი განათლების“ საბაკალავრო და ,,ქართული ლიტერატურის ისტორიის“,
,,ისტორიის“ სამაგისტრო მოდიფიცირებული საგანმანათლებლო პროგრამები.
სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია რექტორის 2014 წლის 31 დეკემბრის #01-01/51, 2015
წლის 30 მარტის 01-01/11 , 2015 წლის 2 სექტემბრის #01-01/28, 2016 წლის 3 მაისის #01-01/12
ბრძანებებით შექმნილია სასწავლო უნივერსიტეტში მოდულური საპილოტე პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის, მონიტორინგისა და მხარდაჭერის, პროგრამების
სრულყოფილად განხორციელების მიზნით მართვის საკოორდინაციო ჯგუფები. სასწავლო
უნივერსიტეტში დანერგილია 10 მოდულური, მათ შორის 1 დუალური სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების საგანმანათლებლო პროგრამა. მიმდინარეობს არსებული საგნობრივი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირება და ჩარჩო-დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ
მოდულურ პროგრამებზე გადაყვანა.
,,დაწყებითი განათლების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება მილევად
რეჟიმში. არ არის გამოცხადებული სტუდენტთა მიღება.
მიმდინარეობს მასწავლებლის მომზადების (300 კრედიტიანი) ინტეგრირებულ საბაკალავროსამაგისტრო ,,დაწყებითი განათლების“ პროგრამაზე მუშაობა, რომელიც წარდგენილი იქნება სასწავლო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში მიმდინარე
წელს აკრედიტაციის მიზნებისთვის. აღნიშნული მიზნით არჩეულ იქნა შესაბამისი აკადემიური
პერსონალი კონკურსის წესით, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, განისაზღვრა სამუშაო გეგმა შესრულების
ვადებითა და შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირებით.
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,,ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება მილევად რეჟიმში და
სრულდება მიმდინარე წლის არაუმეტეს 20 სექტემბრისა - არსებული ავტორიზაციის ვადებში ახალი
2018-2019 სასწავლო წლის დაწყებამდე.
არსებული საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები ხორციელდება მილევად
რეჟიმში და სრულდება მიმდინარე წლის არაუმეტეს 25 სექტემბრისა - არსებული ავტორიზაციის
ვადებში.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. ,, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის/შერჩევის, შემუშავების, შეფასებისა და
განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“.
2. კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის ანალიზი; დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგების
ანალიზი; სტუდენტთა გამოკითხვის ანალიზი; სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების
მონიტორინგი.
a.


საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი
პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია უმაღლესი განათლების
საფეხურის დონესთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან;
 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მეშვეობით უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტების განსხვავებული
მოთხოვნების, საჭიროებებისა და აკადემიური მომზადების გათვალისწინებას და მათ შეუფერხებელ
ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში.
აღწერა და შეფასება
პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია უმაღლესი განათლების
საფეხურის დონესთან და მისანიჭებელ კვალიფიკაციასთან;

რეკომენდაციების საფუძველზე გაიზარდა საუნივერსიტეტი სასწავლო კურსების რაოდენობა და
კრედიტები, ნაცვლად 30 კრედიტისა გახდა 45. აქედან 40 კრედიტია სავალდებულო და 5 კრედიტი არჩევითი 25 კრედიტიდან. გაიზარდა საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების არჩევითობა.
საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები 45 კრედიტი სავალდებულოა ყველასთვის,
საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების საფუძველზე საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი იღებს
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების იმ ზოგადტრანსფერულ უნარებს, რომლებსაც წარმატებით
გამოიყენებს საკუთარი სპეციალობის ათვისებისა და საზოგადოებრივი ღირებულებების
დამკვიდრების პროცესში.
საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების კომპონენტიდან სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 45
კრედიტი. საუნივერსიტეტო სავალდებული სასწავლო კურსები მოიცავს საინფორმაციო
ტექნოლოგიების, უცხო ენის, აკადემიური წერის, ფილოსოფიისა და დემოკრატია და მოქალაქეობის
სწავლებას. საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები გულისხმობს სწავლის შედეგებით განსაზღვრული
კომუნიკაციის უნარისა და ღირებულებების ჩამოყალიბებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების მიცემას
სტუდენტისთვის, რომ მას შეეძლოს აღნიშნული სასწავლო კურსების ფარგლებში მიღებული ცოდნით
გლობალურ გარემოში არსებული კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემა და შესაბამისი
ღირებულებების გაზიარება. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციური უნარების განვითარება და
ინფორმაციის მოძიება-გადაცემის მიზნით საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად გამოყენების უნარის გამომუშავება.
აღნიშნული გულისხმობს ასევე უცხო ენის 20 კრედიტის ფარგლებში ინგლისური და გერმანული
ენების (მეტწილ პროგრამებში სტუდენტის არჩევით) სწავლებასა და ამ ენებზე კომუნიკაციის უნარის
ჩამოყალიბებას
სტუდენტისთვის,
რაც
ითვალისწინებს
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ინტერნაციონალიზაციის ელემენტების გაძლიერებას.
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პროგრამაზე ჩასარიცხად სტუდენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არ მოეთხოვებათ
ჩააბარონ უცხო ენად მხოლოდ ინგლისური ენა. სასწავლო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ჩარიცხვის
შემთხვევაში ჯგუფების დიფერენციაციას უცხოენის ცოდნის დონეებისა და ჩაბარებული უცხო ენის
მიხედვით. შესაბამისად, ისწავლება არჩეული ენა შესაბამისი საფეხურიდან თავისუფალი კრედიტის
გამოყენებით. საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსებიდან სტუდენტი ირჩევს ერთ კურსს-5
კრედიტს 25 კრედიტიდან.
საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსებიდან ,,კარიერის მართვა“ შეთავაზებულია ქართული და
ინგლისურ ენებზე (ანუ სტუდენტს შესაძლებლობა ექნება აირჩიოს ან ქართულად ან ინგლისურად
წინაპირობის დაცვით), აღნიშნული სასწავლო კურსის ქართული და ინგლისური ვერსია შემუშავებულ
იქნა სასწავლო უნვიერსიტეტში მოქმედი საერთაშორისო პროექტების KASEDE -სა და PICASA-ს
ფარგლებში. ასევე ,,კარიერის მართვის“ სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტებს ექნებათ
საშუალება სწავლების მეთოდად გამოიყენონ Blended Learning შერეული ტიპის სწავლება, რომელიც
როგორც საპილოტე ვერსია შემუშავებულია სასწავლო უნვიერსიტეტში მოქმედი საერთაშორისო
პროექტის DARE-ს ფარგლებში.
დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტი - საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტს
აძლევს საშუალებას დამატებით შეისწავლოს სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული ბიზნესის
ადმინისტრირების, ინგლისური ფილოლოგიის, ისტორიის, ქართული ფილოლოგიის ძირითადი
სპეციალობების სასწავლო კურსები 60 კრედიტის ფარგლებში.
თავისუფალი 60 კრედიტი - დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტის ნაცვლად თავისუფალი 60
კრედიტი მოქნილსა და რელევანტურს ხდის შიდა და გარე (საერთაშორისო) მობილობით მოსარგებლე
სტუდენტთა კრედიტების აღიარების პროცედურას, რომლებმაც ისარგებლეს მინიმუმ ერთი
აკადემიური წლით საზღვარგარეთ სწავლის საშუალებით სასწავლო უნვიერსიტეტში მოქმედი Eramus+
(credit mobiliti) კრედიტების მობილობის ფარგლებში.
საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერა:
ქართული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2012 წლის 8 ნოემბრის
#621გადაწყვეტილებით
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი
მოიცავს:
45 კრედიტი - საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები, აქედან 40 კრედიტია სავალდებულო და 5
კრედიტია არჩევით 25 კერდიტიდან.
ძირითადი სპეციალობის (major) სასწავლო კურსების 120 კრედიტი,
ძირითადი სპეციალობის არჩევით სასწავლო კურსებს კურსებს 15 კრედიტი
დამატებითი სპეციალობა (minor) 60 კრედიტი/60 კრედიტი (თავისუფალი)
სტუდენტს ეძლევა საშუალება თავისი სასწავლო პროგრამა მოაწყოს:
1.
180 (საუნივერსიტეტო 45კრედიტი, ძირითადი (major) საგნების 120 კრედიტი ძირითადი
სპეციალობის სავალდებულო და 15 ძირითადი სპეციალობის არჩევითი კურსებიდან აღებული
კრედიტი) და minor (60 კრედიტის) სახით;
ან
2.
180 (საუნივერსიტეტო 45 კრედიტი, ძირითადი (major) საგნების 120 კრედიტი ძირითადი
სპეციალობის სავალდებულო და 15 კრედიტი სპეციალობის არჩევითი კრედიტები) და 60 კრედიტი
თავისუფალი

45

ისტორიის საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2012 წლის 8 ნოემბრის #620
გადაწყვეტილებით
ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
45 კრედიტი - საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები, აქედან 40 კრედიტია სავალდებულო და 5
კრედიტია არჩევით 25 კერდიტიდან.
ძირითადი სპეციალობის (major) სასწავლო კურსების ფარგლებში გასავლელი 120 კრედიტი:
ძირითადი სპეციალობის არჩევით კურსების 15 კრედიტი:
დამატებითი სპეციალობა (minor) 60 კრედიტი:/60 კრედიტი (თავისუფალი)
ისტორიის საგანმანათლებლო პროგრამას დაემატა ახალი სასწავლო კურსები: ,, მოდერნულობის
პოლიტიკური აზროვნება“ და ,,საქართველოს უძველესი მოსახლეობის მითოლოგიური
წარმოდგენები“.

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2012 წლის 8
ნოემბრის # 622 გადაწყვეტილებით
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი
მოიცავს:
45 კრედიტი - საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების ( საუნივერსიტეტო სავალდებული კურსების
მოცულობა იგივეა, მხოლოდ სავალდებულო ინგლისური ენის კრედიტები ჩანაცვლებულია
გერმანული ენის სავალდებულო კრედიტებით).
ძირითადი სპეციალობის (major) სასასწავლო კურსების 120 კრედიტი: ძირითადი სპეციალობის
არჩევითი სასწავლო კურსების 15 კრედიტი:
დამატებითი სპეციალობა (minor) 60 კრედიტი: /60 კრედიტი (თავისუფალი)
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შედეგები ორიენტირებულია
პრაქტიკული უნარჩვევების გაძლიერებასა და თარჯიმნის მომზადებაზე, რასაც მოემსახურება
სასწავლო უნივერსიტეტის სინქრონული თარგმანის მეთოდებზე დაფუძნებული სწავლება უცხო ენის
შემსწავლელ ცენტრში
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2016 წლის 14დეკემბრის # 138
გადაწყვეტილებით
სამართლის საბაკალავრო სასწავლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
(A) არასპეციალობის/საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების კომპონენტს; (B) უცხოური (ინგლისური
ან გერმანული) ენის კომპონენტს; (C) სამართლის საფუძვლებისა და მეთოდების მოდულს; (D) საჯარო
სამართლის მოდულს;
(E) კერძო/ბიზნესის სამართლის მოდულს; (F) სისხლის სამართლის მოდულს;(G) პრაქტიკული
უნარების კომპონენტს.
მოდულში გაერთიანებული სასწავლო კურსები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია და თითოეული
მათგანის შესწავლა შესაძლებელია, სავალდებულო წინაპირობა იყოს პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული დანარჩენი სასწავლო კურსების შესწავლისა.
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2012 წლის 8
ნოემბრის #624 გადაწყვეტილებით
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო სასწავლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
45 კრედიტი - საუნივერსიტეტო კურსები , აქედან 40 კრედიტია სავალდებულო და 5 კრედიტია
არჩევით 25 კერდიტიდან.
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135კრედიტი - ძირითადი სპეციალობის (major) კურსები, რომელიც წარმოდგენილია ძირითადი
სპეციალობის სავალდებულო და სპეციალობის არჩევითი საგნებით/ ცალკეული კურსების სახით;
სტუდენტს ეძლევა საშუალება თავისი სასწავლო პროგრამა მოაწყოს:
1.
180 (საუნივერსიტეტო 45კრედიტი, ძირითადი (major) საგნების 135 კრედიტი ძირითადი
სპეციალობის სავალდებულო და სპეციალობის არჩევითი საგნებიდან/ცალკეული კურსებიდან) და
minor (60 კრედიტის) სახით;
ან
2.
180 (საუნივერსიტეტო 45 კრედიტი, ძირითადი (major) საგნების 135 კრედიტი ძირითადი
სპეციალობის სავალდებულო და სპეციალობის არჩევითი საგნებიდან/ცალკეული კურსებიდან) და 60
კრედიტი სხვადასხვა კომბინაციით :
ა) 20 კრედიტი თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში (თავისუფალი მოდულებისა და კურსების
არჩევა სტუდენტს შეუძლია საუნივერსიტეტო თავისუფალი კურსებისა და 40 კრედიტი სპეციალობის
არჩევითი მოდულების/კურსების ნუსხიდან).
ან
ბ) 180 (საუნივერსიტეტო 45 კრედიტი, ძირითადი (major) საგნების 135 კრედიტი ძირითადი
სპეციალობის სავალდებულო და სპეციალობის არჩევითი საგნებიდან/ცალკეული კურსებიდან) და 60
კრედიტი თავისუფალი კომპონენტის ფარგლებში (სტუდენტს ასევე აქვს შესაძლებლობა დამატებითი
სპეციალობის ნაცვლად თავისუფალი კომპონენტების ფარგლებში შეისწავლოს მისთვის საინტერესო
კურსები შემოთავაზებული საბაკალავრო კურსებიდან რაიმე გამაერთიანებელი სქემის გარეშე და
შეიძინოს ცოდნა სწორედ იმ საკითხებისა და მიდგომების შესახებ, რომლებიც მის მიზნებსა და
ინტერესებს შეესაბამება)
მცირე ბიზნესის მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2012 წლის 8
ნოემბრის #625 გადაწყვეტილებით
მცირე ბიზნესის მართვის სამაგისტრო სასწავლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
საავლდებულო სასწავლო კურსების 62 კრედიტი.
არჩევითი საგნების 28 კრედიტს.
საწარმოო პრაქტიკის 5 კრედიტი.
კვლევითი კომპონენტი სამაგისტრო ნაშრომი - 25 კრედიტი.
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და მცირე ბიზნესის მართვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამები წარდგენილია მოდიფიცირებული სახით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში აკრედიტაციის მიზნებისთვის.
ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებული 2012
წლის 8 ნოემბრის #626 გადწყვეტილებით
ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამის სასწავლო
კომპონენტი მოიცავს:
ძირითადი სპეციალობის საგნებს 70 კრედიტი, რომელიც წარმოდგენილია ქართული ლიტერატურის
ისტორიის ცალკეული სასწავლო კურსების სახით.
ძირითადი სპეციალობის არჩევით კურსებს 20 კრედიტი
კვლევითი კომპონენტი სამაგისტრო ნაშრომის 30 კრედიტი

ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2012 წლის 21 აგვისტოს #260
გადაწყვეტილებით
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საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი
მოიცავს:
ძირითადი სპეციალობის საგნებს 65 კრედიტი, რომელიც წარმოდგენილია საქართველოს ისტორიის
ცალკეული სასწავლო კურსების სახით.
ძირითადი სპეციალობის არჩევით კურსებს 25 კრედიტი
კვლევითი კომპონენტი 30 კრედიტი
დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამა აკრედიტებულია საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭოს 2014 წლის 13 დეკემბრის #265 გადაწყვეტილებით
დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
საუნივერსიტეტო საგნებს 30 კრედიტის ოდენობით, ძირითადი სპეციალობის (major) საგნებს 120
კრედიტი, რომელიც წარმოდგენილია ხუთი მოდულისა (საგნობრივი ჯგუფის შესწავლის მოდული
(მათემატიკა), საგნობრივი ჯგუფის შესწავლის მოდული(ინფორმატიკა), საგნობრივი ჯგუფის
შესწავლის მოდული (ქართული), საგნობრივი ჯგუფის შესწავლის მოდული (ბუნებისმცოდნეობა),
მასწავლებლის მომზადების მოდული - 60 კრედიტი)) და ცალკეული კურსების სახით, ძირითადი
სპეციალობის არჩევითი კურსები 20 კრედიტი , თავისუფალი კრედიტები - 10 კრედიტი .
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2016 წლის 14 დეკემბრის #137 გადაწყვეტილებით.
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
1.
პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის ციკლის დისციპლინებს - 35 კრედიტი (მათ შორის ყველა
სავალდებულო);
2.
საგნის სწავლების მეთოდიკის ციკლის დისციპლინებს – 15კრედიტი (მათ შორის ყველა
სავალდებულო);
3.
სასკოლო პრაქტიკას - 10 კრედიტი (მათ შორის ყველა სავალდებულო);
პროგრამა მოიცავს საგნის სწავლების მეთოდიკის ციკლის დისციპლინების 4 მოდულს: (თითოეული
15 კრედიტი)
1.
ქართული ენა და ლიტერატურა;
2.

მათემატიკა;

3.

ინგლისური ენა;

4.

ისტორია.

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია საგანმანათლებლო
პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012 წლის 8 ნოემბრის #619 გადაწყვეტილებით
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
ორ მოდულსა და 6 სასწავლო კურსს, მათ შორის სავალდებულოა 5 სასწავლო კურსი და შესაბამისად
ერთი კურსი - არჩევითი. მოდული ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები 1 მოიცავს 20 კრედიტს და
შედგება ოთხი 5 კრედიტიანი კურსისაგან (წერა, კიტხვა, მოსმენა, ლაპარაკი) , მოდული ქართული ენის
სამეტყველო ფუნქციები 2 მოიცავს 15 კრედიტს და შედგება სამი 5 კრედიტიანი კურსისაგან:
(ფუნქციური წერის ელემენტები, ლექსიკა და კითხვის სტრატეგიები, ზეპირმეტყველების
სტრატეგიები),
,,საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია 2015 წლის 24
ივლისი #80 გადაწყვეტილებით
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
45 კრედიტი - საუნივერსიტეტო კურსები, აქედან 40 კრედიტია სავალდებულო და 5 კრედიტია
არჩევით 25 კრედიტიდან.
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135
კრედიტი - ძირითადი სპეციალობის
კურსები, რომელიც წარმოდგენილია ძირითადი
სპეციალობის სავალდებულო და სპეციალობის არჩევითი კურსების სახით;
60 კრედიტი - თავისუფალი

ფარმაციის პროგრამა აკრედიტებულია საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს 2012
წლის 27 ნოემბრის #710 გადაწყვეტილებით
,,ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის
,,ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი მოიცავს:
საუნივერსიტეტო საგნებს 45 კრედიტის ოდენობით , აქედან 40 კრედიტია სავალდებულო და 5
კრედიტია არჩევითი 25 კერდიტიდან.
ძირითადი სპეციალობის (major) საგნებს 165 კრედიტი, რომელიც წარმოდგენილია ოთხი მოდულისა
(ქიმიის, წამალთა ტექნოლოგიის, ფარმაცევტული ქიმიისა და ფარმაციის ორგანიზაციის) და
ცალკეული კურსების სახით, ძირითადი სპეციალობის არჩევით კურსები 10 კრედიტი, თავისუფალი
- 15 კრედიტი, 10 კრედიტი საწარმოო პრაქტიკა.
წარმოდგენილი მოთხოვნების საფუძველზე სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ
მიმდინარეობს ლიტერატურის შესყიდვა, რაც ხელს შეუწყობს საგანმანათლებლო პროგრამების
მოდიფიცირებას, შესაბამისად, სილაბუსებში თემატიკის გაახლებას.
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების მეშვეობით სასწავლო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტების
განსხვავებული მოთხოვნების, საჭიროებებისა და აკადემიური მომზადების გათვალისწინებას და მათ
შეუფერხებელ ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში.

სასწავლო უნიუვერსიტეტში დამტკიცებულია ,,ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის
შემუშავების მეთოდოლოგია“
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა (ისგ) წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს, რომლის
მეშვეობითაც
ხორციელდება
ცალკეული
კატეგორიის
სტუდენტებისათვის/პროფესიული
სტუდენტებისათვის
სასწავლო საგანმანათლებლო და საუნივერსიტეტო აქტივობებში ჩართვა და
შესაბამისი სასწავლო საგანმანთლებლო პროგრამის ათვისება. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
არის:
1.
სასწავლო კურსების ერთობლიობა, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტების
ინტერესებს, განსხვავებულ მოთხოვნებს, საჭიროებებსა და აკადემიური მომზადების დონეს.
2.
სსსმ და შშმ სტუდენტისთვის/პროფესიული სტუდენტისთვის შედგენილი დოკუმენტი,
რომელიც ეხმარება მათ შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მიზნების
მიღწევაში.
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იძლევა საშუალებას სტუდენტზე/პროფესიულ სტუდენტზე
ორიენტირებულად მოხდეს დროის ყოველი მონაკვეთის დაგეგმვა, საკონტაქტო და დამოუკიდებელი
საათების გათვალისწინებით. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება ხდება ამ წესით
გათვალისწინებული რეგულაციებით სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე, ხანგრძლივ ავადმყოფობაში მყოფი სტუდენტებისთვის, ერთიანი
ეროვნული/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე/გაცვლით პროგრამაში მონაწილე
სტუდენტებისთვის, მობილობით/შიდა მობილობით გადმოსული სტუდენტებისთვის, აკადემიური
ჩამორჩენილობის ან განსაკუთრებული აკადემიური მიღწევების მქონე, დასაქმებული
სტუდენტებისთვის,
თვითმმართველობის
წევრი
სტუდენტებისთვის,
სტატუსაღდგენილი,
მსჯავრდებული სტუდენტებისთვის, მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის მათი კვლევითი
კომპონენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე, უწყვეტი განათლების ცენტრის, ფაკულტეტის
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დეკანის/პროფესიული განათლების განვითარების სამსახურის (საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლის, ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის
რეკომენდაციის საფუძველზე) მოტივირებული შუამდგომლობის საფუძველზე, როგორც
გამონაკლისი, აკადემიური საბჭოს დადგენილებით პერსონალურად შესაძლებელია სხვა კატეგორიის
სტუდენტის/ პროფესიული სტუდენტის გადაყვანა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე.
სასწავლო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწალო წლის ჩათვლით საგანმანათლებლო
პროგრამებში სავალდებულო კომპონენტად იყო დასწრების 5 კრედიტი, ამ ვალდებულების
შესრულების მიზნით ფაკულტეტი უზრუნველყოფდა ამ კომპონენტის შესრულების მექანიზმებს
სტუდენტის ინტერესებიდან გამომდინარე, სპეციალური ცხრილების და საკონსულტაციო საათების
ფარგლებში, რაც ასახულია პერიოდულად ფაკულტეტის საბჭოს სხდომების ოქმებში.
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების შემდეგ დასწრების კომპონენტი გაუქმდა,
სტუდენტს მიეცა საშუალება ინდივიდუალურად დაგეგმოს თავისი სასწავლო გეგმა.
მეტწილად მობილობით/შიდა მობილობით გადმოსული სტუდენტებისთვის სასწავლო წლის
დასაწყისში საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად მტკიცდება მობილობით გადმოსულ
სტუდენტთა ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები/პროგრამები. (სრული/სემესტრული).

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. ,, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის/შერჩევის, შემუშავების, შეფასებისა და
განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“.
2. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესი
3. საგანმანათლებლო პროგრამები, სილაბუსები;
4. საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი;
5. საინფორმაციო ბუკლეტები;
6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია
b.


სწავლის შედეგების შეფასება
უსდ-ში მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და
სამართლიანი შეფასების სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური მიღწევების
გაუმჯობესებას.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური,
გამჭვირვალე და სამართლიანი შეფასების სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების აკადემიური
მიღწევების გაუმჯობესებას.

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების დაუფლება
სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის
უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე
ფასდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით
დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის
დონის შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი
წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება
(შეფასების ფორმები)
მოიცავს შეფასების
კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის ან/და
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კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა,
საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს
შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში
მონაწილეობა, რეფერატი, წერილობითი დავალება და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება
შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის
შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა)
განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება კონკრეტულ სილაბუსში
და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან
დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ დადებითი შეფასების
მიღების შემთხვევაში.
შუალედური და დასკვნითი შეფასების კომპონენტების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არ
უნდა აღმატებოდეს შუალედური შეფასებების
60 %-ს და დასკვნითი გამოცდის
60%-ს.
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი
შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და
ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად
მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ
გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი
გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ
დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით
შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის
დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო
კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება
შეფასება F-0 ქულა.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესი
2. საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები.
ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი
კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად

და

გასაუმჯობესებელი
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მხარეები,

მოცემული

სტანდარტის

ძლიერი მხარეები

 შრომის ბაზარსა და სწავლის შედეგებზე ორიენტირებული უმაღლესი და პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები, გადამზადება/მომზადების კურსები
 საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განვითარების პოლიტიკა
 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავების გამოცდილება
 სტუდენტის სამართლიანი შეფასების სისტემა
 საკონსულტაციო სისტემა

პროგრამის შეფასების მეთოდოლოგია
გასაუმჯობესებელი მხარეები

 ბიზნეს სექტორის, დამსაქმებელთა, კურსდამთავრებულთა, სტუდენტთა არასაკმარისი
ჩართულობა საგანმანთლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში
 შრომის ბაზრის კვლევა
 დაფინანსება, ბიუჯეტი
 სწავლა-სწავლების მეთოდები
 შეფასების სისტემა
 ინტერნაციონალიზაციის მიზნებისთვის სასწავლო კურსები
 შრომის ბაზრის კვლევა საქმიანობის ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენებით ახალი
პროფესიების იდენტიფიცირება, საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა/მოდიფიცირება
 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების სრული ჩართულობა სასწავლო პროცესში
 სტუდენტის აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული მოქნილი და
გამჭვირვალე შეფასების სისტემა
 ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება
 უწყვეტი
განათლების
ხელმისაწვდომობის
მიზნით
ახალი
მოკლევადიანი
მომზადება/გადამზადების კურსების შემუშავება

საგანმანთლებლო პროგრამების, კატალოგების შესახებ ინფორმაციის სრულად ასახვა სასწავლო
პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში
4. უსდ- პერსონალი
უსდ უზრუნველყოფს, რომ დაწესებულებაში დასაქმებული პერსონალი (აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული/
ადმინისტრაციული/დამხმარე) იყოს მაღალკვალიფიციური, რათა მათ შეძლონ საგანმანათლებლო,
კვლევითი/სამეცნიერო/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ადმინისტრაციული პროცესის ეფექტურად
წარმართვა და დაწესებულების სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული შედეგების მიღწევა. თავის მხრივ,
ადმინისტრაცია მუდმივად ზრუნავს თავისი პერსონალის პროფესიულ განვითარებასა და სამუშაო პირობების
გაუმჯობესებაზე
4.1.
პერსონალის მართვა
 უსდ-ს განსაზღვრული აქვს პერსონალის მართვის პოლიტიკა და პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს
საგანმანათლებლო პროცესის და სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული სხვა აქტივობების განხორციელებას;
 უსდ უზრუნველყოფს აკადემიური / სამეცნიერო / მოწვეული / ადმინისტრაციული / დამხმარე პერსონალის
პოზიციებზე სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კადრების დასაქმებას.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტს განსაზღვრული აქვს პერსონალის მართვის პოლიტიკა და პროცედურები, რაც
უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროცესის და სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული სხვა აქტივობების
განხორციელებას;

სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის
მართვის პოლიტიკა“, ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების
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წესი“, სტრუქტურული ერთეულების დებულებები. მართვის პოლიტიკა განსაზღვრავს პერსონალის
მართვის ეფექტიანობის წესს, საუნივერსიტეტო საქმიანობის მონიტორინგის მექანიზმებს, ,,მართვის
ეფექტიანობის მონიტორინგისა და შეფასების სისტების/შეფასების მეთოდოლოგიის“ საფუძველზე
ჩატარებული კვლევების შედეგების ანალიზის/ანგარიშის/რეკომენდაციების გამოყენების გზით
გაუმჯობესების პროცედურებს.
პერსონალის მართვის პოლიტიკა ეფუძნება სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების შიდა
ასპექტებს და გარემო პირობების თავისებურებებს, განსაზღვრავს ადამიანურ რესრუსებთან მუშაობის
საფუძველს და მათდამი წაყენებულ მოთხოვნებს. პერსონალის მართვის პოლიტიკა ხელს უწყობს
საერთო მიზნის გარშემო სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოების გაერთიანებას, პერსონალის
პროფესიულ განვითარებას, შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენას, ინოვაციური იდეებისა და
ინიციატივების განხორციელებას, რომელიც დაფუძნებულია სამართლიანობის, გამჭვირვალობის,
მრავალფეროვნებისა და თანასწორობის პრინციპებზე. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის
პასუხისმგებლობების
გადანაწილების,
დელეგირებისა
და
ანგარიშვალდებულების წესი უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში პასუხისმგებლობების გადანაწილებას,
დელეგირებასა და ანგარიშვალდებულებას. დებულებებით გაწერილი სამუშაოების აღწერილობები
უზრუნველყოფს სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული სხვა აქტივობების განხორციელებას;
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობას წარმართავენ: მართვის ორგანოები, აკადემიური,
ადმინისტრაციული, მოწვეული, დამხმარე და სხვა პერსონალი. სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია
თანაბარი სასწავლო გარემო პროფესიული და უმაღლესი განათლების მისაღებად. საგანმანათლებლო
პროგრამებს სასწავლო უნივერსიტეტში ახორციელებს: 40 მაღალკვალიფიციური აკადემიური
პერსონალი, მათ შორის 24 -აფილირებული. უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე საათობრივი
ანაზღაურების წესით 43
მოწვეული პროფესორ-მასწავლებელი/დარგის სპეციალისტი. 4
მასწავლებელი. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 110 პროფესიული მასწავლებელი.
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის ადმინისტრირებაში ჩართულია 81 შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულით გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მქონე ადმინისტრაციული და
დამხმარე პერსონალი, მათ შორის შტატგარეშე 20 პერსონალი.
საქართველოს შრომის კოდექსის გათვალისწინებით რექტორის 2016 წლის 08 იანვრის #01-02/04
ბრძანებით სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი დაინიშნა
უვადოდ ,შესაბამისად გაფორმდა უვადო შრომითი ხელშეკრულებები.
სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის უზრუნველყოფას ახორციელებს
სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსი, რომელიც
ხელმძღვანელობს ,,ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების დებულებით»
და სასწავლო
უნივერსიტეტში არსებული სხვა რეგულაციებით და მიზნად ისახავს:
ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობას და
კოორდინირებას, სასწავლო უნივერსიტეტში ადამიანური რესურსების პერმანენტული სრულყოფაგანვითარებისთვის ზრუნვას, სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის მონაცემთა ბაზის შექმნას,
სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის სტაბილურობის, მოძრაობისა და დენადობის ანალიზს,
ძირითადი

მიზეზებისა

ხელმძღვანელობისათვის

და

ტენდენციების

შესაბამისი

განსაზღვრას

წინანდადებების

და

სასწავლო

უნივერსიტეტის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

მიწოდებას;

პერსონალის მართვის საკითხებში სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და დამხმარე
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებთან სისტემურ და საქმიან თანამშრომლობას; სასწავლო
უნივერსიტეტის

პერსონალის

პირადი

საქმეების,

ყველა

საჭირო

ინფორმაციის

მოპოვებას

სისტემატიზებას, საინფორმაციო ბაზის შექმნას, განახლებას.
სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკა მიზნად ისახავს სასწავლო
უნივერსიტეტის, მოქმედი კანონმდელობისა და შრომის ბაზრის მდგომარეობის შესაბამისად,
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პერსონალის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი განახლებისა და შენარჩუნების პროცესის ოპტიმალური
ბალანსის,

სასწავლო

უნივერსიტეტის

კონკურენტუნარიანობისა

და

ეფექტურობის,

მაღალკვალიფიცირებული საკადრო პოტენციალით უზრუნველყოფას;
სასწავლო უნივერსიტეტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად
სტრატეგიულ, ერთწლიან და სამწლიან

სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულია ადამიანური

რესურსების სტრატეგიული დაგეგმვა:
სასწავლო მოთხოვნათა იდენტიფიკაცია ადამიანური
რესურსების კუთხით, ადამიანური რესურსების საჭიროებათა უზრუნველსაყოფად სასწავლო
უნივერსიტეტის

შესაძლებლობების

(ფინანსური,

ინფრასტრუქტურული

და

მატერიალური-

ტექნიკური) ანალიზი და შეფასება.
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მუდმივად ზრუნავს თავისი პერსონალის
პროფესიულ განვითარებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე, რაზეც შემუშავებულია
პერსონალის პიროვნული და პროფესიული განვითარების/ გაუმჯობესების პროცედურები.
სასწავლო უნივერსიტეტის ,,შეფასების მეთოდოლოგიით“ განსაზღვრული კრიტერიუმებითა და
ინდიკატორებით განხორციელებული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე

ხარისხის

უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ახდენს არადამაკმაყოფილებელი საქმიანობის მართვის
სუსტი მხარეების გამოვლენას და დებს რეკომენდაციებს რექტორის სახელზე პესრონალის საქმიანობის
ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
რექტორი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილი
რეკომენდაციების საფუძველზე გამოსცემს სამართლებრივ აქტს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს
ავალებს

პესრონალის საქმიანობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ღონისძიებების გატარებას

(მაგალითად, საქმიანობის გაუმჯობესების ინდივიდუალური/განსხვავებული გეგმა შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულისთვის: გაუმჯობესების გეგმა შეიძლება შეეხოს სტუდენტური მხარდაჭერის
ღონისძიებების, მატერიალური, ფინანსური, საბიბლიოთეკო რესურესების, საინფორმაციო
უზრუნველყოფის, პერსონალის პროფესიული ზრდა-განვითარების, წახალისების მექანიზმების
დახვეწის, დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და სხვა დადგენილი საჭიროებების ღონისძიებების
გატარებას ).
რექტორი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ ჩატარებული კვლევების
შედეგების ანალიზის/რეკომენდაციების გარდა პერსონალის საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით
ხელმძღვანელობს

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელის

სახელზე

წარდგენილი

სტრუქტურული

ერთეულების წლიური სამოქმედო გეგმითა (რაც შესაბამისობასია სასწავლო უნივერსიტეტის წლიურ
სამოქმედო გეგმასთან) და მათ მიერ გეგმის შესაბამისად შესრულებული კვარტალური ანგარიშებით.
(რაც აისახება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წლიურ ანგარიშებში).
სასწავლო უნივერსიტეტში პერსონალის არჩევის/შერჩევის/დანიშვნის პროცესი განსაზღვრულია
შესაბამის პოზიციაზე/პოზიციებზე არჩევის/შერჩევის/დანიშვნის წესით მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად და რეგულირდება:
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის, ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის,
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
ხელმძღვანელის,
ძირითადი
საგანმანათლებლო ერთეულების დეკანების, აკადემიური საბჭოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს
არჩევნების წესით“
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის
სამსახურში მიღების, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ წესით“
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,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალისა და
ხელშეკრულებით დაქირავებულ შტატგარეშე მომუშავეთა საშტატო ერთეულებზე
სამსახურში
მიღების, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის წესით“
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მასწავლებლისა და
საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პროფესორ-მასწავლებლის (სპეციალისტის) საშტატო
ერთეულებზე სამსახურში მიღების, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის
წესით.“
სასწავლო უნივერსიტეტში პერსონალის არჩევის/ შერჩევის/მოზიდვის პროცედურა ეფუძნება
კომპეტენტურობის, მიუკერძოებლობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებს.
ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელის შუალედური ანგარიშისა და შიდა აუდიტის 2018
წლის კვარტალური დასკვნის საფუძველზე გამოიცა რექტორის 2018 წლის 30 აპრილის # 01-01/14
ბრძანება ,,სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით ღონისძიებების გატარების
შესახებ.“ ხარისხის სამსახურის შუალედური ანგარიში

დაეფუძნა კმაყოფილების კვლევას, შიდა

აუდიტის დასკვა - 2018 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებას და
მიმდინარეობას. პერსონალის სრულყოფილი შეფასების მიზნით რექტორის ბრანებით დაევალა
ხარისხის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელს კოლეგიალური შეფასების
კითხვარების შემუშავება,
კვლევების

გაგრძელება

ადმინისტრაციის

ანალიზისა

სტრუქტურული

წარმოდგენის

ხოლო

დამტკიცებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 1-ლი კვარტლის

ანგარიშის

პერსონალის

საქმიანობის

ერთეულების

მიზნით,

საფუძველზე

დაევალა

-

რეკომენდაციების

ანგარიშების

საფუძველზე

ხელმძღვანელს

და

შეფასების

ანალიზის

გათვალისწინებით

ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალზე ,,შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის
ნორმებით“ განსაზღვრული სანქციების გატარება. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის eflou პროგრამის
დანერგვის მიზნით შესაბამისი ტრენინგების უზრუნველყოფა.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის 2017 წლის 23 სექტემბრის # 01-10/510,
2017 წლის 12 დეკემბრის #01-10/600 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი კვლევების შედეგების
ანალიზისა და რეკომენდაციების საფუძველზე გამოიცა რექტორის 2017 წლის 15 დეკემბრის # 01-01/41
ბრძანება

,,პროფესიული,

ავტორიზაციის

საბაკალავრო

ჰუმანიტარული,

მიზნებისთვის
ჯანდაცვის

და

სამაგისტრო

მოდიფიცირებისა
ფაკულტეტების

და

საგანმანათლებლო

ბიზნესისა

დეკანებისთვის,

და

პროგრამების

სამართალმცოდნეობის,

პროფესიული

განათლების

განვითარების სამსახურის უფროსისთვის დავალებების გაცემის შესახებ“. რეკომენდაციები შეეხო
აკადემიურ და პროფესიულ პროგრამებში გამოკითხვების ანალიზის საფუძველზე გასახორციელებელ
ცვლილებებს, მათ შორის მაღალკვალიფიციური პერსონალის მოზიდვის გზით საგანმანათლებლო
პროგრამების

განვითარებას,

შესაბამისად:

2017

წლის

საგანმანათლებლო

პროგრამების

მოდიფიცირების, განვითარებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველსაყოფად საათობრივი
ანაზღაურების წესით მოწვეულ იქნა მაღალკვალიფიციური პერსონალი რექტორის 2017 წლის 29
დეკემბრის #01-02/118 , 2018 წლის 14 აპრილის #01-02/09 , 2018 წლის 28 თებერვლის #01-02/18 და
აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნა კონკურსის წესით 2018 წლის 30 მარტის #01-02/26, 2018
წლის 28 თებერვლის #01-02/26, 2018 წლის 30 აპრილის #01-02/39 ბრძანებებით სხვადასხვა
მიმართულებებზე, მათ შორის აფილირებული პერსონალი.
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რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #01-01/34 და 2018 წლის 20 აპრილის 01-01/13 ბრანებების
საფუძველზე

დაიგეგმა

პერსონალის

ეტაპობრივი

გადამზადება

ინგლისურ

ენაში

(უსასყიდლოდ)სასწავლო უნივერსიტეტის უცხო ენათა შემსწავლელ ცენტრში.
სასწავლო უნივერიტეტის ადმინისტრაციის პრიორიტეტი პერსონალის შერჩევის დროს არის
ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მიზნები, რისთვისაც მიზანშეწონილია უცხოენოვანი კადრების
მოზიდვა,

საინფორმაციო

ტექნოლოგიების

ფლობის

კომპეტენციით.

ამ

მიზნით

სასწავლო

უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულები და პერსონალი შეივსო ახალი კადრებით:
ადმინისტრაციული საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით 2018 წლის 28 თებერვლის 01-02/10
ბრძანებით დაინიშნა შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი პრაქტიკული გამოცდილების კომპეტენციის
გათვალისწინებით, 2017 წლის 29 დეკემბრის #01-02/114 ბრძანებით - ბუღალტერი პროფესიული
განათლების მიმართულებით, და სხვა სტრუქტურულ ერთეულებზე 2018 წლის 28 თებერვლის #0102/14, 2016 წლის 01 ნოემბრის #01-02/83 , 2016 წლის 30 დეკემბრის #01-02/92, 2016 წლის 30 დეკემბრის
#01-02/91, 2016 წლის 31 ოქტომბრის #01-02/82, 2017 წლის 30 სექტემბრის # 01-02/75, 2017 წლის 01
სექტემბრის #01-02/69, 2018 წლის 02 თებერვლის #01-02/07, 2018 წლის 28 თებერვლის #01-02/11 2018 და
#01-02/12 ბრძანებებით, მათ შორის ქსელების ადმინისტრატორი, სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონული სისტემის ადმინისტრატორი, ვებგვერდის ინგლისურენოვანი სპეციალისტი,
სამეცნიერო განყოფილების ინგლისურენოვანი სპეციალისტი, საერთაშორისო პროგრამების
კოორდინატორი.
აღნიშნული პირები ჩართული არიან ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების ტემპუსის
საერთაშორისო პროექტებში,

გადამზადდნენ ტრენინგებსა

და კონფერენციებზე პროექტით

განსაზღვრულ აქტივობებში.
სასწავლო

უნივერსიტეტში

,,KASEDE”-ს

საერთაშორისო

პროექტის

ფარგლებში

შეიქმნა

სტრუქტურული ერთეული ,,კარიერის განვითარების ცენტრი“, ცენტრის უფროსად დაინიშნა
გადამზადებული პერსონალი რექტორის 2014 წლის 30 სექტემბრის #01-02/49 ბრძანებით
,,PICASA“-ს ,,ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის“ საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში შეიქმნა
სტრუქტურული ერთეული ,,უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრი“, ცენტრის უფროსად დაინიშნა
გადამზადებული პერსონალი რექტორის 2014 წლის 01 დეკემბრის # 01-02/60 ბრძანებით
,,DARE”- ს

საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული ,,უწყვეტი

განათლების (სტუდენტთა სერვის-ცენტრი) ცენტრი“, ცენტრს ემსახურება გადამზადებული პერსონალი
,,STAR”-ის საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სტუდენტზე ორიენტირებული
სწავლების

გაუმჯობესების

მიზნით

აკადემიური

პერსონალის

გადამზადება

თანამედროვე

მეთოდოლოგიებით, შეიქმნა ამ მეთოდების დანერგვის ლაბორატორია.
,,INTEGRITY” საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს პლაგიატის პროგრამის დანერგვა,
დაგეგმილია პლაგიატის გამოვლენისა და აღმოფხვრის მეთოდოლოგიებისა და მექანიზმების
შემუშავება და დანერგვა.
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ადმინისტრაცია მუდმივად აუმჯობესებს პერსონალის სამუშაო პირობებს. საჭიროებების დადგენისა და
გარემოს შეფასების მიზნით პერიოდულად ატარებს კვლევებს.
ჩატარებული კვლევების შედეგების შუალედურ ანგარიშებში წარმოდგენილია კმაყოფილების კვლევის
შედეგები. ხარისხის სამსახურის 2018 წლის 24 აპრილის #01-10/113 სამსახურებრივი ბარათით
წარმოდგენილი შუალედური ანგარიშით დასტურდება კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები
1.შეფასების მეთოდოლოგია

2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
3. აკადემიური პერსონალის ხელშეკრულების დანართი
4.,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის პოლიტიკა“,
5. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობების
გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“
6. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის,
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის,
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების დეკანების, აკადემიური
საბჭოსა და
წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნების წესით“
7. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის
სამსახურში მიღების, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ
წესით“
8. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალისა და
ხელშეკრულებით დაქირავებულ შტატგარეშე მომუშავეთა საშტატო ერთეულებზე სამსახურში
მიღების, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის წესით“
9. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მასწავლებლისა და
საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული
პროფესორ-მასწავლებლის (სპეციალისტის)
საშტატო ერთეულებზე სამსახურში მიღების, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების
განსაზღვრის წესით.“
4.2.
აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის დატვირთვა
 უსდ-ის აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა უსდ-ში
განხორციელებული
საგანმანათლებლო
პროგრამების,
სამეცნიეროკვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობისა და სხვა მათზე დაკისრებული ფუნქციების
ადეკვატურია
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა და დატვირთვა სასწავლო
უნივერსიტეტში განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და
სხვა მათზე დაკისრებული ფუნქციების ადეკვატურია.

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური/მოწვეული
პერსონალის
რაოდენობის
განსაზღვრის
წესით“და
ადგენს
სასწავლო
უნივერსიტეტში
საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური/მოწვეული
პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის
მეთოდოლოგიას, რომელშიც აღწერილია საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური/მოწვეული
პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმები: საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში
საკონტაქტო /სააუდიტორიო საათების რაოდენობა, სასწავლო წლის განმავლობაში სასწავლო კვირების
რაოდენობა, საგანმანათლებლო პროგრამაში ძირითადი და არჩევითი კურსების რაოდენობა,
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საგანმანათლებლო პროგრამაში არჩევითი კურსების/მოდულების არჩევანის მრავალფეროვნება,
სასწავლო კურსების კრედიტების რაოდენობა, დარგის სპეციფიკა, ერთი პერსონალის მიერ წასაკითხი
სასწვლო კურსების რაოდენობა, საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჯგუფების რაოდენობა,
საგანმანათლებლო პროგრამის სხვა სპეციფიკის გათვალისწინებით, სასწავლო უნივერსიტეტის საერთო
ბიუჯეტი, ბაზრის მოთხოვნა. კრიტერიუმები სარეკომენდაციო ხასიათისაა, საგანმანათლებლო
პროგრამის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად
ცალკეული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რამდენიმე
კრიტერიუმი, საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის თანაფარდობა
განისაზღვრება ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის გაანგარიშების
პროცედურა/მეთოდოლოგია რეგულირდება წესით.
აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულია ,,აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის
წესი“,
აკადემიური პერსონალის/აფილირებული აკადემიური პერსონალის მინიმალური
დატვირთვები დანართებითურთ.
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია აკადემიური
პერსონალის ზღვრული დატვირთვის შემუშავებისას ხელმძღვანელობს ძირითადი პრინციპებით:
აკადემიური პერსონალის დატვირთვის განსაზღვრა ხდება ღიად და სამართლიანად, აკადემიურ
პერსონალთან კონსულტაციის გზით; დატვირთვის კომპონენტები/აქტივობები შესაბამისობაშია
სასწავლო უნივერსიტეტის მისიასთან, მიზნებთან, სტრატეგიასთან, მართვის პოლიტიკასთან;
დატვირთვის განსაზღვრისას ხდება საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება.
პროფესორის/ასოცირებული პროფესორის დატვირთვის განაწილება ასახავს აკადემიური პერსონალის
მიერ შესასრულებელ აქტივობებს, მათ შორის: სწავლების მეთოდებისა და კურიკულუმის
განვითარებას, პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით განხორციელებულ საქმიანობას,
სამეცნიერო საქმიანობას,
საუნივერსიტეტო ღონისძიებებში ან უფრო ფართო საზოგადოებრივ
აქტივობებში მონაწილეობას და სხვა.
აკადემიური პერსონალის სამუშაო აღწერილობა ზღვრული დატვირთვის სქემის შესაბამისად
განისაზღვრება:
პერსონალის საქმიანობის ძირითადი კომპონენტებია:
1. სწავლება;
2.სამეცნიერო-კვლევითი და პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი საქმიანობა;
3. ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი საქმიანობა.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. ,,აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის წესი“,
2. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო
პროგრამის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესი“

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი
კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად
ძლიერი მხარეები







და

გასაუმჯობესებელი

მხარეები,

პერსონალის მართვის რეგულაციები
გადამზადებული პერსონალი
გადამზადებული პერსონალი ინტერნაციონალიზაციის მიზნებისთვის
საქმიანობის ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები
წახალისების მექანიზმები
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მოცემული

სტანდარტის

გასაუმჯობესებელი მხარეები











მისიითა
და სტრატეგიული
გეგმით განსაზღვრული
მიზნების
სრულყოფილად
შესრულებისთვის საჭირო აუცილებელი აკადემიური პერსონალი აღჭურვილი სათანადო
ცოდნით (უცხო ენა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები)
პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამებში პრაქტიკოსი სპეციალისტების დარგის
ექსპერტების არასათანადო პედაგოგიური უნარების ფლობა
პერსონალის მართვის რეგულაციებით მართვის პოლიტიკის ერთიანი სისტემის შექმნა,
რომელიც ორიენტირებულია პერსონალის განვითარებაზე, რაც უზრუნველყოფს საქმიანობის
ეფექტურ წარმართვას.
საკადრო პოლიტიკისა და მოტივაციის სისტემის გაუმჯობესება
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე
აკადემიური/მოწვეული პერსონალის დატვირთვის განსაზღვრა საქმიანობის ეფექტური
წარმართვისთვის.
აკადემიური თანამდებობის მქონე პირთა აფილირების განსაზღვრა და დადგენილი სამიზნე
ნიშნულებით საგანამანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის გაუმჯობესება

5.
სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები
უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და მათი უფლებების დაცვა; სთავაზობს
სტუდენტებს შესაბამის სერვისებს, მათ შორის, დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმებს, უზრუნველყოფს
სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს
სტუდენტების ჩართულობას ამ ღონისძიებებში. სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებების გასაუმჯობესებლად
უსდ ითვალისწინებს სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებს.
5.1.
სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, ცვლილებისა და განათლების აღიარების წესი და სტუდენტთა
უფლებები
 უსდ-ს თითოეული საგანმანათლებლო საფეხურისათვის შემუშავებული აქვს სტუდენტის სტატუსის
მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭების, საგანმანათლებლო
დოკუმენტის გაცემის, ასევე სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები;
 უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და
მათი უფლებების დაცვას. სთავაზობს სტუდენტებს შესაბამის სერვისებს, მათ შორის, დასაქმების ხელშეწყობის
მექანიზმებს, უზრუნველყოფს სტუდენტების მაქსიმალურ ინფორმირებას, ახორციელებს მრავალფეროვან
ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების ჩართულობას ამ ღონისძიებებში. სტუდენტთა მხარდამჭერი
ღონისძიებების გასაუმჯობესებლად ითვალისწინებს სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებს.

აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების დადგენილებებით დამტკიცებულია ,,სსიპ
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტაჟირების გავლის წესი“, ,,შოთა
მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი“,
,,სტუდენტის უფლებები და ვალდებულებები“, ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარებისა და გამოცდის შედეგების გასაჩივრების წესი“, ,, სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი წესი“, ,,ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია“
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრის, ბაკალავრის, უმაღლესი
განათლების, პროფესიული უმაღლესი
და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო დოკუმენტების – დიპლომების ფორმების გამოსაყენებლად შემოღების,
აღრიცხვა–
ანგარიშგებისა და გაცემის წესი. სტუდენტებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები.
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,, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“არეგულირებს შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ძირითად საკითხებს:
უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებას, მობილობის/აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველი
პირის სწავლის პერიოდში მოპოვებული კრედიტების აღიარებას, მობილობის/შიდამობილობის წესით
ჩარიცხვას, სტუდენტის სტატუსის მოპოვებას,სტუდენტის სტატუსის აღდგენას,სტუდენტთა
ხელშეწყობის მექანიზმებს საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში,
სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძვლებს,
სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძვლებს,
სტუდენტების მიერ აკადემიური შვებულებით სარგებლობას, დამატებითი სემესტრის სტუდენტის
ცნებას, გაცვლითი
საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტის წავლის საფასურის
რეგულაციას, სტუდენტის უფლება–მოვალეობებს, აკადემიური ხარისხის მინიჭების რეგულაციას,
შეფასების სისტემასა და კრიტერიუმებს. კრედიტების დათვლისა და მინიჭების წესს. სწავლებასწავლის არასრული დატვირთვის რეჟიმს. ამ წესით ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროგრამის
განხორციელებაში მონაწილე ყველა პირი.
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ,,სამაგისტრო გამოცდების
ჩატარების
წესით“, სტუდენტთა ეთიკის კოდექსით,“
,,სტუდენტის უფლებებითა და
ვალდებულებებით“ და ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტში
გამოცდების ჩატარებისა და გამოცდის შედეგების გასაჩივრების წესით“ რეგულირდება სტუდენტის
ქცევის საერთო და აკადემიურ პროცესთან დაკავშირებული წესები, ეთიკის საერთო და აკადემიურ
პროცესთან დაკავშირებული წესების დაღვევისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები
რეგულირდება ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა
ეთიკის კოდექსით“.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს:
მიიღოს ხარისხიანი განათლება; მონაწილეობა მიიღოს კვლევაში; სასწავლო უნივერსიტეტის
დაწესებულების წესდებით, შინაგანაწესითა და დებულებებით დადგენილი წესით თანაბარ პირობებში
ისარგებლოს უმაღლესი სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალურ- ტექნიკური, საბიბლიოთეკო,
საინფორმაციო და სხვა საშუალებებით; საყოველთაო, პირდაპირი და თანასწორი არჩევნების
საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით აირჩიოს წარმომადგენელი და არჩეულ იქნეს სტუდენტურ
თვითმმართველობაში, ასევე სასწავლო უნივერსიტეტის და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის
მართვის ორგანოებში სასწავლო უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად; თავისუფლად დააფუძნოს
ან/და გაერთიანდეს სტუდენტურ ორგანიზაციებში თავისი ინტერესების შესაბამისად; თავისუფლად
გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა გაზიარებაზე, რომელსაც
სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას; კანონმდებლობისა და სასწავლო უნივერსიტეტის
წესდების შესაბამისად მიიღოს სტიპენდია, ფინანსური ან მატერიალური დახმარება, სხვა სახის
შეღავათები; აირჩიოს საგანმანათლებლო პროგრამა; სასწავლო კურსები. მონაწილეობა მიიღოს
ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში; პერიოდულად მოახდინოს
აკადემიური პერსონალის მუშაობის შეფასება და სხვა უფლებები, რაც გაწერილია ზემოაღნიშნულ
დებულებებსა და წესებში
სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის პროცესებში სტუდენტთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით
სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2018 წლის 30 აპრილის #01-01/15 ბრძანებით შეიქმნა რექტორის
სტუდენტთა სათათბირო, რომლის შემადგენლობაში სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი
სტუდენტები, სტუდენტები და პროფესიული სტუდენტები.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები
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1.,,სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტაჟირების გავლის წესი“,
2.,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ეთიკის კოდექსი“,
3.,,სტუდენტის უფლებები და ვალდებულებები“
4.,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცდების ჩატარებისა და
გამოცდის შედეგების გასაჩივრების წესი“,
5. ,, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი“,
6.,,ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია“
5.2.
სტუდენტთა მხარდაჭერის ღონისძიებები
 სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად უსდ-ში მოქმედებს
საკონსულტაციო მომსახურება;
 უსდ-ში ფუნქციონირებს კარიერული მხარდაჭერის სერვისი, სადაც სტუდენტები იღებენ შესაბამის
კონსულტაციას და მხარდაჭერას დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებით;
 უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტთა ინფორმირებას და მათ ჩართულობას სხვადასხვა საუნივერსიტეტო,
ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში, ასევე ხელს უწყობს სტუდენტური
ინიციატივების მხარდაჭერას;
 უსდ-ს გააჩნია სოციალურად მოწყვადი სტუდენტების მხარდაჭერის, მათ შორის, ფინანსური მხარდაჭერის
მექანიზმები.
აღწერა და შეფასება
სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად სასწავლო უნივერსიტეტში
მოქმედებს საკონსულტაციო მომსახურება; ფუნქციონირებს კარიერული მხარდაჭერის სერვისი, სადაც
სტუდენტები იღებენ შესაბამის კონსულტაციას და მხარდაჭერას დასაქმებასა და კარიერულ განვითარებასთან
დაკავშირებით; უზრუნველყოფილია სტუდენტთა ინფორმირება და მათი ჩართულობა სხვადასხვა
საუნივერსიტეტო, ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში, ადმინისტრაცია ხელს
უწყობს სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერას;

სასწავლო უნივერსიტეტში ,,KASEDE”-ს საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში შეიქმნა
სტრუქტურული ერთეული ,,კარიერის განვითარების ცენტრი“, ცენტრის ფარგლებში შეიქმნა
დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულების მონაცემთა ბაზა, მიმდინარეობს სხვადასხვა
მიმართულებით კვლევები. რექტორის ბრძანებით ცენტრის უფროსად დაინიშნა გადამზადებული
პერსონალი,
რომელიც
ცენტრის
დებულების
საფუძველზე
ახორციელებს
სტუდენტებისათვის/პროფესიული სტუდენტებისთვის და ნებისმიერი მსურველისთვის სემინარებსა
და ორთვიან კურსებს კარიერასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე, კარიერის მართვის
ტრენინგ
კურსებს
(
ერთდღიანი,
ერთკვირიანი)
სტუდენტებისთვის/პროფესიული
სტუდენტებისათვის, ასევე ნებისმიერი მსურველისთვის - მათ შორის მეცხრეკლასელი და ზევით
ასაკის - უსასყიდლოდ.
სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და დაინტერესებილი პირებისთვის კარიერული სერვისების
მიწოდებით

სასწავლო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს,

დასაქმებისთვის საჭირო უნარების

განვითარებას, გამოცდილების გაზიარებით დახმარებას კარიერული წინსვლის პროცესში, საკუთარი
ინტერესების, ღირებულებების, პიროვნული მახასიათებლების, უნარებისა და პროფესიული
შესაძლებლობების ძიებაში, პროფესიული მიზნების მისაღწევად დამსაქმებლებთან დაახლოებაში,
სტუდენტთა შრომით ბაზარზე დასაქმების შესაძლებლობის გაზრდაში.
,,PICASA“-ს ,,ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის“ საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში შეიქმნა
სტრუქტურული ერთეული ,,უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრი“, რექტორის ბრძანებით ცენტრის
უფროსად დაინიშნა გადამზადებული პერსონალი ცენტრის მიზნებია:
განახორციელოს უცხო ენათა (ინგლისური, გერმანული, რუსული, ფრანგული) სწავლება სხვადასხვა
დონეზე, A 1-დან C 1-ის ჩათვლით სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა/პროფესორ-მასწავლებელთა
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და ნებისმიერი პირებისთვის. ინგლისური ენის სწავლება განახორციელოს გ. ასკურავას სინქრონული
თარგმნის მეთოდზე დაყრდნობით; ინგლისური ენის გრამატიკის შესწავლა განახორციელოს
გ.ასკურავას ინგლისური ენის გამარტივებული კურსის მიხედვით; სასწავლო უნივერსიტეტში
უზრუნველყოს გამოცდების/ტესტირების ჩატარება უცხო ენის ცოდნის დონის განსასაზღვრავად;
რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #01-01/34 და 2018 წლის 20 აპრილის 01-01/13 ბრანებების
საფუძველზე დაიგეგმა პერსონალის/სტუდენტის ეტაპობრივი გადამზადება ინგლისურ ენაში
(უსასყიდლოდ) სასწავლო უნივერსიტეტის უცხო ენათა შემსწავლელ ცენტრში. ცენტრის რეგულაციით
განსაზღვრულია ცენტრში სწავლების შეღავათები სწავლის საფასურთან დაკავშირებით სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტებისა და პერსონალისთვის. მათ შორის
უსასყიდლო მომსახურება.
,,DARE”- ს საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული ,,უწყვეტი
განათლების (სტუდენტთა სერვის-ცენტრი) ცენტრი“, რომლის მიზანია "უმაღლესი განათლების
ხელმისაწვდომობის პროგრამების შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისა და რეგიონებისათვის".
ცენტრის დანიშნულებას წარმოადგენს, საუნივერსიტეტო და ფართო საზოგადოებას საშუალება მისცეს
გამოიყენოს სასწავლო უნივერსიტეტის რესურსები და გამოცდილება პროფესიული და პიროვნული
განვითარებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ახალი პროფესიული უნარების შეძენისათვის
ასაკის შეუზღუდავად.
ცენტრის
საქმიანობის
ძირითადი
სფეროა
უწყვეტი
განათლების
მიღების
(მომზადების/გადამზადების
მოკლევადიანი
კურსების/პროგრამების,
ტრენინგ-კურსების
ხელმისაწვდომობის სერვისმომსახურება/ ადმინისტრირება.
ცენტრის საქმიანობის მნიშვნელოვანი სფეროა სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის
სისტემის დანერგვის მიზნით სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა. საქმიანობის
სფეროს ფარგლებში ცენტრის ამოცანებია: ფართო საზოგადოებისთვის უწყვეტი განათლების ცენტრის
სერვისების შეთავაზებით სასწავლო უნივერსიტეტის როლისა და მნიშვნელობის გაძლიერება.
აკადემიური წერის კურსების შეთავაზება ნებისმიერი მსურველისთვის,სასწავლო უნივერსიტეტის
პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით შესაბამისი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ტრენინგების/კურსების/სემინარების ორგანიზება.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური
სერვისების
გაძლიერების
ხელშეწყობა
სტუდენტისთვის/პროფესიული
სტუდენტისთვის
მოკლევადიანი სასერტიფიკაციო, მათ შორის კარიერის განვითარებისა და უცხო ენის კურსების
დაგეგმვით. რეგიონში არსებული ფერმერების, აგრობიზნესში ჩართული პირებისა და
სტუდენტისთვის/პროფესიული
სტუდენტისთვის
პროფესიული
განვითარების
მიზნით
საკონსულტაციო მომსახურების დაგეგმვა, ქართულ/ უცხოურ ორგანიზაციებთან, სახელმწიფო/კერძო
სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და პროექტების მომზადება.
ცენტრი განახორციელებს: სახელმწიფო/კერძო სტრუქტურებთან, ბიზნესის სექტორთან,
პროფესიული
ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან,
დამსაქმებლებთან,
საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან და სხვა სუბიექტებთან თანამშრომლობით და მათი რეკომენდაციების
გათვალისწინებით, უწყვეტი განათლების პროგრამების პრიორიტეტული სფეროების განსაზღვრას და
შესაბამისი კურსების/პროგრამების დაგეგმვას. უწყვეტი განათლების საუნივერსიტეტო პროგრამების
შესახებ ფართო საზოგადოებისთვის შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას; სასწავლო
უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობასთან და სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობას;
საუნივერსიტეტო საზოგადოების ინფორმირებას უწყვეტი განათლების პროგრამებში მათი ჩართვის
შესაძლებლობების შესახებ.
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,,DARE”-ს ფარგლებში შეიქმნა სტუდენტური მომსახურების სერვისების ლაბორატორია აუდიო და
ვიდეო ლექციებით აღჭურვილი, ორიენტირებული სპეციალური საჭიროებების (ფიზიკური და
გონებრივი) მქონე პორებზე, სტუდენტ დედებზე (სპეციალური ოთახი ბაგა-ბაღის სტანდარტების
შესაბამისად), უმცირესობებზე (იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სპეციალური სასწავლო
პროგრამები, გრაფიკები, ელექტრონული ლექციები). შემუშავდა ელექტრონული სწავლების მეთოდი
(შერეული). შემუშავდა და დამტკიცდა ელექტრონული ლექციის კურსი.
,,STAR”-ის საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სტუდენტზე ორიენტირებული
სწავლების

გაუმჯობესების

მიზნით

აკადემიური

პერსონალის

გადამზადება

თანამედროვე

მეთოდოლოგიებით, შეიქმნა ამ მეთოდების დანერგვის ლაბორატორია.
,,INTEGRITY” საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს პლაგიატის პროგრამის დანერგვა,
დაგეგმილია პლაგიატის გამოვლენისა და აღმოფხვრის მეთოდოლოგიებისა და მექანიზმების
შემუშავება და დანერგვა.
,,საჯარო მმართველობის“

საბაკალავრო

საგანმანათლებლო

პროგრამა

გაწევრიანებულია

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საჯარო მმართველობის ინსტიტუტთა საერთაშორისო ქსელში
(NISPACEE).
მიმდინარეობს სწავლების მეთოდად ელექტრონული სწავლების ფორმის (Blended Learning) - შერეული
სწავლება - დანერგვა (სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტის DARE-ს
ფარგლებში „კარიერის მართვის“ სასწავლო კურსში (საუნივერსიტეტო) სწავლების მეთოდად
განისაზღვრა ელექტრონული სწავლების ფორმა (Blended Learning) შერეული სწავლება, რაც
გულისხმობს სწავლების ელექტრონულ ფორმას, რომელიც აძლევს სტუდენტს საშუალებას,
წერილობითი ფორმის ნაშრომები და ცალკეული სემინარული მასალა ლექტორთან შეთანხმებით
ელექტრონულად წარადგინოს და ასევე ელქტრონულად მიიღოს რჩევები და კონსულტაციები
ლექტორისაგან)
პრიორიტეტულია საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის, ინდივიდუალური გრაფიკების, ცხრილების, საკონსულტაციო საათების დანერგვა, როგორც
სწავლისა და სწავლების მხარდამჭერი არა ერთი სოციალური თუ სხვა ტიპის სტუდენტური
მომსახურების სერვისი. ,,ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია“
არეგულირებს სასწავლო უნივერსიტეტში ინდივიდუალურად სტუდენტზე/პროფესიულ სტუდენტზე
ორიენტირებულად მოხდეს დროის ყოველი მონაკვეთის დაგეგმვა, საკონტაქტო და დამოუკიდებელი
საათების გათვალისწინებით. არსებული წესით ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შეიძლება
შემუშავდეს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე,
ხანგრძლივ ავადმყოფობაში მყოფი სტუდენტებისთვის, ერთიანი ეროვნული/საერთო სამაგისტრო
გამოცდების გავლის გარეშე/გაცვლით პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებისთვის, მობილობით/შიდა
მობილობით გადმოსული სტუდენტებისთვის, აკადემიური ჩამორჩენილობის ან განსაკუთრებული
აკადემიური მიღწევების მქონე, დასაქმებული სტუდენტებისთვის, თვითმმართველობის წევრი
სტუდენტებისთვის, სტატუსაღდგენილი, მსჯავრდებული სტუდენტებისთვის, მაგისტრატურის
სტუდენტებისთვის მათი კვლევითი კომპონენტის საჭიროებებიდან გამომდინარე, უწყვეტი
განათლების ცენტრის, ფაკულტეტის დეკანის/პროფესიული განათლების განვითარების სამსახურის
მოტივირებული შუამდგომლობის საფუძველზე, როგორც გამონაკლისი, აკადემიური საბჭოს
დადგენილებით პერსონალურად შესაძლებელია სხვა კატეგორიის სტუდენტის/ პროფესიული
სტუდენტის გადაყვანა ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა იქმნება
ერთი სტუდენტისათვის და ის უნდა იყოს კონკრეტული სტუდენტისათვის განკუთვნილი.
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება/დამტკიცებაში ჩართულია უწყვეტი განათლების
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ცენტრი, დეკანი, საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, სასწავლო პროცესის მართვის
სამსახური და ფაკულტეტის საბჭო/პროფესიული განათლების განვითარების სამსახური.
გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა სტრუქტურული ერთეული ექსტენციის ცენტრი
რეგიონში არსებული ფერმერების, აგრობიზნესში ჩართული პირების, სტუდენტისთვის/პროფესიული
სტუდენტისთვის პროფესიული განვითარებისა და საკონსულტაციო მომსახურების მიზნით.
სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის, მათ
შორის, ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმები:

,,ნიჭიერ

სტუდენტთა წახალისების, მოწყვლად სტუდენტებზე
ფინანსური და სხვა სახის
დახმარების გაცემის წესი“ და არეგულირებს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტში ნიჭიერ სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა წახალისების,
მოწყვლად
სტუდენტებზე/პროფესიულ სტუდენტებზე
ფინანსური და სხვა სახის დახმარების გაცემის
პროცედურასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის სტიპენდიის დანიშვნის წესი“ არეგულირებს შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის სტიპენდიის დანიშვნისა და
გაცემის პირობებს.
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა რეიტინგის ( GPA-ს)
დაანგარიშების წესი და არეგულირებს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტთა რეიტინგის (ე. წ. GPA-ს) დაანგარიშებას
საანგარიშო პერიოდისთვის რექტორის 2018 წლის 20 აპრილის # 01-04/36 ბრძანებით დაფინანსდნენ
სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტები, 2018 წლის 20 აპრილის # 01-04/37 ბრძანებით
დაფინანსდნენ სტუდენტები/პროფესიული სტუდენტები შოთა მესხიას სახელობის, საუნივერსიტეტო
და ერთჯერადი სტიპენდიებით. მომზადებულია ბრძანების პროექტი 20 სტუდენტის სახელმწიფო
სტიპენდიით დაფინანსების შესახებ.
სასწავლო უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია სტუდენტთა ინფორმირება და მათი ჩართულობა
სხვადასხვა საუნივერსიტეტო, ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში.
მხარდაჭერილია
სტუდენტური
ინიციატივები/სტუდენტური
თვითმმართველობის
მიერ
დამტკიცებული
პროექტები - ზამთრის/ზაფხულის/შემოდგომის სკოლები, საჯარო ლექციები,
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, სპორტულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, სასწავლო
უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლის მხარდაჭერის ღონისძიებები, ,,სტუდენტური დღეები“
და სხვა.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის უფროსი უზრუნველყოფენ, შესაბამისად, საერთაშორისო და ადგილობრივ პროექტებსა და
ღონისძიებებში სტუდენტთა ჩართულობას.
ხარისხი მონაწილეობს Erasmus+-ს (კრედიტების მობილობის) საერთაშორისო გაცვლითი
პროგრამების მონაწილე სტუდენტების შერჩევის პროცესში და უზრუნველყოფს სტუდენტთა
ინფორმირებულობას საინფორმაციო შეხვედრებით, ინფორმაციის ვებ გვერდზე განთავსებით,
ბუკლეტებით, ლიფლეტებით, ინდივიდუალური კონსულტაციებით და სხვა საინფორმაციო
წყაროებით,
საანგარიშო პერიოდისთვის სასწავლო უნივერსიტეტი Erasmus+ (კრედიტების
მობილობის) ორმხრივი პარტნიორობის ფარგლებში 2016 – 2018 წლებში თანამშრომლობს:
პოლონეთი, ლოძის უნივერსიტეტი სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური,
ადმინისტრაციული) მობილობა
პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია) სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური,
ადმინისტრაციული) მობილობა

64

ოპოლეს უნივერსიტეტი (პოლონეთი) სტუდენტთა და პერსონალის (აკადემიური,
ადმინისტრაციული) მობილობა
ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში
მიღებული გამოცდილებით, გადამზადებული პერსონალით, პროექტის ფარგლებში არსებული
დაფინანსებით სასწავლო უნივერსიტეტში აუმჯობესებს მართვას. ჰყავს 3 პარტნიორი ევროპის
უნივერსიტეტი ოპოლე, პორტო, ლოძი და 24 ერასმუსელი გაცვლითი სტუდენტი.
შიდა კომუნიკაციას, დაფინანსების წყაროების, საერთაშორისო კონფერფენციების, სტუდენტებისა და
თანამშრომლების ინფორმირებულობას მობილობასთან დაკავშირებით (აპლიკაციის შევსება, ვიზის
საკითხები, საცხოვრებელი პირობები, დაზღვევა, ჩასვლა, სოციალური აქტივობები, საორიენტაციო
კვირების მოწყობა, სასწავლო ხელშეკრულების მომზადება, ნიშნების ფურცლის შევსება, შეფასება,
სწავლის პროცესის მონიტორინგი, მობილობის საგანმანათლებლო პროგრამის მართვა, მობრუნება,
აღიარება, მობილობის ბოლოს ანგარიშების წარდგენა), უზრუნველყოფს ხარისხის სამსახური.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1.
2.
3.
4.

კარიერის განვითარების ცენტრის დებულება
უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრის დებულება
უწყვეტი განათლების ცენტრის დებულება
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა რეიტინგის (
GPA-ს) დაანგარიშების წესი

5.

,,ნიჭიერ სტუდენტთა წახალისების,

მოწყვლად სტუდენტებზე ფინანსური და სხვა სახის

დახმარების გაცემის წესი“
6. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებისთვის
სტიპენდიის დანიშვნის წესი“
7. განხორციელებული ზამთრის/ზაფხულის/შემოდგომის სკოლები, საჯარო ლექციები,
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, სპორტულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები.
ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების
მოთხოვნების შესაბამისად
ძლიერი მხარეები

 სტუდენტზე ორიენტირებული საგანმანთლებლო პროგრამები და სივრცე
 სტუდენტური სერვისები
 სტუდენტების ინტერესებისა და უფლებების დაცვა
 სტუდენტთა კარიერული მხარდაჭერის მექანიზმები (სტუდენტთა კარიერული განვითარებასა
და დასაქმებასთან დაკავშირებული მხარდაჭერის ტრენინგები დაფუძნებული საერთაშორისო
გამოცდილებას ).
 სტუდენტური ინიციატივების მხარდაჭერა
 სტუდენტთა სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის მექანიზმები
 საკონსულტაციო სისტემა
 კრედიტების აღიარების (ეროვნულ ისე საერთაშორისო მობილობის პირობებში) მოქნილი
სისტემის არსებობით სტუდენტებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა
 სტუდენტთა მხარდაჭერის მექანიზმების ხარისხის შეფასება.

სასწავლო პროცესის რეგულაციების მოქნილობაზე მუდმივი ზრუნვა
გასაუმჯობესებელი მხარეები






სტუდენტთა ელექტრონული მომსახურების სისტემა
სრულად ადაპტირებული გარემო არარსებობა სპეციალური საჭიროების სტუდენტებისთვის
სტუდენტთა არასაკმარისი აქტივობა და ჩართულობა მართვაში
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები
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 სტუდენტური მხარდაჭერის, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებების ზრდა
 სტუდენტური კონტინგენტის ინტერნაციონალიზაცია
 სტუდენტური სერვისების მომსახურების მექანიზმების გაუმჯობესება
 სრულად ადაპტირებული გარემოს მოწყობა სპეციალური საჭიროების სტუდენტებისთვის
 სტუდენტთა მოტივაციის გაზრდა მათი აქტივობისა და
მართვაში ჩართულობის
გასაძლიერებლად
 საკანონმდებლო ცვლილებების, ხარისხიანი საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტთა მომსახურების ცენტრების, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების,
წახალისებისა
და
ხელშეწყობის
მექანიზმების
გამოყენებით
სტუდენტური
ინიციატივების/საჭიროებების მხარდაჭერა

6.
კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა
უსდ სახისა და დარგ(ებ)ის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ზრუნავს საკუთარი კვლევითი ფუნქციის
გაძლიერებაზე, უზრუნველყოფს კვლევების ხელშემწყობი პირობების შექმნასა და კვლევითი საქმიანობის
ხარისხის ამაღლებას.
6.1.
კვლევითი საქმიანობა
 უსდ, სახისა და დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ახორციელებს კვლევით/შემოქმედებით საქმიანობას;
 სადოქტორო კვლევების ხელმძღვანელობის ეფექტურობის უზრუნველყოფა;
 უსდ-ს აქვს დარგის სპეციფიკის შესაბამისი სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და დაცვის საჯარო,
გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები.

აღწერა და შეფასება
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს ,,სასწავლო
უნივერსიტეტის“ სტატუსი და ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით
,,ახორციელებს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა).
სასწავლო უნივერსიტეტი აუცილებლად ახორციელებს მეორე საფეხურის - მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს.
სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია კვლევითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით
სამეცნიერო განყოფილება, რომელიც ხელმძღვანელობს განყოფილების დებულებით და ხელს უწყობს
ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო კვლევევის განხორციელებას, კვლევითი
კომპონენტის და სასწავლო პროცესის ინტეგრაციას, სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური
პერსონალის ეროვნულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობას,კვლევის
კომპონენტის გაძლიერების მიზნით წინადადებების შემუშავებას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის
საფეხურზე, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კოორდინაციას განყოფილების კომპეტენციის
ფარგლებში

ფაკულტეტის

მონაწილეობით,

აფილირებული

ბიბლიოთეკის

ერთეულთან, პროფესორებთან
შევსების

მიზნით

სამეცნიერო

და

აკადემიური/მოწვეული

ხელმძღვანელთან,

თანამშრომლობით

წინადადებების

სხვა

მომზადებას,

ძირითად

პერსონალის

საგანმანთლებლო

ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ლიტერატურით
ბიბლიოთეკაში

სამეცნიერო

ლიტერატურის

შესაბამისობის კონტროლს სილაბუსში მითითებულ ლიტერატურასთან, სასწავლო უნივერსიტეტში
შიდა საუნივერსიტეტო და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებისთვის საჭირო ღონისძიებების
მომზადებას, სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის წლიური სამეცნიერო შრომების
რეგისტრაციას და სამეცნიერო შრომათა კრებულის გამოსაქვეყნებლად მომზადებას, პლაგიატის
წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების მომზადებას, საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ
სისტემაში (ელსევიერი) უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და პროფესორ-მასწავლებელთა
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ჩართულობის ხელშეწყობას. სამეცნიერო განყოფილების უფროსი ამზადებს სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობის შედეგების ანალიზის საფუძველზე პერიოდულ ანგარიშებს რექტორის სახელზე.
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შეფასების პროცესში თანამშრომლობს ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურთან. ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან ერთად წარუდგენს ანგარიშს და
მოხსენებას ყოველწლიურად სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორს ბიბლიოთეკის საქმიანობის შესახებ.
წარმოადგენს სამეცნიერო განყოფილებასთან ერთად ბიბლიოთეკას სხვა ორგანიზაციებთან
ურთიერთობებში. სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფს ყოველწლიური
შრომათა კრებულისა და საკონფერენციო მასალების გამოქვეყნებას.
სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია
,,მაგისტრატურის

დებულება“,

,,სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების

,,სამაგისტრო/საბაკალავრო

საგანმანათლებლო

წესი“,

პროგრამის

ხელმძღვანელის დებულება“ განსაზღვრულია ხელმძღვანელებისა და მაგისტრანტების რაოდენობის
თანაფარდობის ინდიკატორი.
საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისთვის სამეცნიერო განყოფილების უფროსის
მომართვის საფუძველზე შეძენილ იქნა სახელმძღვანელო და დამხმარე ლიტერატურა/წიგნები
სასწავლო უნივერსიტეტის სახელმწიფო შესყიდვის 2018 წლის #6, #10, #11, #19, #46 #54, #55, #58
ხელშეკრულებებით.
ძირითადი კვლევითი საქმიანობა შემოიფარგლება გამოყენებითი (პრაქტიკული) კვლევებით, რაც
რეგიონული უნივერსიტეტების მთავარ 2 ფუნქციასთან ერთად (სწავლება და კვლევის ხელშეწყობა)
(რეგიონის განვითარებაში

მონაწილეობა) სასწავლო უნივერსიტეტის აუცილებელ მე-3 ფუნქციას

წარმოადგენს.
სასწავლო უნივერსიტეტის დომეინი zssu.edu.ge უზრუნველყოფს საერთაშორისო საბიბლიოთეკო
ქსელის ბაზებზე წვდომას, გააქტიურებულია პერსონალისა და სტუდენტისთვის მეილსერვისები.
მიმდინარეობს ეტაპობრივად ტრენინგები პერსონალის და სტუდენტისთვის მეილსერვისების
სარგებლობის მიზნით.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1.სამეცნიერო განყოფილების დებულება
2. ,,სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების წესი“,
3. ,,მაგისტრატურის დებულება“,
4. ,,სამაგისტრო/საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის დებულება“
5. კონფერენციის მასალები.
6. სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ბაზებთან (Scopus, Mendeley)წვდომის
დამადასტურებელი დოკუმენტი- სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის გადაცემაზე ხელშეკრულება #
2018/48, პროგრამა
6.2.
კვლევის მხარდაჭერა და ინტერნაციონალიზაცია
 უსდ-ს გააჩნია კვლევის, განვითარებისა და სახელოვნებო-შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდაჭერის
ეფექტური სისტემა;
 ახალი კადრების მოზიდვა და ჩართვა კვლევით/სახელოვნებო საქმიანობაში;
 უსდ ზრუნავს კვლევითი/განვითარების/ შემოქმედებითი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციაზე.
აღწერა და შეფასება
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სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია კვლევისა და განვითარების საქმიანობის მხარდაჭერის სისტემა;

სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია ,,სამეცნიერო პუბლიკაციის გამოქვეყნების,
დაფინანსებისა და განკარგვის წესი“
შემუშავდა
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში კვლევითი
პროექტების გამოცხადებისა და დაფინანსების წესი, რომელიც დაარეგულირებს შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში კვლევითი პროექტების გამოცხადებისა და
დაფინანსების წესს.
კონკურსს პროექტის მიღების შესახებ აცხადებს სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი
ყოველწლიურად და შეესაბამება საჯაროობის, გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი
კონკურენციის პრინციპებს.
საანგარიშო პერიოდისთვის სამეცნიერო განყოფილების უფროსის მომართვის საფუძველზე
განხორციელდა 2018 წელს კვლევის დაფინანსება, გამოიცემა შრომათა კრებული, დამხმარე
სახელმძღვანელო, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.
აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 26 დეკემბრის # 40 დადგენილებით შემუშავდა სსიპ შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 10 და შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილესადმი
მიძღვნილი ღონისძიებების გათვალისწინებით სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის სამოქმედო
გეგმა.
2016 წლის 26 დეკემბრის # 41 დადგენილებით დამტკიცდა პროფესორ-მასწავლებელთა მე-7 და მე8 სამეცნიერო კრებულის სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭო. 2016 წლის 26 დეკემბრის # 42 დადგენილებით
შეიქმნა სასწავლო უნივერსიტეტის 10 და შოთა რუსთაველის 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების მიზნით საუნივერსიტეტო საორგანიზაციო
კომიტეტი.
ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, 2014 წლის 1-4 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო

სასწავლო

უნივერსიტეტმა

უმასპინძლა

ISFNR

(მსოფლიოფოლკლორისტთა

საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების) BNN (რწმენა-წარმოდგენების კომიტეტის) კონფერენციას
„ბუნებრივი სულები: _ გაგრძელება ცვლილება“, რომელსაც ესწრებოდა 17 ქვეყნის 36-მდე
წარმომადგენელი მთელი მსოფლიოდან. კონფერენციის ორგანიზატორი იყო შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მსოფლიო

ფოლკლორისტთა საერთაშორისო სამეცნიერო

საზოგადოების წევრი-პროფესორი 2011 წლიდან. კონფერენცია შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდისა და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
თანადაფინანსებით ჩატარდა. აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ
2015 წელს გამოსცა სამეცნიერო შრომების კრებული ინგლისურ ენაზე, რომელიც გაზიარებულია
მსოფლიო ფოლკლორისტთა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების წევრების მიერ.
პროფესორი დაფინანსდა აშშ -ში საერთაშორისო კონფერენციაზე მონაწილეობის მისაღებად 2016
წელს.
სწავლისა და კვლევის ინტეგრირების მიზნით მოდიფიცირდა უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამები და პროგრამის სტრუქტურას დაემატა საბაკალავრო ნაშრომი, როგორც არჩევითი
კომპონენტი,

პროგრამების

უზრუნველსაყოფად

ამ

მიზნით

განვითარებისა

და

სასწავლო

პროცესის

ხარისხის

საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეულ იქნა მაღალკვალიფიციური
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პერსონალი რექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის #01-02/118 , 2018 წლის 14 აპრილის #01-02/09 , 2018
წლის 28 თებერვლის #01-02/18 და აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნა კონკურსის წესით 2018
წლის 30 მარტის #01-02/26, 2018 წლის 28 თებერვლის #01-02/26, 2018 წლის 30 აპრილის #01-02/39
ბრძანებებით სხვადასხვა მიმართულებებზე, მათ შორის აფილირებული პერსონალი.
აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 13 აპრილის #14 დადგენილებით დამტკიცდა სასწავლო
უნივერსიტეტის მეცნიერთა კლასტერის სამეცნიერო პროექტი ,,ლიტერატურული კომპარატივისტიკის
თეორია და კომპარატივისტიკის კვლევები“და გამოიცა 2014 წელს წარმომადგენლობითი საბჭოს
დადგენილების საფუძველზე.
საქართველოს მთავრობის ინიცირებითა და

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

სამინისტროს მხარდაჭერით მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში სასწავლო
უნივერსიტეტის სენაკის ბაზაზე მოეწყო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების პოპულარიზაციის მიზნით
სამეცნიერო პიკნიკი და პროგრამების გამოფენა 2017 წელს.
აკადემიური პერსონალის მიერ მზადდება გამოყენებითი კვლევის მიმართულებით პროექტი შოთა
რუსთაველის ფონდში წარსადგენად.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1.,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პუბლიკაციის
გამოქვეყნების, დაფინანსებისა და განკარგვის წესი“
2.http://www.isfnr.org/files/bnn_zugdidi-photos.html
3. კვლევითი პროექტების გამოცხადებისა და დაფინანსების წესი
4. კონფერენციის მასალები
6.3.
კვლევითი საქმიანობის შეფასება
 უსდ-ს გააჩნია კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის, სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულებისა და
აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასებისა და ანალიზის სისტემა.
აღწერა და შეფასება

რექტორის 2017 წლის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 21 დეკემბრის #57 დადგენილებით
დამტკიცდა

სასწავლო

უნივერსიტეტის

აკადემიური

პერსონალის

ზღვრული

დატვირთვით

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე სამეცნიერო განყოფილების უფროსის წლიური
ანგარიში.
სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების მიერ
დამტკიცებული ,,აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის წესი“, ,,სასწავლო უნივერსიტეტის
აფილირებული

აკადემიური

დამტკიცებულია

პერსონალის

სამეცნიერო

აკდემიური/აფილირებული

პოდუქტიულობის

პროფესორის

შეფასების

მინიმალური

წესი“,

დატვირთვა.

დამტკიცებულია შეფასების ინდიკატორი.
2018 წლამდე სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის შრომით ხელშეკრულებაზე
საათობრივი დატვირთვის დანართით არ იყო მკაცრად განსაზღვრული შესრულებისა და შეფასების
ინდიკატორი ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი საქმიანობის, საკონტაქტო საათების/სწავლების
კომპონენტების კვლევების შესრულების ნაწილზე ცალ-ცალკე. შესაბამისად, ანგარიშიდან ჩანს
შესრულებული საათები ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივის საქმიანობის, საკონტაქტო
საათების/სწავლების

კომპონენტების

ნაწილში

სრულად
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შესრულებულია.

კვლევით

ნაწილში

უმეტესწილად,

მაგრამ

არასავალდებულოდ.

აღნიშნული

განპირობებულია

,,სასწავლო

უნივერსიტეტის„ სტატუსით.
აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2018 წელს შემუშავდა და დამტკიცდა ,,აკადემიური
პერსონალის ზღვრული დატვირთვის წესი“, სადაც მკაცრად განისაზღვრა დატვირთვის სამივე
კომპონენტის პროცენტული შეფარდება აფილირებული (სამივე კომპონენტი) და /არააფილირებული
აკადემიური პერსონალისთვის (მხოლოდ ორი კომპონენტი კვლევის გარეშე) განსხვავებულად.
აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის გაზრდისა და
შეფასების მიზნით შემუშავდა და დამტკიცდა ,,სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური
პერსონალის

სამეცნიერო

პოდუქტიულობის

შეფასების

წესი“,

დამტკიცებულია

აკდემიური/აფილირებული პროფესორის მინიმალური დატვირთვა. დამტკიცებულია შეფასების
ინდიკატორი.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები
1. ,,სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო

პოდუქტიულობის შეფასების წესი“,
2. აკადემიური პერსონალის ზღვრული დატვირთვის წესი

ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი
კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად

და

გასაუმჯობესებელი

მხარეები,

მოცემული

სტანდარტის

ძლიერი მხარეები





შიდა კონფერენციები
შრომათა კრებულები და საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გამოცემები
საერთაშორისო ელექტრონულ ბაზებთან წვდომა (ელსევიერი)

გასაუმჯობესებელი მხარეები

 სწავლებისა და კვლევის ინტეგრირება
 კვლევის დაფინანსება
 სამეცნიერო პერსონალის მიერ საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ქსელის
არასაკმარისი გამოყენება
 საერთშორისო გამოცემებში აკადემიური პორსონალის კვლევების გამოქვეყნების დაბალი
მაჩვენებელი
 პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების მეთოდოლოგია და საქმიანობის
ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები
 საერთაშორისო კონფერენციები
 სამეცნიერო პერსონალის უცხო ენაში გადამზადება უნივერსიტეტის რესურსების გამოყენებით
(უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრი)
 კვლევის დაფინანსების სისტემის დანერგვა, კვლევის დაფინანსების მოპოვების დახვეწა,
ბიზნესეკონომიკის მოზიდვა კვლევებში.
 კვლევების ხარისხისა და აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის
განსაზღვრის მიზნით შეფასების გაუმჯობესებული სისტემის დანერგვა
 საგანმანათლებლო პროგრამებში კვლევის კომპონენტის გაძლიერება
 საერთაშორისო პარტნიორობის გაღრმავება
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7.
მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები
უსდ-ს მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს დაწესებულების მდგრად,
სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული
მიზნების მიღწევას
7.1.
მატერიალური რესურსი
 უსდ-ს საკუთრებაში ან მფლობელობაში აქვს მატერიალური რესურსი (უძრავი და მოძრავი ქონება), რომელიც
გამოიყენება დაწესებულების მისიით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად, სათანადოდ პასუხობს
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კვლევითი საქმიანობის მოთხოვნებს და შეესაბამება არსებულ და/ან
დაგეგმილ სტუდენტთა რაოდენობას;
 დაწესებულებაში არის საგანმანათლებლო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო გარემო: სანიტარული
კვანძები, ბუნებრივი განათების შესაძლებლობა და გათბობის ცენტრალური სისტემა;
 დაწესებულებაში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა;
 დაწესებულებას აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებისთვის.

აღწერა და შეფასება
სტუდენტთა ხელმისაწვდომობის/მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილების კვლევის
მაჩვენებელი - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილების კვლევა ჩატარდა google forms -ის
მეშვეობით. გამოკითხვა მიზნად ისახავდა, შეეფასებინა სტუდენტთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
კმაყოფილება. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სტუდენტთა 54%-მა. საშუალოდ მატერიალურტექნიკური ბაზით სრული კმაყოფილება გამოთქვა გამოკითხულთა 72.57 %-მა.
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის ხელმისაწვდომობის/მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზით/ კმაყოფილების კვლევის მაჩვენებელი - მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილების
კვლევა
ჩატარდა google forms -ის მეშვეობით. გამოკითხვა მიზნად ისახავდა, შეეფასებინა
ადმინისტრაციის თანამშრომელთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილება. გამოკითხვაში
ჩაერთო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა 51%. საშუალოდ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სრული
კმაყოფილება გამოთქვა გამოკითხულთა 94 %-მა.
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ გრძელდება საჭიროებებისა და
კმაყოფილების კვლევა სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული პროგრამის (LMS) დანერგვის
გზით.
სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს
დაწესებულების მდგრად, სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და სტრატეგიული
განვითარების გეგმით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას, სათანადოდ პასუხობს საგანმანათლებლო
პროგრამებისა და კვლევითი საქმიანობის მოთხოვნებს და შეესაბამება არსებულ და დაგეგმილ
სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობას;
სასწავლო უნივერსიტეტს თანასაკუთრებაში/სარგებლობაში აქვს მატერიალური რესურსი (უძრავი და
მოძრავი ქონება), რომელიც გამოიყენება
მისიით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად (
თანდართულია ინვენტარიზაციის უწყისი).
ზუგდიდში განთავსებულია: სასწავლო კორპუსი, საერთო საცხოვრებელი, სასწავლო სახელოსნო, 2
საქვაბე, დაცვის ჯიხური
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სენაკში განთავსებულია: სასწავლო კორპუსი, საერთო საცხოვრებელი (მიმდინარეობს სარემონტოსამუშაოები, 3 საგუშაგო ჯიხური და საქვაბე, სასათბურე მეურნეობები, მეცხოველეობის ფერმა
(მიმდინარეობს თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა, რის შემდეგაც შევა 603 კვმ ფართით
სასწავლო დანიშნულებით ექსპლუტაციაში, მანამდე ფუნქციონირებს ფერმა, როგორც დამხმარე
შენობა-ნაგებობა 891 კვმ.ფართით), სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა, სასილოსე, საღორე,
სასიმინდე .
სასწავლო უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული სასწავლო და დამხმარე ფართები გამოიყენება
უმაღლესი და პროფესიული განათლების განხორციელების მიზნებისთვის. კერძოდ.:
განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი-ჯანაშიას ქ.№14
სულ 30 აუდიტორია, მათ შორის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების გასახორციელებლად 20
აუდიტორია, ფართით 1295.886 კვმ და პროფესიული განათლების გასახორციელებლად -10
აუდიტორია, ფართით 578.114 კვმ, სასწავლო სახელოსნო ფართით 562 კვ.მ სულ სასწავლო ფართი
ზუგდიდის ბაზაზე 2436 კვ. მ
სენაკის ბაზაზე ხორციელდება მხოლოდ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, 19 აუდიტორია
სასწავლო ფართით 1106.4კვმ სასწავლო კორპუსში და სასწავლო ფართი სასათბურე მეურნეობებში (2
სათბური 540კვმ და 300 კვმ ) 840 კვმ. მეცხოველეობის ფერმა (მიმდინარეობს თანამედროვე
ტექნოლოგიებით აღჭურვა, რის შემდეგაც შევა ექსპლუატაციაში 603 კვმ სასწავლო ფართით.სულ
სასწავლო ფართი სენაკის ბაზაზე 2549.4 კვ. მ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ადგილი: ზუგდიდი-ჯანაშიას ქ.№14
1. პრაქტიკოსი ექთანი მე-5 საფეხური- აუდიტორია №109. ფართი- 58.006 მ2. A/C გარემო. ერთ
ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
2. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ მე-5 საფეხური- აუდიტორია №111. ფართი- 58,724 მ2. A
გარემო. ერთ ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში)ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს
სტანდარტებს.
3. ,,კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი“ მე-5 საფეხური-აუდიტორია №226. ფართი- 57,291
მ . A/B/C გარემო. ერთ ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 14. სულ მისაღებ
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 28 (ორ ცვლაში)ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს
სტანდარტებს.
2

4. ,,ბუღალტრული აღრიცხვა“ მე-5 საფეხური-აუდიტორია №225. ფართი- 57,233 მ2. A/B გარემო.
ერთ ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
5. ,,ფარმაცევტის თანაშემწეს“ მე-4 საფეხური, აუდიტორია №110. ფართი- 58,903 მ2. A/C გარემო.
ერთ ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
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6. ,,ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორის“ მე-4 საფეხური, აუდიტორია №227. ფართი58.723 მ2 მ2. A/B გარემო. ერთ ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 10. სულ
მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი
აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
7. ,,ოფისის მენეჯერის“ მე-4 საფეხური, აუდიტორია №213. ფართი- 57,407მ2. A/B გარემო. ერთ
ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.

8. ,,ინფორმაციის ტექნოლოგიის“ მე-3 საფეხური, აუდიტორია №217. ფართი- 57,411 მ2. A/B
გარემო. მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. ფართი და ინვენტარი
აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
9.

,,ფილამწყობის“ მე-3 საფეხური ,

აუდიტორია №117. ფართი- 57,360 მ2. A გარემო. ერთ ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობა 10. სულ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა 20 (ორ ცვლაში)
ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
ფილამწყობის სასწავლო სახელოსნო 52 მ2. C გარემო. ერთ ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობა 10. სულ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა 20 (ორ ცვლაში)
ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
10. ,,მეხილეობა (კაკლოვანი კულტურები)“ მე-4 საფეხური. აუდიტორია №117. ფართი- 57,360 მ2. A
გარემო. მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 10. ფართი და ინვენტარი
აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
სულ სასწავლო ფართი ამ ეტაპზე წარდგენილი პროფესიული პროგრამების გათვალისწინებით (A/B/C
გარემო). -573,058 მ2 , მოთხოვნილი პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის ჯამი-298
მათ შორის: A გარემო. - 116,084 მ2
A/B გარემო - 172,051 მ2
A/B/C გარემო- 116,014 მ2
A/ C გარემო-116,909 მ2
C გარემო. – 52 მ2

განხორციელების ადგილი: სენაკი-მშვიდობის ქ.№14
1. პრაქტიკოსი ექთანი მე-5 საფეხური- აუდიტორია №303. ფართი- 47,6 მ2. A/C გარემო. ერთ ცვლაში
მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
2. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ მე-5 საფეხური- აუდიტორია №307. ფართი- 40,2 მ2. A გარემო. ერთ
ცვლაში მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ
სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში)ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
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3. ,,ბუღალტრული აღრიცხვა“ მე-5 საფეხური-აუდიტორია №209. ფართი- 44.4 მ2 A/B გარემო. ერთ ცვლაში
მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
4. ,,ფარმაცევტის თანაშემწეს“ მე-4 საფეხური, აუდიტორია №302. ფართი- 49.4 მ2. A/C გარემო. ერთ ცვლაში
მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
5. ,,ოფისის მენეჯერის“ მე-4 საფეხური, აუდიტორია №308. ფართი- 48 მ2. A/B გარემო. ერთ ცვლაში
მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. სულ მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა
ზღვრული ოდენობა 40 (ორ ცვლაში) ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
6. ,,ინფორმაციის ტექნოლოგიის“ მე-3 საფეხური, აუდიტორია №208. ფართი- 45.9 მ2. A/B გარემო. მისაღებ
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს სტანდარტებს.
7. ,,მეხილეობა (კაკლოვანი კულტურები)“ მე-4 საფეხური. აუდიტორია №106. ფართი- 47,6 მ2. A გარემო.
მისაღებ პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 20. ფართი და ინვენტარი აკმაყოფილებს
სტანდარტებს.
სულ სასწავლო ფართი ამ ეტაპზე წარდგენილი პროფესიული პროგრამების გათვალისწინებით (A/B/C
გარემო). - 323,1 მ2- მოთხოვნილი პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის ჯამი-240 (ორ
ცვლაში)
მათ შორის: A გარემო. - 87,8 მ2
A/B გარემო - 138.3 მ2
A/ C გარემო-97 მ2
შენობა-ნაგებობების (სასწავლო/ დამხმარე ) უსაფრთხოების შესახებ საექსპერტო დასკვნები
წარმოდგენილია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, შ.პ.ს. ფირმა ..ზუგდიდექსპერტიზის“
2018 წლის 26 აპრილის #75/7, #75/5, #75/3, #75/1 ექსპერტიზის აქტებით (თან ერთვის აქტები)

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა შეესაბამება არსებულ და/ან დაგეგმილ სტუდენტთა რაოდენობას;
,,სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობისა და მისაღებ სტუდენტთა /პროფესიულ სტუდენტთა
კონტინგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგიით“, ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის
განსაზღვრის წესით“, დამტკიცებული ინდიკატორებით რეგულირდება სტუდენტთა კონტინგენტის
დაგეგმვის პროცესი, მისაღებ სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა ის ოპტიმალური რაოდენობა,
რომლისთვისაც სასწავლო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ხარისხიანი უმაღლესი და პროფესიული
განათლების მიცემას.
სასწავლო უნივერსიტეტში მისაღები სტუდენტის კონტიგენტის რაოდენობის განსაზღვრა ხდება
შრომისა და განათლების ბაზრის მოთხოვნების ანალიზის, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი
მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზის,
ადმინისტრაციული/დამხმარე,
აკადემიური
პერსონალის,
აფილირებული პროფესორის, მოწვეული პროფესორ-მასწავლებლების რაოდენობის, ფინანსური
რესურსების, კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლის; პროგრამის ხანგრძლივობის, სასწავლო
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უნივერსიტეტის/ფაკულტეტის სტრატეგიული მიზნებისა და პრიორიტეტების, მიმდინარე სასწავლო
წლისთვის დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის, პრაქტიკის ობიექტის შესაბამისად.
სასწავლო უნივერსიტეტში მისაღები პროფესიული სტუდენტის კონტინგენტის რაოდენობის
განსაზღვრა ხდება თითოეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის
ხანგრძლივობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, მათ შორის: სტანდარტების შესაბამისად, სასწავლო
გარემოს, აღჭურვილობის, პრაქტიკის ობიექტის, მასწავლებლების/ინსტრუქტორების რაოდენობის
შესაბამისად და შეადგენს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
მისაღები ზღვრული
რაოდენობების ჯამს.
სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია ,,სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქცია“ და ადგენს
ზოგად მოთხოვნებს სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე/ შენობაში და სავალდებულოა
შესასრულებლად სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტებისათვის/პროფესიული
სტუდენტებისათვის. დანიშნულია სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სახანძრო უსაფრთხოების
სპეციალისტი 2017 წლის 23 ივნისის #01-02/35 და 2018 წლის 28 თებერვლის #01-02/14 ბრძანებებით.
სასწავლო უნივერსიტეტში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოება, რისთვისაც
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია მუდმივად ახორციელებს სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის
მიზნით ღონისძიებებს, პერიოდულად ტარდება სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებისა და
დამხმარე შენობების , ტერიტორიების სახანძრო ტექნიკური შემოწმება კანონმდებლობის მოთხოვნების
შესაბამისად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის
სააგენტოს სამეგრელო - ზემო სვანეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს 2017 წლის 2
ოქტომბრის #23/11/-36 განკარგულებით სახანძრო ტექნიკური შემოწმების ჩატარების შესახებ, ჩატარდა
სასწავლო უნივერსიტეტის სახანძრო ტექნიკური შემოწმება, რის საფუძველზეც
სასწავლო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ მიიღო რეკომენდაციები გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორების
მიზნით. მიეთითა გამოსწორების ვადები. საკონტროლო შემოწმებით, რომელიც განხორციელდა სსიპ
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო - ზემო სვანეთის საგანგებო სიტუაციების
მართვის სამმართველოს 2018 წლის 19 აპრილის #23/11.31 განკარგულებით სახანძრო ტექნიკური
შემოწმების ჩატარების შესახებ, დაიდო გამოკვლევის აქტი, სადაც აღნიშნულია, რომ რეკომენდაციები
შესრულებულია. გამოიყო ერთი პუნქტი, სადაც ადმინისტრაცია ითხოვს ვადას სასწავლო
უნივერსიტეტის შენობებში ხანძრის შესახებ მაუწყებლობის სისტემის (სახანძრო სიგნალიზაცია)
ეტაპობრივი დანერგვის შესახებ. აღნიშნული სისტემის დანერგვა დაწყებულია და განხორციელებულია
სასწავლო უნივერსიტეტის სახელმწიფო შესყიდვის 2018 წლის 25 აპრილის #60 ხელშეკრულებით და
შეძენილია 8 ერთეული სახანძრო დეტექტორი.
2015 წლის 11 ნოემბრის #176 ხელშეკრულებით შეძენილ იქნა 48 ერთეული ნახშირორჟანგოვანი
ცეცხლმაქრი, განახლდა საევაკუაციო გეგმა-ნახაზები, გადაიტუმბა ცეცხლმაქრები.
სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის წესი,
რომელიც
არეგულირებს
სასწავლო
უნივერსიტეტის
პერსონალის
სიცოცხლისა
და
ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნას.
სასწავლო უნივერსიტეტში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა ჯანმრთელობა. ამ მიზნით
სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია ,,ექიმის დებულება, რომელიც არეგულირებს სასწავლო
უნივერსიტეტის პერსონალის, სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების სამედიცინო დახმარების
(პირველადი დახმარების) აღმოჩენას საჭიროების შემთხვევაში; საჭიროების შემთხვევაში პერსონალისა
და სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმებას;
სამედიცინო დახმარებისთვის საჭირო რესურსის/მედიკამენტების შესაძენად წინადადებების
მომზადებას, სამედიცინო მომსახურების ხარისხისა და ეფექტიანობის ამაღლებას, საჭიროების
შემთხვევაში სასწარაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის ჩართულობას, სამედიცინო კუთხით
არსებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებას, მათ შორის სასადილოში, სასაწავლო
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სახელოსნოში, აუდიტორიებში, სველ წერტილებში არსებულ სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების
დადგენასა და დაცვას.
2013 წლის 18 ნოემბრის #01-02/70, 2014 წლის 09 იანვრის #01-02/02 , 2015 წლის 30 დეკემბრის #0102/138, 2016 წლის 08 იანვრის #01-02/04 ბრძანებებით დანიშნულია ექიმის საშტატო ერთეულებზე
პერსონალი ზუგდიდსა და სენაკში.
სასწავლო უნივერსიტეტში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოება:
სასწავლო უნივერსიტეტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 29 მარტის # 49 და 2018 წლის 29
მარტის # 50 ხელშუკრულებებით შესყიდულია ზუგდიდსა და სენაკში საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული დაცვის პოლიციის სამმართველოს საპოლიციო ძალებითა და
ცენტრალიზებული პულტით (პერიმეტრული დაცვითი სიგნალიზაცით) საზოგადოებრივი წესრიგისა
და მატერიალურ ფასეულობათა დაცვის მომსახურება. (შენიშვნა: აღნიშნული მომსახურება
განახლებადია და იდება შესყიდვის ხელშეკრულება ყოველწლიურად, სასწავლო უნივერსიტეტი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-დაცვის
პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული დაცვის პოლიციის
სამმართველოსთან ამ მიზნით თანამშრომლობს 2008 წლიდან).
სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სასწავლო უნივერსიტეტის საკუთრებისა და უსაფრთხოების
დაცვის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემა აუდიო ჩანაწერის გარეშე.
სასწავლო უნივერსიტეტში არის საგანმანათლებლო საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო გარემო:
მათ შორის: სანიტარული კვანძები, ბუნებრივი განათების შესაძლებლობა და გათბობის ცენტრალური
სისტემა, ამ მიზნით:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელდა სენაკის სასწავლო კორპუსის
სრული რეაბილიტაცია, გათბობის სისტება, სანიტარული კვანძები, ღირებულებით 446 168.88 ლარი,
2015 წლის თებერვლის მიღება-ჩაბარების აქტი.
სენაკის სასწავლო კორპუსის გადახურვა კარ-ფანჯრები, გარეთა სამუშაოები-მობათქაშება-შეღებვა 284
396.16 ლარი 2015 წლის 24 თებერვლის მიღება-ჩაბარების აქტი.
ზუგდიდის სასწავლო კორპუსის გადახურვა ღირებულებით 192 286 ლარი. 2014 წლის 17 ნოემბრის
მიღება-ჩაბარების აქტი,
ზუგდიდის სასწავლო სახელოსნოს სრული რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 770 977 ლარი 2015 წლის 25 სექტემბრის #32050203/03/228
მიღება-ჩაბარების აქტი.
სასწავლო უნივერსიტეტის 2017 წლის 14 ივლისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ # 116
ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ზუგდიდის სასწავლო კორპუსის გათბობის სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაობი ღირებულებით 92 113 ლარი.
2017 წლის 14 ივლისის სასწავლო უნივერსიტეტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #117
ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ზუგდიდის სასწავლო კორპუსის შიდა სარეაბილიტაციო და გარე
საკანალიზაციო ქსელის, სანიტარული კვანძების მოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაობის
ღირებულებით 121 939 ლარი.
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სასწავლო უნივერსიტეტის 2014 წლის 05 დეკემბრის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ # 171
ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ზუგდიდის ზუგდიდში საერთო საცხოვრებლის სრული
სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფაქტობრივი ღირებულებით 484 936.69 ლარი.
სასწავლო უნივერსიტეტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2016 წლის 28 სექტემბრის #130
ხელშეკრულებებით
შესყიდულ იქნა 217 412 ლარის ღირებულების სენაკში საპლანტაციო გზის მოწყობა
2016 წლის 05 სექტემბრის #119 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ზუგდიდში 131874 ლარის ეზოს
კეთილმოწყობის სპორტული მოედნის, სასწავლო სახელოსნოს შენობის სარეაბილიტაციო, წყლის
სადაწნევო ავზის მოწყობის, სანიაღვრე კანალიზაციის, საქვაბე შენობის მოწყობის სამუშაოები.
სასწავლო უნივერსიტეტის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2016 წლის 29 ივნისის
# 86
ხელშეკრულებებით შესყიდულ იქნა სენაკში მეცხოველეობის ფერმის ელექტრომომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2016 წლის 12 ივლისის #92 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა გაზიფიცირების სამუშაოები 10495 ლარის
ღირებულების
2016 წლის 18 მარტის #25 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ჭაბურღილის მოწყობა 49 877 ლარის
ღირებულების
2015 წლის 28 ოქტომბრის #170 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა სენაკში მეცხოველეობის ფერმის
წყალმომარაგების მაგისტრალის მოწყობა
2015 წლის 11 მარტის # 16 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა
მშენებლობა ღირებულება 618 000 ლარი

სენაკში

მეცხოველეობის ფერმის

2017 წლის 06 ოქტომბრის #141 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ზუგდიდში სასწავლო კორპუსის
შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 40 357 ლარის ღირებულებით
2017 წლის 31 ივლისის #128 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ზუგდიდში სამზარეულოს/სასწავლო
სახელოსნოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები 34 999 ლარის ღირებულებით.
2016 წლის 30 დეკემბრიდ #204 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა
მოწყობილობები 70 972 ლარის ღირებულებით.

კომპიტერული ქსელების

2018 წლის 09 იანვრის #2 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა კომპიტერული საკომუნიკაციო ქსელური
მოწყობილობები (თანმდევი მომსახურებით----მოწყობა-მონტაჟით) 67 387 ლარის ღირებულებით.
2015 წლის 17 მარტის #26 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა ავეჯი 31 398 ლარის ღირებულების
2015 წლის 16 ოქტომბრის #150 ხელშეკრულებით შესყიდულ იქნა სენაკში კეთილმოწყობის სამუშაოები
89 302 ლარის ღირებულების
მიმდინარეობს

მუშაობა

მოსაწესრიგებლად:

აგრარული

მეცხოველეობის

მიმართულებით
ფერმაში

მატერიალურ-ტექნიკური

ნაკელგამტანი

მოწყობილობის

ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტება, სენაკის ბაზაზე საერთო საცხოვრებლისა და
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ბაზის

საპროექტო

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის შემოღობვის სარემონტო სამუშაოების დასასრულებლად, მეფუტკრეობის
მოდულური პროფესიული საგანმანთლებლო პროგრამის დანერგვის მიზნით - მეფუტკრეობის
სახელოსნოს და მექანიზაციის მიმართულებით პროგრამის დასანერგად სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების ტექნიკის ავტოფარეხის მშენებლობის მიზნით განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროსთან კონსულტაციები (ანგარიშები) და სხვა აქტივობები, რაც გაწერილია სამოქმედო
გეგმით.
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 20 აპრილის # 16 დადგენილებით დამტკიცებული
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 1-ლი კვარტლის ანგარიშით წარდგენილია
სასწავლო
უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურისა და ექიმის მიერ განხორციელებული დათვალიერების
აქტი სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობის
შესახებ დადგენილ ნორმებთან. დასკვნა/აქტი დაფუძნებულია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების ერთიანი სტრატეგიას, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485
დადგენილებას ,,ტექნიკური რეგლამენტის − ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
დაწესებულებების სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ» საქართველოს
მთავრობის
2015 წლის 24 აპრილის №185 დადგენილებას ,,სამედიცინო, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში დეზინფექციისა და
სტერილიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
შესახებ“ საქარველოს კანონს, სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში
განხორციელებული ფართო მასშტაბის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ექსპერტიზის
დასკვნებს და ფაქტობრივ მდგომარეობას.
2017 წლის 14 ივლისს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა
და შპს ,,გილანი XXI-ს’’ შორის გაფორმებული №117 ხელშეკრულების, 2017 წლის 30 სექტემბრის
შეთანხმება №1 პირობების თანახმად, ,, გილანი XXI-მა’’ შეასრულა სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსის შიდა სარეაბილიტაციო (სველი
წერტილების სრული რეაბილიტაცია) და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები. A ტიპის
ინსპექტირების ორგანომ, შპს
,,არდამ“ 2017 წლის 05 დეკემბერს
გააფორმა ინსპექტირების
(ექსპერტიზა) ანგარიში №296, რომლის თანახმადაც შპს ,,გილანი XXI-ის’’ მიერ სსიპ შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში
შესრულებული ფაქტიური სამუშაოები შესაბამისობაშია შესრულებული სამუშაოების აქტით (ფორმა
№2) გათვალისწინებულთან. სამუშაოები შესრულებულია ხარისხიანად პროექტის მიხედვით.
რეაბილიტაციის შედეგად სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტში მოეწყო ახალი, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სანიტრული კვანძები,
სასწავლო კორპუსებსა და სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში (ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. №14, №17,
სენაკი, მშვიდობის ქ. №192) სრულად არის დაცული სანიტარული ჰიგიენის ნორმები. ჰიგიენის
უზრუნველყოფას ემსახურება 15 პერსონალი/დამლაგებელი. სველი წერტილები უზრუნველყოფილია
ხელსაბანებით, აღჭურვილია სათანადო ჰიგიენური საშუალებებით. ფუნქციონირებს გამართული
ვენტილაციის სისტემა. იატაკი ადვილად გაწმენდადია.
ეზოები კეთილმოწყობილია, ტერიტორიებზე (ზუგდიდი, სენაკი) განთავსებულია დრენაჟის
ეფექტიანი სისტემა. ეზოში განთავსებულია სანაგვე ბუნკერები. რეგულარულად წარმოებს ნარჩენებისა
და ნაგვის გატანა. სასწავლო კორპუსები მოწყობილია ისე, რომ იძლევა მის სუფთა მდგომარეობაში
შენარჩუნების, დასუფთავებისა და დეზინფექციის საშუალებას. სასწავლო კორპუსები მარაგდება
სასმელი წყლით, რომელიც სპეციალური ბიდონებით ქულერების საშუალებით მიეწოდება
სტუდენტებს და პერსონალს. სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია ავტონომიურ წყაროზე დაფუძნებული
უწყვეტი წყალმომარაგების სისტემა, სრულად რეაბილიტებული საკანალიზაციო სისტემა.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასადილო რეგულარულად გადის მონიტორინგს სსიპ
სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს
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წარმომადგენელთა მხრიდან. სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მომართვის საფუძველზე
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსინსპექტორებმა ჩაატარეს მონიტორინგი. სააგენტოს მიერ გაიცა შესაბამისობის შეფასების აქტი #04-8.
გაიცა რამდენიმე რეკომენდაცია, დაწყებულია რეკომენდაციის გათვალისწინებით ღონისძიებების
გატარება. სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სანიტარულჰიგიენური ნორმები დამაკმაყოფილებელია და შესაბამისობაშია მოქმედ სტანდარტთან
სასწავლო

უნივერსიტეტი

ფლობს

და

მუდმივად

აახლებს

უმაღლესი

და

პროფესიული

საგანმანათლებლო პროგრამების გასახორციელებლად ინვენტარს, ლაბორატორიებს, სასწავლო
მასალებს,

აღჭურვილობას.

საგანმანათლებლო

პროგრამების

განვითარებისთვის,

მათ

შორის

საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში თანამდროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიური საშუალებები,
სტომატოლოგიის, კრიმინალისტიკის, მედდის, ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორის
ლაბორატორიის აღჭურვილობა, კომპიუტერული ლაბორატორიები და სხვა.
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია, პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, აუმჯობესებს შშმ პირთა
პირობებს, რისთვისაც მოიპოვა დაფინანსება და ახორციელებს ბაქან-ლიფტის მოწყობას (2017 წლის 28
დეკემბრის, სააგენტოსთან ხელშეკრულება # 32070202-32, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების # შშმ პირთათვის ბაქან-ლიფტის მოწყობა 113 409.95 ლარი).დაგეგმილია ზუგდიდის
ბაზაზე ადაპტირებული გარემოს გაუმჯობესება სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე, რისთვისაც
შემუშავებული

და

დამტკიცებულია

შეთანხმებული

ხარჯთაღრიცხვა

საგანმანათლებლო

და

სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან 68 000 ლარის ოდენობით, მიმდინარეობს
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ხელშეკრულების გაფორმება
მტკიცებულებები/ინდიკატორები
1. სასწავლო უნივერსიტეტის უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
საჯარო რეესტრიდან ამონაწერები.
2. მოძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინვენტარიზაციის მასალები.
3. ,,სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა/
პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული ოდენობისა და მისაღებ სტუდენტთა /პროფესიულ
სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგიით“,
4. ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო
პროგრამის აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესით“,
5. ,,სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქცია“
6. შესყიდვის ხელშეკრულებები
7. ექიმის დებულება
8. შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის წესი
7.2.
საბიბლიოთეკო რესურსები
 ბიბლიოთეკაში არსებული გარემო, რესურსები და მომსახურება ხელს უწყობს სასწავლო და კვლევითი
საქმიანობის ეფექტურ განხორციელებას და უსდ მუდმივად ზრუნავს მის განვითარებაზე.
აღწერა და შეფასება
ბიბლიოთეკაში არსებული გარემო, რესურსები და მომსახურება ხელს უწყობს სასწავლო და კვლევითი
საქმიანობის განხორციელებას და სასწავლო უნივერსიტეტი მუდმივად ზრუნავს მის განვითარებაზე.
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სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის წიგნადი ფონდის აღრიცხვასა და დამუშავებას,
კატალოგების, სწავლა–სწავლების ეფექტიანი გარემოს შექმნას უზრუნველყოფს ,,შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულებით“ შესაბამისი
პერსონალი
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში უზრუნველყოფილია სასწავლო, სამეცნიერო და
საგანმანათლებლო პროცესი საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (წიგნები, ჟურნალები, პერიოდული
გამოცემები და სხვა მასალა). ხდება საბიბლიოთეკო ფონდის მუდმივი განახლება და სრულყოფა;
ელექტრონული კატალოგების შექმნა და მისი განახლება პერიოდულად; წიგნადი ფონდის და
რესურსების დაცვა დაზიანებისა და განადგურებისაგან, ბიბლიოთეკის სტატისტიკის წარმოება,
ქსეროქსით მომსახურება (საავტორო და მომიჯნავე უუფლებების გათვალისწინებით). გეგმიური
ინვენტერიზაციისა
და რეინვენტარიზაციის ჩატარების უზრუნველყოფა; განსაზღვრულია
ბიბლიოთეკის მუშაობის დრო, დაცულია მკითხველის უფლებები ვალდებულებები და წიგნთან
მოპყრობის წესები, ბიბლიოთეკას ჰყავს ბიბლიოთეკის სამეცნიერო ხელმძღვანელი აკადემიური
პერსონალი, ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობს სამეცნიერო განყოფილება. ბიბლიოთეკის სამეცნიერო
ხელმძღვანელი სამეცნიერო განყოფილებასთან ერთად პასუხისმგებელია ბიბლიოთეკის წიგნადის
ფონდის შევსებასა და ბიბლიოთეკის წიგნებით უზრუნველყოფის ორგანიზებაზე.
სასწავლო უნივერსიტეტში ბიბლიოთეკის სივრცეებია: წიგნსაცავი, ბიბლიოთეკაში მომუშავე
პერსონალის სამუშაო სივრცე, შეხვედრების და ჯგუფური მუშაობის სივრცე/სამკითხველო დარბაზი,
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური აღჭურვილობის სივრცე. ბიბლიოთეკის სივრცეებში დაცულია
ხანძარსაწინააღმდეგო წესები, ასევე უსაფრთხოებისა და წიგნის დაცვასთან დაკავშირებით კლიმატის,
ტენიანობისა და ვენტილაციის კონტროლი, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა პირობები და
მოთხოვნები.
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური
აღჭურვილობის
სივრცე
უზრუნველყოფს
ერთდროულად 24 მკითხველის მომსახურებას ადგილზე, აღჭურვილია 20 ერთეული ინტერნეტში
ჩართული თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კომპიუტერით, პრინტერებით, ქსეროკოპირების
აპარატებით, სმარტბორდით ზუგდიდსა და სენაკში. ფუნქციონირებს ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო
პროგრამა Open biblio ელექტრონული სისტემა. ბიბლიოთეკას გააჩნია მუდმივ განახლებადი
ელექტრონული კატალოგი და ელექტრონული საძიებო სისტემა.
2016 წლის შიდა აუდიტის დასკვნის საფუძველზე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 16
თებერვლის #02-01/04 ბრძანებით ჩატარდა ბიბლიოთეკის ძირითადი ფონდის რეინვენტარიზაცია.
მოხდა ბიბლიოთეკის ძირითადი ფონდიდან დაავადებული და სასწავლო-საგანმანთლებლო
დანიშნულებით
გამოუსადეგარი
ლიტერატურის/საბიბლიოთეკო დოკუმენტების
გარიცხვა,
შესაბამისად, განხორციელდა წიგნადი ფონდის ხელახალი რეგისტრაცია, თითოეული საბიბლიოთეკო
დოკუმენტისთვის ახალი საინვენტარო ნომრის მინიჭება და ამ ნომრით რეინვენტარიზებული
დოკუმენტების ჯამური აღრიცხვის წიგნში გატარება და ასახვა ელექტრონულ კატალოგში. (წიგნადი
ფონდის საბალანსო რაოდენობაა 25 792 ერთეული ღირებულებით 98348 ლარი). რეინვენტარიზაციის
შემდეგ რეინვენტარიზებული დოკუმენტების ჯამური რაოდენობა აღრიცხვის წიგნში ზუგდიდში არის
5903 ერთეული, სენაკში 1227 ერთეული. სულ 7130 ერთეული. ელექტრონულმატარებლებზე არსებული
(ელექტრონული წიგნების) წიგნების რაოდენობა შეადგენს 626 ერთეულს.
2017 წლის 15 მარტის #02-01/11 ბრძანებით შეიქმნა სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკისთვის
საჩუქრად მიღებული წიგნების შეფასების მიზნით მუდმივმოქმედი კომისია.
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ გააუმჯობესა სტუდენტებისა და აკადემიური
პერსონალისთვის ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რისთვისაც
განახორციელა შესყიდვა (2018 წლის 22 მარტის, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების #44
,,ელექტრონული

ინფორმაცია

ბიბლიოთეკებისთვის
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-eIFL

გამოყენების

უფლების

შესყიდვა/ხელმისაწვდომობა“

ელექტრონული რესურსები: 1) Cambridge Journals Online

(https://www.cambridge.org/core); 2) BioOne Complete (http://www.bioone.org/); 3) e-Duke Journals Scholarly
Collection (https://www.dukeupress.edu/); 4) Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies ebooks (https://www.elgaronline.com/page/70/journals); 5) IMechE Journals (https://us.sagepub.com/enus/nam/IMeche); 6) New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/); 7) Openedition Journals
(http://www.openedition.org/); 8) Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/); 8) SAGE
Premier (https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier -1200 ლარი საწევრო წელიწადში ).
სასწავლო უნივერსიტეტის დომეინი zssu.edu.ge უზრუნველყოფს საერთაშორისო საბიბლიოთეკო
ქსელის ბაზებზე წვდომას, გააქტიურებულია პერსონალისა და სტუდენტისთვის მეილსერვისები.
მიმდინარეობს ეტაპობრივად ტრენინგები პერსონალის და სტუდენტისთვის მეილსერვისების
სარგებლობის მიზნით.

მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1.
2.
3.
4.

7.3.




ბიბლიოთეკის დებულება
ბიბლიოთეკის სარგებლობის წესი
ლიტერატურის შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ბაზებთან (Scopus,
Mendeley)წვდომის დამადასტურებელი დოკუმენტი- სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის
გადაცემაზე ხელშეკრულება # 2018/48, პროგრამა
საინფორმაციო რესურსი

უსდ-ში შექმნილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია მისი
ადმინისტრირება და ხელმისაწვდომობა;
ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული სისტემები დანერგილია და არსებობს მისი მუდმივი
განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები;
უსდ-ის მიერ უზრუნველყოფილია ვებგვერდის ფუნქციონირება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

აღწერა და შეფასება
სასწავლო
უნივერსიტეტში
შექმნილია
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
უზრუნველყოფილია მისი ადმინისტრირება და ხელმისაწვდომობა;

ინფრასტრუქტურა

და

სასწავლო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი, რომელიც
ხელმძღვანელობს დამტკიცებული ,,საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის დებულებითა“ და
,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მართვისა და ვებგვერდის ადმინისტრირების წესით“, ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის წესითა“ და ბიზნეს პროცესების
უწყვეტობის გეგმით. რექტორის ბრძანებით დანიშნულ პერსონალზე გაიცა დამატებით დავალებები
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 7 აპრილის #02-01/13 ბრძანებით და ლაბორატორიის
გამგეს დაევალა ქსელების ადმინისტრირება, პროგრამისტს - სასწავლო პროცესის მართვის
ელექტრონული პროგრამის ადმინისტრირება.
სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა და
უზრუნველყოფილია მისი ადმინისტრირება და ხელმისაწვდომობა;
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საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი გეგმავს სასწავლო უნივერსიტეტის ინფორმაციული
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურას და პასუხისმგებელია სერვერების გამართულ ფუნქციონირებასა
და უსაფრთხოებაზე, ვებგვერდის ადმინისტრირებაზე;
სასწავლო უნივერსიტეტსის ბალანსზე ირიცხება, დესკტოპ კომპიუტერები, პორტატული
კომპიუტერები, მულტიფუნქციური და მონოფუნქციური პრინტერები, პროექტორები და
ინტერაქტიული დაფები, მათ შორის: სასწავლო და ადმინისტრაციული მიზნებისთვის კომპიტერულ
ტექნოლოგიები: დესკტოპ კომპიუტერი 394 ერთეული. ლეპტოპი 109 ერთეული, ინტერაქტიული დაფა 5
ერთეული, პროექტორი 15 ერთეული. პრინტერი 49 ერთეული.
სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს ემსახურება რამდენიმე კომპიუტერული ლაბორატორია და
ბიბლითეკა. ლაბორატორატორია 225-ში განლაგებულია 30 ერთეული Acer-ის ფირმის ბრენდ
კომპიუტერი (2 GB ოპერატიულით, 500 GB მყარი დისკით, 2 ბირთვიანი პროცესორით).
ლაბორატორიაში 226-ში განლაგებულია 15 ერთეული HP-ის ფირმის ბრენდ კომპიუტერი, ( 4 GB
ოპერატიულითა და 4 ბირთვიანი AMD-ს პროცესორით), საკომუნიკაციო კარადა მარშუტიზატორებით, Switch-ებით და ერთი Firewall-ით. ლაბორატორია 217-ში ში განთავსებულია 22
ერთეული Acer-ის ბრენდ კომპიუტერი ( 2 ბირთვიანი და 2 ნაკადიანი პროცესორით, 500 GB მყარი
დისკით, 4 GB ოპერატიულით ). ლაბორატორია 213-ში განთავსებულია 22 დესკტოპ კომპიუტერი. 218
აუდიტორიაში ( ბიბლიოთეკა ) განლაგებულია (სტუდენტებისთვის და აკადემიური პერსონალისთვის)
24 Acer-ის ბრენდ კომპიუტერი (2 ბირთვიანი და 2 ნაკადიანი პროცესორით, 500 GB მყარი დისკით, 4 GB
ოპერატიულით ) და Epson-ის ფირმის ინტერაქტიული დაფა, HP ფირმის მულტიფუნქციური
პრინტერი, ქსეროქსი. აუდიტორია 221-ში დამონტაჟებულია ინტერაქტიული დაფა. ლაბორატორია 119ში განთავსებულია 15 Acer-ის ბრენდ კომპიუტერი ( 2 GB ოპერატიულით, 500 GB მყარი დისკით, 2
ბირთვიანი პროცესორით ) და ინტერაქტიული დაფა. აუდიტორია 113 ( საკონფერენციო აუდიტორია )
დამონტაჟებულია Epson-ის ფირმის ინტერაქტიული დაფა. აუდიტორია 313-ში დამონტაჟებულია
ინტერაქტიული დაფა. აუდიო სისტემა - უკაბელო მიკროფონით, Dell - ის ფირმის 6 პერსონალური
კომპიუტერი, ( 4 ბირთვიანი პროცესორით, 4 GB ოპერატიულით, 1 TB მყარი დისკით ), Dell - ის ფირმის
Server-ი, dell poweredge r730xd ( 32 GB ოპერატიულით, 4 SAS დრაივით, 2 Intel Xeon-ის 8 ბირთვიანი
პროცესორით 16 ნაკადით ), 25 Acer-ის ბრენდის ლეპტოპი ( მეექვსე თაობის პროცესორით, 4GB
ოპერატიულით, 256 GB იანი SSD დისკით ). 227 აუდიტორიაში მოწყობილია ლაბორატორია ბეჭდური
და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორისათვის, სადაც განლაგებულია 10 შტატივი, 10 ვიდეოკამერა (
action camera ), 10 ლეპტოპი. ლაბორატორია 121-ში განლაგებულია 15 კომპიუტერი (2 GB
ოპერატიულით, 500 GB მყარი დისკით, 2 ბირთვიანი პროცესორით).
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასა და დამხმარე პერსონალს ემსახურება 65 ერთეული
დესკტოპ კომპიუტერი. 23 ერთეული ლეპტოპი. ასევე უნივერსიტეტის ბალანსზე არის 7 ერთეული
მონობლოკი ( AIO ბიზნეს კლასის კომპიუტერი ), 6 ერთეული მძლავრი კომპიუტერის ქეისი ( i7
პროცესორით ), 10 პროექტორი - ეკრანითურთ . 65 ერთეული HP-ის ფირმის ბრენდ კომპიუტერი, ( 4 GB
ოპერატიულითა და 4 ბირთვიანი AMD-ს პროცესორით).
7 ერთეული Acer - ის ბრენდ კომპიუტერი ( 2 ბირთვიანი და 2 ნაკადიანი პროცესორით, 500 GB მყარი
დისკით, 4 GB ოპერატიულით ).
სულ ზუგდიდის ბაზაზე კომპიუტერების რაოდენობა 330 ერთეული, ლეპტოპების რაოდენობა
72 ერთეულია. ინტერაქტიული დაფა 5 ერთეული. პროექტორი 10 ერთეული. მუშა და ახალი, როგორც
მულტიფუნქციური ასევე მონოფუნქციური პრინტერების რაოდენობა (მათ შორის 4 ფერადი პრინტერი)
44 ერთეული ( შესაკეთებელი პრინტერების რაოდენობა 15 ერთეული ). პრინტერები და პროექტორები
განაწილებულია ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და ლაბორატორიებში.

არსებული კომპიუტერული ტექნიკის რესურსი (სენაკის ბაზა)
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ლაბორატორია 207 - 21 ერთეული დესკტოპ კომპიუტერი (2 ბირთვიანი და 2 ნაკადიანი
პროცესორით, 500 GB მყარი დისკით, 4 GB ოპერატიულით). ლაბორატორია 208 – 21 ერთეული დესკტოპ
კომპიუტერი ( მათ შორის 10 -2 ბირთვიანი და 2 ნაკადიანი პროცესორით, 500 GB მყარი დისკით, 4 GB
ოპერატიულით, ხოლო 11 სამომხმარებლო დონის დესკტოპ კომპიუტერი). ლაბორატორია 209 – 21
ერთეული დესკტოპ კომპიუტერი ( 2 ბირთვიანი და 2 ნაკადიანი პროცესორით, 500 GB მყარი დისკით,
4 GB ოპერატიულით ). საერთო ჯამში დესკტოპ კომპიუტერების რაოდენობა არის 64 ერთეული,
ლეპტოპების რაოდენობა არის 37 ერთეული, პრინტერებისა და პროექტორების რაოდენობა 5-5
ერთეული.
მაღალი ხარისხის საინფორმაციო მომსახურების მიზნით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
მოსაწყობად სასწავლო უნივერსიტეტში 2018 წლის დასაწყისში განხორციელდა
კომპიუტერული
ქსელების სრული რეორგანიზება. უნივერსიტეტში განთავსდა საკომუნიკაციო კარადები (რეკი),
მთავარი მარშუტიზატორი (Router), მართვადი კომუტატორები (სვიჩი). საკომუნიკაციო კარადები
(რეკი) დამონტაჟდა კორპუსის სამივე სართულზე. რეკები დამონტაჟდა კედელზე (Wall mounted).
ქსელის ფიზიკური და საინჟინრო ინფრასტრუქტურა.
სასწავლო კორპუსი (ზუგდიდი)
პირველ სართულზე არის მთავარი საკომუნიკაციო რეკი, სადაც მოწყობილია Ethernet - კაბელების
შემკრები ( Patch Panel ). მთავარი მარშუტიზატორი ( Cisco 2900 ) უზრუნველყოფილია მაღალსიჩქარიანი
ინტერნეტით, რომელიც Ethernet კაბელით მოეწოდება ოპტიკური კაბელების შემკრები ჩარჩოდან ( ODF
) , ორი მართვარი კომუტატორი, TP-link T1600G – 52 TS , 4 SFP გაფართოების სლოტითა და TP-link
T1600G – 24 TS , 4 SFP გაფართოების სლოტით. აღნიშნული რეკი ემსახურება მთლიანად პირველ
სართულს, როგორც ლაბორატორიებსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებს, ასევე უკაბელო დაშვების
წერტილებს ( WiFi AC ),
მეორე სართულზე განთავსებულია ორი საკომუნიკაციო კარადა, სადაც მოწყობილია Ethernet კაბელების შემკრები ( Patch Panel ), ორი მართვადი კომუტატორი TP-link T1600G – 52 TS , 4 SFP
გაფართოების სლოტით. თითოეული რეკი თანაბრად ინაწილებს როგორც ლაბორატორიებისა და
ადმინისტრაციული ერთეულების წერტილებს, ასევე უკაბელო დაშვების წერტილებს ( WiFi AC ).
მესამე სართულზე განთავსებულია ერთი საკომუნიკაციო კარადა, სადაც მოწყობილია Ethernet კაბელების შემკრები ( Patch Panel ), ერთი მართვადი კომუტატორი TP-link T1600G – 52 TS , 4 SFP. რეკი
ემსახურება მესამე სართულის კომპიუტერულ რესურსს, ასევე უკაბელო დაშვების წერტილებს ( WiFi
AC ).
მეორე და მესამე სართლზე დამონტაჟებული რეკები უკავშირდებიან მთავარ რეკს ( პირველ
სართულზე ) კუმუტატორის საშუალებით (TP-link T1600G – 24 TS , 4 SFP), რომელიც განთავსებულია
პირველ სართულზე, მთავარ საკომუნიკაციო რეკში. ზემოთ ნახსენები საკომუნიკაციო კარადები
აერთიანებს 300 - ზე მეტ წერტილს.
საკომუნიკაციო კარადების ელექტრომომარაგება მაქსიმალურად არის უზრუნველყოფილი. ესენია:
ცვლადი დენის წყარი, თითეული კარადა აღჭურვილია მძლავრი უწყვეტი კვების წყაროებით ( UPS )
TRIPP-LITE - SMX1500LCD . ( ოთხი ერთეული ). ცვლადი დენის გათიშვის შემთხვევაში მძლავრი UPSები საშუალებას იძლევა ამუშავდეს გენერატორი.
უკაბელო დაშვების წერტილი ( WiFi AC) განლაგებულია ყველა სართულზე მაღალი სიხშირის
წვდომისთვის. პირველ და მეორე სართულზე 7 – 7 ხოლო მესამე სართულზე 4. ჯამში 18. Tenda N301
Wireless Router - 300 Mbs.
სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი (ზუგდიდი)
საცხოვრებელს ფარავს უკაბელო ინტერნეტი, საცხოვრებელს მიეწოდება ოპტიკური ინტერნეტი. ODFდან Ethernet კაბელი უკავშირდება TRENDnet TEG-160WS კომუტატორს, საიდანაც 7 ერთეულ Tenda
N301 Wireless Router-ს. უკაბელო დაშვების წერტილები სრულიად ფარავენ საცხოვრებელს.
სასწავლო სახელოსნო (ზუგდიდი)
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სასწავლო სახელოსნოს ინტერნეტი ოპტიკური კაბელით მიეწოდება ODF - დან, რომელიც საერთო
საცხოვრებელშია დამონტაჟებული. სახელოსნოში დამონტაჟებულია AC ( უკაბელო დაშვების
წერტილი ) უმართავი კომუტატორი.
სარეზერვო კოპირება ( აქტიური დირექტორია - Active Directory )
სასწავლო უნივერსიტეტის ადმოინისტრაცია გეგმავს განახლებული კომპიუტერული ქსელი
გამოიყენოს Active Directory სერვისის დასანერგად, რომელიც გაიშვება Dell Poweredge r730xd
ზე. შესაბამისად, მომხმარებლების ‘სენსიტიური’ ინფორმაციის სარეზერვო კოპირება მოხდება NAS
სერვერზე.
მიუხედავად იმისა, რომ აქტიური დირექტორიის სერვისი დანერგვის პროცესშია, ადმინისტრაციის
პერსონალის ‘სენსიტიური’ ინფორმაციის სარეზერვო ასლის აღება ხდება და Google ის Cloud-ზე
ატვირთვა. სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია იყენებს G Suite-ის მომსახურებას, რაც Google-ის
ღრუბელში დიდი ინფორმაციის განთავსების ( და არამარტო ) შესაძლებლობას იძლევა.
საერთო საუნივერსიტეტო ინფორმაციული სისტემები

სასწავლო

უნივერსიტეტს ემსახურება ორი დომენური სახელი
http://www.zssu.ge ;
http://www.zssu.edu.ge . მუშაობს http პროტოკოლით, იგეგმება https პროტოკოლით
უზრუნველყოფა შესაბამისი სერთიფიკატით.
სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა lms.zsssu.ge;
http://www.lms.zssu.ge , მუშაობს http პროტოკოლით;
ქსელის ფიზიკური და საინჟინრო ინფრასრუქტურა (სენაკის ბაზა)
სასწავლო
უნივერსიტეტში, როგორც ზუგდიდში, ასევე სენაკის ბაზაზე მოხდა ქსელის
ინფრასტრუქტურის რეორგანიზება. სენაკის ბაზას ემსახურება ერთი საკომუნიკაციო კარადა ( რეკი ),
სადაც დამონტაჟებულია 4 მართვადი კომუტატორი ( სვიჩი ) TP-link T1600G – 52 TS , 4 SFP,
საკომუნიკაციო რეკის უწყვეტად დენით უზრუნველყოფს Online UPS - უწყვეტი კვების წყარო. HP - ის
სერვერი ( 8 GB ოპერატიული მეხსიერებით, 1 TB მყარი დისკით, 4 ბირთვიანი პროცესორით )

ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული სისტემები დანერგილია და არსებობს მისი
მუდმივი განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები;
ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული სისტემები ინერგება და არსებობს მისი
მუდმივი განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები; აღნიშნულს ითვალისწინებს ,,შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის წესი“ და ბიზნეს
პროცესების უწყვეტობის გეგმა.
ინერგება პერსონალის აღრიცხვის ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა (შესყიდულია, 2017 წლის 06
დეკემბერი - სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების # 191 - 1637 ლარი)
ინერგება სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა (შესყიდულია 2018 წლის 22 იანვარი,
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების #4, 6000 ლარი წელიწადში)
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დასრულდა დაქსელვის სამუშაოები (შესყიდულია 2018 წლის 09 იანვარი, მომსახურების სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების #2 – 67387,72 ლარი (ფაქტობრივი - 59641,22 ლარი)), რაც
წინაპირობაა

ელექტრონული

ჟურნალების

წარმოებისა

და

საქმისწარმოების

ელექტრონული

დოკუმენტბრუნვის დასანერგად.
სასწავლო

უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციამ

გააუმჯობესა

სტუდენტებისა

და

აკადემიური

პერსონალისთვის ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რისთვისაც
განახორციელა შესყიდვა (2018 წლის 22 მარტის, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების #44
,,ელექტრონული

ინფორმაცია

შესყიდვა/ხელმისაწვდომობა“

ბიბლიოთეკებისთვის

-eIFL

გამოყენების

უფლების

ელექტრონული რესურსები: 1) Cambridge Journals Online

(https://www.cambridge.org/core); 2) BioOne Complete (http://www.bioone.org/); 3) e-Duke Journals Scholarly
Collection (https://www.dukeupress.edu/); 4) Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies ebooks (https://www.elgaronline.com/page/70/journals); 5) IMechE Journals (https://us.sagepub.com/enus/nam/IMeche); 6) New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/); 7) Openedition Journals
(http://www.openedition.org/); 8) Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/); 8) SAGE
Premier (https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier -1200 ლარი საწევრო წელიწადში ).
დაიგეგმა ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა( სამსახურებრივი ბარათი,
ანგარიშები)
სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ უზრუნველყოფილია და მუდმივად აუმჯობესებს ვებგვერდის
ფუნქციონირებას ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
მიმდინარეობს ვებგვერდის (ინგლისურენოვანი ვებ გვერდის) სრულყოფა; ამ მიზნით დამატებით
აყვანილ იქნა პროგრამული უზრუნველყოფის ინგლისურენოვანი სპეციალისტი რექტორის 2017 წლის
30 სექტემბრის #01-02/79 და 2018 წლის 28 თებერვლის #01-02/11 ბრძანებებით.
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის დებულებითა
2. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ინფორმაციული
ტექნოლოგიების მართვისა და ვებგვერდის ადმინისტრირების წესით
3. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს პროცესების
უწყვეტობის წესი
4. ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის გეგმა
7.4.






ფინანსური რესურსი
უსდ-ის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია;
უსდ-ის ფინანსური მდგომარეობა უზრუნველყოფს სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებში
გაწერილი აქტივობების შესრულებას;
უსდ-ის ფინანსური რესურსები ორიენტირებულია დაწესებულების ძირითადი საქმიანობის ეფექტურ
განხორციელებაზე;
უსდ-ის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სამეცნიერო კვლევებისა და ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებაგანვითარების დაფინანსება;
უსდ-ში არსებობს ანგარიშვალდებულების, ფინანსური მართვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემა.

აღწერა და შეფასება
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სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფინანსური რესურსების
გამოყოფა ეკონომიკურად მიღწევადია და სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსური მდგომარეობა უზრუნველყოფს
სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმებში გაწერილი აქტივობების შესრულებას და ფინანსური
რესურსები ორიენტირებულია დაწესებულების ძირითადი საქმიანობის ( მათ შორის სამეცნიერო კვლევებისა და
ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-განვითარების დაფინანსება) ეფექტურ განხორციელებაზე;

ბიუჯეტი სასწავლო უნივერსიტეტის შემოსავლებისა და ხარჯების ერთიანობას წარმოადგენს,
რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის მიღწევადობას და არის
სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების ინსტრუმენტი (ბიუჯეტი
არის სასწავლო უნივერსიტეტის შემოსულობების, აგრეთვე ფუნქციებისა და ვალდებულებების
შესრულების მიზნით გასაწევი გადასახდელების ნუსხა)
ბიუჯეტი არის სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსური დოკუმენტი, რომელსაც ამტკიცებს
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წარდგინებით წარმომადგენლობითი საბჭო (მომდევნო წლის
ბიუჯეტი მტკიცდება საანგარიშო წლის ბოლოს არაუგვიანეს 31 დეკემბრისა, მიმდინარე წლის
დაზუსტებული ბიუჯეტი მტკიცდება საანგარიშო წლის ბოლოს არაუგვიანეს 31 დეკემბრისა, ბიუჯეტში
ცვლილებები ხორციელდება საჭიროებისამებრ. ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება
წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ კანონმდებლობითა და სასწავლო უნივერსიტეტში დადგენილი
წესით) და მასში ასახულია განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსება შემოსულობების
გათვალისწინებით.
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი არის სხვადასხვა შემოსულობების დაფინანსების წყაროების
ნაერთი - „ნაერთი ბიუჯეტი“
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი შესაბამისობაშია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის
ზოგად დებულებებთან (საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, კანონი ,,საქართველოს საბიუჯეტო
სისტემის შესახებ“) , როგორიცაა:
ყოვლისმომცველობა (სასწავლო უნივერსიტეტის ყველა შემოსავლების სრულყოფილად ასახვა);
გამჭვირვალობა (შემოსავლების განხილვის საჯაროობა);
დამოუკიდებლობა (უზრუნველყოფს საკუთარი შემოსავლების
წყაროების დამოუკიდებლად
განსაზღვრის უფლებას)
უნივერსალურობა (შემოსავლების მიმართვა საერთო გადასახადების დასაფინანსებლად).
ბიუჯეტის ყველა შემოსულობა და გადასახდელი სრულდება სახელმწიფო ხაზინის სისტემის
მეშვეობით.
ბიუჯეტი მოიცავს სასწავლო უნივერსიტეტის დაფინანსების წყაროებს:
ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავალი:

სწავლის საფასური, რომელიც იფარება სამაგისტრო,
საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტების მიერ;

საბაკალავრო

და

პროფესიულ

სწავლის საფასური, რომელიც იფარება სახელმწიფო სასწავლო გრანტით და სახელმწიფო
სასწავლო სამაგისტრო გრანტით (აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე).
სტუდენტთა სწავლის საფასური, რომელიც იფარება საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე
სახელმწიფოს მიერ სასწავლო და სოციალური გრანტით;
სწავლის საფასური, რომელიც იფარება სტუდენტის მიერ (სხვა ფასიანი სწავლებიდან მოკლევადიანი/გრძელვადიანი გადამზადებისა და მომზადების კურსები - მიღებული შემოსავლები);
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კერძო გრანტის, შემოწირულობის სახით ან ანდერძით მიღებული შემოსავლები;
დარგობრივი სამინისტროების მიერ გამოყოფილი პროგრამული დაფინანსება;
პროფესიული განათლების ვაუჩერული/პროგრამული დაფინანსება.
შესაბამისი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი სახსრები;
სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული სხვა შემოსავლები:
სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის ბაზაზე აგრარული მიმართულებით სწავლების პროცესში
წარმოშობილი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ნამატის რეალიზაციით.
სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სასწავლო
პროცესში შექმნილი ფასეულობების რეალიზაციით.
საბანკო დაწესებულებაში არსებული ფულადი ანაბრებიდან მიღებული საპროცენტო შემოსავალი.
სხვა სახის შემოსავლები, რომლებიც საქართველოში არსებული კანონმდებლობით ითვლება
ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ შემოსავლებად.
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ყალიბდება ფინანსირების ყველა წყაროს გათვალისწინებით.

შოთა
მესხიას
ზუგდიდის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის
ბიუჯეტი
არის
საერთო/საუნივერსიტეტო, ყველა შემოსავალი ერთიანდება სასწავლო უნივერსიტეტის საერთო (ნაერთ)
ბიუჯეტში, რომელიც სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიიდან გამომდინარე, საჭიროების
შემთხვევაში მიემართება მოქმედი კანონმდებლობით სხვადასხვა საფეხურის (აკადემიური,
პროფესიული) საგანმანათლებლო პროგრამის დასაფინანსებლად. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
ხელმძღვანელობით
სასწავლო
უნივერსიტეტის
ძირითადი
საგანმანათლებლო
ერთეულის(ფაკულტეტის) და სხვა სტრუქტურული ერთეულების მონაწილეობით ხდება ერთიანი
საუნივერსიტეტო ბიუჯეტის ფორმირება და შედგება ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის
(ფაკულტეტის) საბჭოს მიერ განსაზღვრული ბიუჯეტისა და სხვა შემოსავლების/დაფინანსებისგან.
სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შედგენის/დამტკიცების, შემოსავლების წყაროების განსაზღვრისა და
ხარჯვის განაწილების
წესი“, რომელიც არეგულირებს სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტის
შედგენას/დამტკიცებას, შემოსავლების წყაროების განსაზღვრასა და ხარჯვის განაწილებას.
ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები მიემართება ყველა საფეხურის როგორც
აკადემიური, ისე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დასაფინანსებლად:
პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიღებული შემოსავლები:
1. ვაუჩერული დაფინანსება მიემართება მხოლოდ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
უზრუნველსაყოფად:
პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის და პრემიის/დანამატის, ფულადი წახალისებისა და
სასწავლო პროცესის ხარისხიანი წარმართვისთვის აუცილებელი საჭიროებების (სასწავლო მასალები და
ინსტრუმენტები/აღჭურვილობა) ასანაზღაურებლად .
2. პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიღებული პროგრამული დაფინანსება მოცავს:
ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული იმ
პერსონალისა და სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში დასასაქმებელი შტატგარეშე
მოსამსახურეების შრომის/პრემიის/დანამატის ანაზღაურებას, რომელთა საქმიანობა სრულად/
ძირითადად მიმართულია პროფესიული პროგრამების უზრუნველსაყოფად .
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 23 ოქტომბრის #41 დადგენილებით დამტკიცდა 2017 წლის
დაზუსტებული ბიუჯეტი
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წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 15 ნოემბრის # 46 დადგენილებით ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის წარდგინების საფუძველზე დამტკიცდა სასწავლო უნივერსიტეტის 2018 წლის
ბიუჯეტი
სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 26 თებერვლის #12
დადგენილებით დამტკიცდა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წარდგინების საფუძველზე 2017 წლის
ფინანსური ანგარიშები (ბალანსი, ინვენტარიზაციის უწყისი).
სასწავლო უნივერსიტეტის ნაერთი ბიუჯეტის მაჩვენებელი წლების მიხედვით:

2013

2014

2015

1.923924

3.067396

2.473086

2016
2.123783

2017
2.569688

2018
3.535652

2019
2.573675

2020
2.697329

სასწავლო უნივერსიტეტის ფაკულტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებელი წლების მიხედვით:
2018
2019
2020
1230750.00

1353825.00

1489207.00

სასწავლო უნივერსიტეტის ვაუჩერული დაფინანსების მაჩვენებელი წლების მიხედვით:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
193512.00

302354.00

638668.00

480296.00

801053.00

741000.00

852150.00

979972.00

სასწავლო უნივერსიტეტის პროგრამული (პროფესიული) დაფინანსების მაჩვენებელი წლების
მიხედვით:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
7621.00

-

217715.00

359535.00

305983.00

390400.00

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და ხელშეკრულების საფუძველზე სასწავლო
უნივერსიტეტი გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში ახორციელებს
მომზადების/გადამზადების მოკლევადიან კურსებს. სასწავლო უნივერსიტეტის გაეროს განვითარების
პროგრამის ფარგლებში მიღებული დაფინანსების (დაფინანსება მოიცავს შრომის ანაზღაურებას,
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სასწავლო მასალებს, აღჭურვილობას, სარეკლამო საინფორმაციო, ტრანსპორტირების და სხვა ხარჯებს)
მაჩვენებელი წლების მიხედვით:
2013

2014

519977.00

306344.00

2015

2016

2017

2018

64240.00

86635.00

189416.00

94276.00

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმისა და ხელშეკრულების საფუძველზე სასწავლო
უნივერსიტეტი გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში ახორციელებს სამუშაოზე
დაფუძნებული სწავლებას/დუალური განათლებას. (დაფინანსება მოიცავს შრომის ანაზღაურებას,
სასწავლო მასალებს, აღჭურვილობას, სარეკლამო საინფორმაციო, ტრანსპორტირების და სხვა ხარჯებს)
დაფინანსების მაჩვენებელი წლების მიხედვით
2017
95140.00

2018
17030.00

სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო პროექტების (ინსტიტუციური შესაძლებლობების
განვითარების - ტემპუსის) (PICASA, ERAZMUS, ERAZMUS MUNDUS, DARE, STARY, INTEGRITY) ფარგლებში
მიღებული დაფინანსების ( დაფინანსება მოიცავს შრომის ანაზღაურებას, საზღვარგარეთ და ქვეყნის
შიგნით სამივლინებო, შესაძლებლობების დანერგვისა და განვითარების ხარჯებს, სასწავლო მასალებს,
აღჭურვილობას, სარეკლამო საინფორმაციო და სხვა ხარჯებს) მაჩვენებელი წლების მიხედვით:
2013

2014

2015

2016

2017

2018

4303.00

57105.00

16813.00

76895.00

94726

196926.00

სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის კეთილმოწყობისა და ხარისხის
უზრუნველყოფის მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტის სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დაფინანსების მაჩვენებელი წლების მიხედვით:
2013
-

2014
1363641.00

2015

2016

2017

2018

521016.00

121205.00

225553.00

294688.00

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ
უსასყიდლოდ გადმოცემული გრანტი-მიღება ჩაბარებით
2013
-

2014

2015

2016

2017

192287.00

582194.00

723247.00

122254.00

89

2018
-

სასწავლო მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მიზნით სასწავლო
უნივერსიტეტის საინფორმაციული და სხვა ტექნოლოგიებით აღჭურვისა და მაჩვენებლის მუდმივი
გაუმჯობესების მიზნით და სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოსა და დაფინანსების მაჩვენებელი წლების მიხედვით:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-

-

66779.00

89488.00

-

-

სასწავლო უნივერსიტეტის სხვა სახის შემოსავლებით ( სენაკის ბაზაზე აგრარული მიმართულებით
სწავლების პროცესში წარმოშობილი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ნამატის რეალიზაციით
მიღებული, საბანკო დაწესებულებაში არსებული ფულადი ანაბრებიდან მიღებული საპროცენტო
შემოსავალი, რომლებიც საქართველოში არსებული კანონმდებლობით (ითვლება ეკონომიკური
საქმიანობით მიღებულ შემოსავლებად))მიღებული დაფინანსების მაჩვენებელი წლების მიხედვით:
2013
25769.00

2014

2015

20419.00

44949.00

სახელმწიფო სტიპენდია
2013
2014
31050

33251,00

2015

31200

27000

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
2013
2014
00.00

2016

00.00

2015

26000.00

2017

2018

27150

2016
1600.00

2018

19700.00

2016
26550

00.00

2017

30000

2017

2018

30888.00

35350.00

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია (სწავლის ქირა)
2013
1,141,692.00

2014

2015

3,067,396.00

2,473,086.00

2016
2,123,793.00

2017

2018

2,569,664.00

1,690,923.00

ხარჯვა წლების მიხედვით ფაქტობრივი მონაცემები 2013-2017 წლები
2018-2020 პროგნოზი
ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვა
2013
2014
1714947.00

1995222.00

2015

2016

2017

3005454.00

2405894.00

2714217.00

90

2018
3535652

2019

2020

2261625.00

2527329.00

შრომის ანაზღაურება (ნაერთი) დაფინანსება
2013
933144.00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2127460

2004860

2018

2019

2020

401160

401160

401160

2018

2019

2020

293600

367000

403700

2018

2019

2020

150500

155000

170000

2018

2019

2020

634240

644500

651700

2019

2020

1151649.00 1322501.00 1495779.00 1722469.00 1.799760

მ.შ შრომის ანაზღაურება (ადმინისტრაციის)დაფინანსება
2013
229801.00

2014

2015

2016

276236.00 351942.00

226111.00

2017
273646

მ.შ შრომის ანაზღაურება (აკადემიური)დაფინანსება
2013
211224.00

2014

2015

2016

233093.00 240946

240804

2017
255766

მ.შ შრომის ანაზღაურება (მოწვეული პერსონალი)დაფინანსება
2013
105764.32

2014

2015

127973.57 110483.16

2016

2017

120150.37

142453.11

მ.შ შრომის ანაზღაურება (პროფესიული მასწავლებელი) დაფინანსება
2013
32882

2014

2015

193049.00 290914.00

2016

2017

491553.00

629226.00

მ.შ შრომის ანაზღაურება (პროფესიულის ადმინისტრაცია) დაფინანსება
2013
61245.00

2014
62400.00

2015
75822.00

2016
111900.00

წახალისების (პრემიების) დაფინანსება
2013
2014
2015
48300.00

84887.00

159882.00

2017
95250

2016

122776

2017
49980
91

2018
95450

2018
60000

99000

2019
70000

110000

2020
80000

მ.შ მაღალკვალიფიციური პერსონალის მოზიდვა/რეკრუტირება
2013
8590

2014
8750

2015
10380

2016
18000

2017
23900

2018
35200

2019
38500

2020
41200

სტუდენტური აქტივობების /ღონისძიებების დაფინანსება
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1540.00

12891.00

7245.00

4000.00

30888.00

37850.00

20000.00

20000.00

კვლევების დაფინანსება: სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია კვლევების ხელშეწყობის მიზნით
ყოველწლიურად ბეჭდავს/ ახორციელებს შრომათა კრებულების, მონოგრაფიების, საერთაშორისო და
შიდა კონფერენციის მასალების, სახელმძღვანელოების/დამხმარე სახელმძღვანელოების პუბლიკაციას.
საერთაშორისო და შიდა კონფერენციის მოწყობას.
2013
-

2014

2015

2016

2017

3300.00

3700.00

1700.00

1790.00

2018

2019

2020

10000.00

10000.00

12000.00

პერსონალის განვითარებაზე ორიენტირებული ტრენინგების დაფინანსება
2013
2840.00

2014
100.00

2015
-

2016
-

2017

2018

2019

2020

2800.00

4000.00

4300.00

5000.00

2019

2020

სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება
2013
2014
2015
2016
2017
1363641.00 521016.00

194328.00

სასწავლო მასალების დაფინანსება
2013
2014
2015
1020.00

81943.00

53820.00

2016
25829.00

ლიტერატურის დაფინანსება
2013
2014
2015
7621.00.

5557.00

2276.00

225553.00

2017
70897.00

2016

2017

4320.00

4060.00

სასწავლო აღჭურვილობის დაფინანსება
92

2018

294688.00 300000.00 350000.00

2018

2019

2020

90000.00

85000.00

90000.00

2018

2019

2020

7000.00

7000.00

12000.00

2013
-

2014
47959.00

2015
97950.00

სტიპენდიების დაფინანსება
2013
2014
2015
35565.00

34220.00

34810.00

2016
23330

2017

2018

2019

2020

31990.00

30000.00

40000.00

2018

2019

2020

40000.00

45000.00

49000.00

2017

2018

2019

2020

3687.00

8000.00

9000.00

2018

2019

2020

38292.00

20000.00

20000.00

2019

2020

4000.00

4000.00

10683.00

2016
32190.00

2017
30235.00

სოციალური დახმარებების დაფინანსება
2013
2014
2015
2016
6450.00

4150.00

5635.00

5000.00

10000.00

საგანმანათლებლოპროგრამების განვითარების დაფინანსება
2013
5300

2014

2015

154483.00 150407.00

2016
36234.00

2017
98313.00

სასწავლო უნივერსიტეტის (სარეკლამო) პოპულარიზაციის ხარჯები
2013
8715.00

2014

2015

2016

2017

6024.00

6457.00

3886.00

2090.00

2018
5500

საზოგადოებრივ განვითარებაში კონტრიბუციის მიზნით მოწყობილი ღონისძიებების დაფინანსება
2013
755.00

2014

2015

2016

3268.00

3543.00

3141.00

2017
38812.00

2018
44880.00

2019

2020

6000.00

7000.00

საჯარო ლექციების დაფინანსება
2013

2014

2015

1100.00

1800.00

მივლინების ხარჯი
2013
2014

2015

300.00

12732.00

15825.00

17480.00

2016
800.00

2017

2018

2019

2020

5050.00

5000.00

6000.00

7000.00

2017

2018

2019

2020

2016
22691.00

29562.00
93

37000

38500

39500

სხვა ადმინისტრაციული (ოფისის) ხარჯები
2013
2014
2015
2016
47000.00

154741.00 121832.00

36535.00

2017
59899.00

სხვა დანარჩენი ხარჯი, რომელიც არ შედის სხვა ხარჯებში
2013
2014
2015
2016
2017

2018
24265

2018

2019
35000

2020
31031

2019

2020

651,965.00 321,309.00 1,179,698.00 712,159.00 604,772.00 1,357,115.00 176,065.00 366,238.00

სასწავლო უნივერსიტეტში არსებობს ანგარიშვალდებულების, ფინანსური მართვისა და კონტროლის
სისტემა.
სასწავლო უნივერსიტეტი ფინანსური მართვის სისტემიდან გადავიდა ფინანსური მართვისა და
კონტროლის სისტემაზე, რისთვისაც 2016 წლიდან სტრუქტურაში გათვალისწინებულ იქნა შიდა
აუდიტის სამსახური. 2017 წლიდან გააძლიერა საფინანსო სამსახური და დამტკიცებულ საშტატო
ერთეულებზე აყვანილ იქნა დამატებით ორი ბუღალტერი. დამტკიცდა ,,შიდა აუდიტის სამსახურის“
დებულება, რომლის საფუძველზე 2017 წლის 27 იანვრის #02-10/26 სამსახურებრივი ბარათით
წარმოდგენილ იქნა ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწვლო უნივერსიტეტის 2016 წლის შიდა
აუდიტის დასკვა“ რეკომენდაციებით საქმიანობის გასაუმჯობესებლად . შიდა აუდიტის სამსახურმა
იხელმძღვანელა ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტის 2015 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორული შემოწმების შედეგებზე
2016 წლის 14 ივლისის # 45 აუდიტორული დასკვნით,“ რომელიც უნივერსიტეტთან გაფორმებული
ხელშეკრულების საფუძველზე ჩაატარა აუდიტორულმა ფირმამ შპს ,,პულსი - XXI“ . (სასწავლო
უნივერსიტტეტის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორული შემოწმების შედეგებზე არსებობს ასევე
2014 წლის 25 დეკემბრის #205 აუდიტორული დასკვნა სასწავლო უნივერსიტეტის 2009-2013 წლების
ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტებზე, 2015 წლის 9 ივლისის #220 აუდიტორული დასკვნა -სასწავლო უნივერსიტეტის 2014 წლის ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტებზე, 2017 წლის 11
ოქტომბრის #31 აუდიტორული დასკვნა - სასწავლო უნივერსიტეტის 2016 წლის ფინანსური
ანგარიშგების დოკუმენტებზე).
რეკომენდაციების გათვალისწინებით ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 16 თებერვლის #
01-01/09, #02-01/04, #02-01/06, 02-01/05, #02-01/09 #02-01/07, 2017 წლის 15 მარტის #02-01/11 ბრძანებებით
დაიგეგმა გასატარებელი ღონისძიებები, მათ შორის ბიბლიოთეკის სრული რეინვენტარიზაცია, და
ბალანსზე არსებული ინვენტარის ხელახალი გადანომრვა, მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების
განსაზღვრა უბნების მიხედვით, სტუდენტურ ბარათებზე სრული კონტროლი და სხვა აქტივობები,
ასევე ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის გასაძლიერებლად რეგულაციების შემუშავება და
დანერგვა. შიდა აუდიტის სამსახურის 2018 წლის 14 თებერვლის #01-10/63 სამსახურებრივი ბარათით
წარმოდგენილ იქნა 2017 წლის აუდიტის დასკვნა და რეკომენდაციები. 2018 წლის 24 აპრილის #0110/114 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილ იქნა 2017 წლისა და მ/წლის იანვარ-აპრილის (4 თვის)
ანგარიში, სადაც აღწერილია 2017 წლის ანგარიშით წარმოდგენილი რეკომენდაციების და 2018 წლის
ერთწლიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების მიმდინარეობა.
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რექტორის 2018 წლის 30 აპრილის #01-01/14 ბრძანებით დაიგეგმა გაუმჯობესების ღონისძიებები.
შეიქმნა და დამტიცდა ,,ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესი“, ინერგება
ანგარიშგებაზე დაფუძნებული მართვის პოლიტიკა, რასაც არეგულირებს დამტკიცებული სასწავლო
უნივერსიტეტის
,,მართვის
პოლიტიკის“
წესი.
სასწავლო
უნივერსიტეტში
მოქმედებს
,,პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“ და
დამტკიცებული სტრუქტურა/საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი, რომელზეც დაფუძნებით ეს
წესი არეგულირებს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში
პასუხისმგებლობების გადანაწილებას, დელეგირებასა და ანგარიშვალდებულებას.
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობას წარმართავენ: მართვის ორგანოები, აკადემიური,
ადმინისტრაციული, მოწვეული, დამხმარე და სხვა პერსონალი. ,,უმაღლესი განათლების შესახებ,
,,პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონებით, სასწავლო უნივერსიტეტის წესდებით,
სტრუქტურული ერთეულების დებულებებითა და სხვა საუნივერსიტეტო რეგულაციებით.
მართვის ეფექტიანობის მიზნით შეიქმნა ბიზნეს პროცესების უწყვეტობის წესი/ბიზნეს პროცესების
უწყვეტობის

გეგმა.

მართვის

გაუმჯობესების

მიზნით

მიღებულ

იქნა

გადაწყვეტილება

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 28 მარტის #13 დადგენილებით არსებული დებულებები და
რეგულაციები მოსულიყო შესაბამისობაში ამავე დადგენილებით დამტკიცებულ წესებთან:
სტრუქტურული ერთეულების სამუშაოთა აღწერილობებს დაემატა შიდა ხარისხის მექანიზმების
დანერგვის გზით მართვის გაუმჯობესების მიზნით თანამშრომლობა

ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახურის ხელმძღვანელთან, ბიზნესუწყვეტობის მიზნით თანამშრომლობა ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელთან, ფინანსური მართვისა და კონტროლის მექანიზმების და სისტემის დასანერგად შიდა აუდიტის სამსახურთან, ასევე ინერგება ანგარიშგებაზე დაფუძნებული მართვის პოლიტიკა,
გაჩნდა ანგარიშგებაზე დაფუძნებული პასუხისმგებლობებისა და დელეგირების მექანიზმები.
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 20 აპრილის #16 დადგენილებით დამტკიცდა
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 1-ლი კვარტლის ანგარიში და დაიგეგმა გაუმჯობესების
ღონისძიებები და პასუხისმგებელ პირებზე გაიცა დავალებები 2018 წლის 30 აპრილის # 02-01/14
ბრძანებით
მტკიცებულებები/ინდიკატორები

1. ,,შოთა
მესხიას
ზუგდიდის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის
ბიუჯეტის
შედგენის/დამტკიცების, შემოსავლების წყაროების განსაზღვრისა და ხარჯვის განაწილების
წესი“
2. ,,ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესი“,
3. სასწავლო უნივერსიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი
4. 2017 წლის ფინანსური ანგარიშები (ბალანსი, ინვენტარიზაციის უწყისი).
ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ს ძლიერი
კომპონენტების მოთხოვნების შესაბამისად

და

გასაუმჯობესებელი

მხარეები,

მოცემული

სტანდარტის

ძლიერი მხარეები

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (სასწავლო კორპუსები და დამხმარე შენობა - ნაგებობები)

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ლიცენზირებული
პროგრამული უზრუნველყოფა.
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საბიბლიოთეკო ფონდი, ბიბლიოთეკის მართვის სისტემა, საერთაშორისო სამეცნიერო
მონაცემთა ბაზებზე წვდომა
 ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდების სისტემა, სანიტარული კვანძები, ბუნებრივი განათება
და გათბობის ცენტრალური სისტემა
 ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის
დაცვის მექანიზმები

ფინანსური მართვის სისტემა
გასაუმჯობესებელი მხარეები

 შიდა დაქსელვა
 მომხმარებელზე საბიბლიოთეკო მასალების (გაცემა/დაბრუნება) ელექტრონულად
 ელექტრონული წიგნები
 ფინანსური მართვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემა
 დაფინანსების წყაროების მოძიება და გაზრდა,ბიზნესეკონომიკის მოზიდვა
 სასწავლო ფართის დამატება
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მუდმივი მონიტორინგი და განახლება.
 შიდა დაქსელვის მოწყობა
 ძირითადი ლიტერატურის განახლება/რაოდენობის ზრდა
 ბიბლიოთეკაში არსებული გარემოს რესურსების სრულყოფა და მომსახურების გაუმჯობესება
 ორივე ენაზე (ქართულ და ინგლისურ) ღია, გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი ვებგვერდის
უზრუნველყოფა
 ბიზნეუწყვეტობის მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა
 სრულად ადაპტირებული გარემოს უზრუნველყოფა სპეციალური საჭიროების პირებისთვის.
 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივი განახლება და სრულყოფა

ნაწილი III: წარმოსადგენი ინფორმაციის/დოკუმენტების ჩამონათვალი
ინფორმაცია, რომელსაც უნდა შეიცავდეს თვითშეფასების ფორმა ჩანაწერის,
გრაფიკული ჩანართების და/ან ფორმაზე თანდართული დოკუმენტაციის სახით9
უსდ-ის მისია და სტრატეგიული განვითარება დაკავშირებული დანართები
☒ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მისია. დანართი 1
☒ სტრატეგიული განვითარების გეგმა(შვიდწლიანი) და სამოქმედო გეგმა(სამწლიანი).დანართი2
☒ სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია. დანართი 3
☐ საზოგადოებრივ განვითარებაში კონტრიბუციის მიზნით დაგეგმილი და განხორციელებული
აქტივობები. დანართი 4
☒ სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის
მექანიზმები. დანართი 5
☒ უსდ-ს საქმიანობს წლიური ანგარიშები (სამოქმედო გეგმის შესაბამისად). დანართი 6
უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა
☒ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურა. დანართი 7
☒ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
სტრუქტურული
ერთეულების ფუნქციები. დანართი 8
☒ მართვის ორგანოებში არჩევის/ დანიშვნის წესი და პროცედურები. დანართი 9
☐ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი.
დანართი 10
☒ ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა. დანართი 11

9

შენიშვნა: თვითშეფასების შევსებულ ფორმასთან ერთად სავალდებულოა ☒ - ნიშნით მონიშნული დოკუმენტების ინგლისურ
ენაზე არსებობა
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☒ მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა. დანართი 12
☒ ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა. დანართი 13
☐საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები და მათი
ეფექტურობის შეფასების ანალიზი. 14
☐უცხოელი სტუდენტებისა და პერსონალის მოზიდვის მექანიზმები (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში)
☐ პერსონალისა და სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის შესწავლის
მიზნით; დანართი 15
☒ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების აღწერა და მათი ეფექტიანობის შეფასება.
დანართი 16
☒ გამოკითხვების (მაგ. სტუდენტთა, პერსონალის და ა.შ) შედეგების ანალიზი და შესაბამისი
ანგარიშები; დანართი 17
☒ ხარისხის შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა და შედეგების გამოყენების ანგარიში.
დანართი 18
☒ სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, მეთოდოლოგია და სამიზნე ნიშნულები.
დანართი 19
☐ ეთიკისა და ქცევის წესები და მათ დარღვევებზე რეაგირების პროცედურები. დანართი 20
☐ პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების
პროცედურები და მექანიზმები. დანართი 21
☐ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი. დანართი 22
საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებული დანართები
☒ საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია.
დანართი 23
☒ საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები10 დანართი 24
☐ შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი. დანართი 25
☐ სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი
პროგრამების განვითარების მიზნით, და შედეგების გამოყენების ანგარიში. დანართი 26
☐ კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგები მათ კარიერულ (მათ, შორის, დასაქმების
მაჩვენებელი მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად) და აკადემიურ განვითარებასთან
დაკავშირებით. დანართი 27
☐ სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები. დანართი 28
☐ პროგრამის დამტკიცების, მასში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურები.
დანართი 29
☐ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის/გაუქმების შემთხვევაში, შესაბამისი პროგრამის
სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმები. დანართი 30
☒ სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი.
დანართი 31
☐ აკადემიური კალენდარი. დანართი 32
☐ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია. დანართი 33
უსდ-ის პერსონალის მართვა
☒ პერსონალის მართვის პოლიტიკა, შესაბამისი რეგულაციები (მათ შორის, პერსონალის
მოზიდვის, შერჩევის, დასაქმების, შეფასების და პროფესიული განვითარების მექანიზმები).
დანართი 34
☒ პერსონალის პირადი საქმეები;11 დანართი 35
☐ აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის განაწილება ასაკისა და სქესის მიხედვით.
დანართი 36
10

სავალდებულოა მხოლოდ საგანმანათლებლო პროგრამების მოკლე აღწერის, სტრუქტურის, მიზნებისა, სწავლის შედეგების
და სასწავლო გეგმის ინგლისურ ენაზე არსებობა
11
წარმოდგენილი უნდა იქნას პერსონალის განახლებული CV და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო
სავალდებულა მხოლოდ პერსონალის CV-ების ინგლისურ ენაზე არსებობა
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☐ აკადემიური პერსონალის საკონკურსო დოკუმენტაცია (კონკურსის გამოცხადების, არჩევის ან/
და დანიშვნის ბრძანებები. დანართი 37
☒ პერსონალის საქმიანობის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის შედეგები და მათი
გამოყენების ანგარიში პერსონალის მართვასა და განვითარებაში. დანართი 38
☐ სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. დანართი 39
☐ პერსონალთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ნიმუშები. დანართი 40
☒ აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის დატვირთვის სქემა (სემესტრული
დატვირთვი სქემები) და აკადემიური თანამდებობის პირის ინდივიდუალური დატვირთვის
მაჩვენებელი (რომელიც ითვალისწინებს პირის დატვირთვას სხვა უსდ-ებშიც). დანართი 41
☒ აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები. დანართი 42
☐ პროგრამების მიხედვით, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის
განსაზღვრის მეთოდოლოგია. დანართი 43
სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის მექანიზმებუ
☒ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუშები. დანართი44
☐ სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმი.
კარიერული მხარდაჭერის სერვისები დანართი 45
☒ კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგები მათ კარიერულ (მათ, შორის, დასაქმების
მაჩვენებელი მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად) და აკადემიურ განვითარებასთან
დაკავშირებით; დანართი 46
☐ განხორციელებული და დაგეგმილი სტუდენტური ინიციატივები/პროექტები. დანართი 47
☐ სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის ინსტრუმენტები და შედეგები.
დანართი 48
კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა
☒ინფორმაცია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის
სამეცნიერო/შემოქმედებითი/საშემრსულებლო საქმიანობის შესახებ; დანართი 49
☐ თანამშრომლობის მემორანდუმ(ებ)ი ეკონომიკურ აგენტებთან და მათთან თანამშრომლობით
დაგეგმილი, მიმდინარე და განხორციელებული კვლევითი პროექტები; დანართი 50
☒
უნივერსიტეტის,
როგორც
ფუნდამენტური
და/ან
გამოყენებითი
კვლევების/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო
საქმიანობის
ინსტიტუციის
განვითარების
სტრატეგია;
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო/კვლევით/სახელოვნებო-შემოქმედებით
საქმიანობაში
ახალგაზრდაკადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგია.დანართი 51
☐მიმდინარე და/ან დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის
პროექტების მოკლე აღწერები (დეპარტამენტების/ფაკულტეტების მიხედვით) დანართი 52
☐ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული სამაგისტრო ნაშრომების ჩამონათვალი ფაკულტეტების
მიხედვით. დანართი 53
☐ კვლევების დაფინანსების საჯარო, გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები; დანართი 54
☐ კვლევებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმები; დანართი 55
☒ კვლევის/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის შეფასების მექანიზმი და შეფასების შედეგები;
დანართი 56
☒ პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა; დანართი 57
☒ განხორციელებული კვლევების შესახებ ანგარიში ფაკულტეტების/დეპარტამენტების
მიხედვით (აკადემიური პერსონალის აფილირების გათვალისწინებით); დანართი 58
მატერიალურ, საინფორმაციო და ფინანსურ რესურსები
☐ უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ამონაწერი საჯარო
რეესტრიდან; დანართი 59
☐ მოძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინვენტარიზაციის მასალები;
დანართი 60
☐ პრაქტიკის / კვლევით-სამეცნიერო ობიექტთან დადებული ხელშეკრულება. დანართი 61
☒ სტუდენტთა და პერსონალის გამოკითხვის შედეგები მატერიალურ რესურსებთან
მიმართებაში. დანართი 62
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☐ გათბობისა და ვენტილაციის სისტემის გამართულად მუშაობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი. დანართი 63
☐ სანიტარული ნორმების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დანართი 64
☐ ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის
დაცვის მექანიზმები; დანართი 65
☐ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტი. დანართი 66
☐ სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის დამადასტურებელი შესახებ. დანართი 67
☐ წიგნადი ფონდის ფლობის დამდასტურებელი დოკუმენტაცია/ინვენტარიზაციის მასალები
დანართი 68
☐ საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია;დანართი 69
☐ ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების სტატისტიკა; დანართი 70
☒ ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები;
დანართი 71
☐ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები, ინსტრუქციები, ჩატარებული შეხვედრები,
კონსულტაციები და სხვა ღონისძიებები; დანართი 72
☒ სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები ბიბლიოთეკაში არსებული გარემოს, რესურსებისა და
მომსახურების შესახებ; დანართი 73
☒ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები, ინფორმაციული
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა; დანართი 74
☐ ხელშეკრულება ინტერნეტ-პროვაიდერთან; დანართი 75
☐ ინფორმაცია ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების შესახებ
დანართი 76
☐ ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარების
მექანიზმები; დანართი 77
☐ დომენის და ჰოსტინგის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დანართი 78
☐ ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ; დანართი 79
☒ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი. დანართი 80
☒ დაფინანსების ბოლო 5 წლის დინამიკა, დანართი 81
მიმდინარე ან/და წინასაანგარიშო პერიოდის ფინანსური ანგარიშები,
☐ პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და
ფორმა;დანართი 82
☐ ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის დოკუმენტი; დანართი 83
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დანართი 1. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების მიხედვით წარმოადგინეთ შემდეგი
ცხრილის სახით
#
სწავლების მისანიჭებელიკვ ECTS პროგრამის სტატუსიშესაბამისი
პროგრამის
*სტუდენტთა
*კურსდამთავრებულთა
პროგრამის დასახელება
ენა

ალიფიკაცია
(კვალიფიკაციისკ
ოდით)

(ავტორიზებული/
აკრედიტებული)

გადაწყვეტილების
თარიღი და
ნომერი12

განხორციელების
ადგილი

დასაქმების
მაჩვენებელი

დასაქმების მაჩვენებელი
კვალიფიკაციის
შესაბამისად

*კურსდამთავრ
ებულთა
დასაქმების
მაჩვენებელი

ფაკულტეტის დასახელება:საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის
1

ბიზნესის ადმინისტრირება

ქართული

2

საჯარო მმართველობა

ქართული

3

სამართალი

ქართული

4

ქართული ფილოლოგია

ქართული

5

ინგლისური ფილოლოგია

ქართული

6

ისტორია

ქართული

7

დაწყებითი განათლება

ქართული

8

ფარმაცია

ქართული

9

მენეჯმენტი

ქართული

10

ქართული ლიტერატურის
ისტორია

ქართული

ბიზნესის
ადმინისტრირე
ბის ბაკალავრი
საჯარო
მმართველობი
ს ბაკალავრი

240

აკრედიტებული

8.11. 2012 წ. №624

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

22%

69%

76%-

240

აკრედიტებული

24.07. 2015 წ. №80

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

23%

პროგრამას არ ჰყავს
კურსდამთავრებულები

პროგრამას არ
ჰყავს
კურსდამთავრე
ბულები

სამართლის
ბაკალავრი
ფილოლოგიის
ბაკალავრი
ფილოლოგიის
ბაკალავრი
ისტორიის
ბაკალავრი
განათლების
ბაკალავრი

240

აკრედიტებული

17 %

32 %

აკრედიტებული

12%

6%

43 %

240

აკრედიტებული

8.11. 2012 წ. №622

10%

16 %

50 %

240

აკრედიტებული

8.11. 2012 წ. №620

19%

6,2 %

61 %

240

აკრედიტებული

13.12. 2014 წ. №265

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14
ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14
ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14
ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14
ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

29%

240

14.12. 2016 წ.
№138
8.11. 2012 წ. №621

19%

პროგრამას არ ჰყავს
კურსდამთავრებულები

პროგრამას არ
ჰყავს
კურსდამთავრე
ბულები

ფარმაციის
ბაკალავრი
მცირე
ბიზნესის
მართვის
მაგისტრი
ქართული
ლიტერატურის
ისტორიის
მაგისტრი

240

აკრედიტებული

15 %

72 %

აკრედიტებული

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14
ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

15%

120

27.11. 2012 წ.
№710
8.11. 2012 წ. №625

80%

97%

97%

120

აკრედიტებული

8.11. 2012 წ. №626

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

70%

35 %

40 %

12

იმ შემთხვევაში, თუ აკრედიტაცია მინიჭებულია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გარდა სხვა აკრედიტაციის მიმნიჭებელი ორგანიზაციის მიერ, მიუთითეთ მისი
დასახელება
*შენიშვნა: უსდ-ს შეუძლია დასაქმების მაჩვენებლები პროგრამების ნაცვლად წარმოადგინოს მიმართულებების მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, სქოლიოში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი მითითება
**შენიშვნა: მონაცემების ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების ჭრილში წარმოსადგენად საჭიროებისამებრ გააკეთეთ ცხრილების კოპირება

100

11

ისტორია

ქართული

120

ავტორიზებული

21.08.2012
№260

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

80%

22 %

30 %

ქართული

საქართველოს
ისტორიის
მაგისტრი
-

12

ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამა

60

აკრედიტებული

8.11. 2012 წ. №619

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

პროგრამა არ
ხორციელდებ
ა

პროგრამას არ ჰყავს
კურსდამთავრებულები

ქართული

-

60

აკრედიტებული

14.12. 2016 წ.
№137

ზუგდიდი,
ჯანაშიას 14

100%

პროგრამას არ ჰყავს
კურსდამთავრებულები

პროგრამას არ
ჰყავს
კურსდამთავრე
ბულები
პროგრამას არ
ჰყავს
კურსდამთავრე
ბულები

13

მასწავლებლის მომზადების
(ქართული ენა და
ლიტერატურა,მათემატიკა,
ინგლისური ენა, ისტორია)
საგანმანათლებლო პროგრამა

*სტუდენტთა
დასაქმების
მაჩვენებელი

*კურსდამთავრებულთა
დასაქმების მაჩვენებელი
კვალიფიკაციის
შესაბამისად

ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი
#

პროგრამის დასახელება

სწავლების
ენა

მისანიჭებელიკვ ECTS პროგრამის სტატუსიშესაბამისი
ალიფიკაცია
(ავტორიზებული/ გადაწყვეტილების
(კვალიფიკაციისკ
აკრედიტებული)
თარიღი და
ოდით)
ნომერი

პროგრამის
განხორციელების
ადგილი

*კურსდამთავრ
ებულთა
დასაქმების
მაჩვენებელი

1
2

დანართი 2. მონაცემები სტუდენტების შესახებ ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების და პროგრამების მიხედვით წარმოადგინეთ შემდეგი ცხრილის სახით

ფაკულტეტის დასახელება:საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის
პროგრამების დასახელება

საფეხური

1

ბიზნესის ადმინისტრირება

ბაკალავრიატი

2

საჯარო მმართველობა

ბაკალავრიატი

3

სამართალი

ბაკალავრიატი

4

ქართული ფილოლოგია

ბაკალავრიატი

5

ინგლისური ფილოლოგია

ბაკალავრიატი

6

ისტორია

ბაკალავრიატი

7

დაწყებითი განათლება

ბაკალავრიატი

8

ფარმაცია

ბაკალავრიატი

9

მენეჯმენტი

მაგისტრატურა

10

ქართული ლიტერატურის ისტორია

მაგისტრატურა

11

ისტორია

მაგისტრატურა

სტუდენტების რაოდენობა
აქტიური
შეჩერებული
204
23.27 %

101

უცხოელი სტუდენტების
რაოდენობა

პროგრამის დასრულების
მაჩვენებელი

0

64.26 %

80
51
47
34
15
21

26.86 %
14.28 %
14.96 %
15.94 %
9.27 %
10 %

0
0
0
0
0
0

1 %

38
15
3
5

14.89 %
39.65 %
25 %
-

0
0
0
0

106.38 %
27.58 %
25 %

126.78 %
63.77 %
76.81 %
57.73 %
პროგრამას არ ჰყავს
კურსდამთავრებულები

პროგრამას არ ჰყავს
კურსდამთავრებულები

12

მასწავლებლის მომზადების (ქართული ენა და
ლიტერატურა,მათემატიკა, ინგლისური ენა,
ისტორია) საგანმანათლებლო პროგრამა

4

0

0

პროგრამას არ ყავს
კურსდამთავრებულები

ფაკულტეტის დასახელება:
1

-

2

-

-

-

-

დანართი 3. მონაცემები აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის შესახებ ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების მიხედვით წარმოადგინეთ
შემდეგი ცხრილის სახით:
ფაკულტეტის დასახელება:საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის
პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული)
სულ აკადემიური პერსონალი
პროფესორი
ასოცირებული პროფესორი
ასისტენტ პროფესორი
-

40
6
34

-

ასისტენტი

სამეცნიერო პერსონალი
-

მეცნიერი

-

პოსტდოქტორანტი

სულ აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა
აფილირებული პროფესორი
აფილირებული ასოცირებული პროფესორი
აფილირებული ასისტენტ პროფესორი

23
5
18

კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა

-

სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი

43

-

აფილირებული ასისტენტი

სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა

102

დანართი 4. სამიზნე ნიშნულები ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების მიხედვით
ფაკულტეტის დასახელება:
ფაქტობრივი
სამიზნე ნიშნული
მაჩვენებელი

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის
თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის
რაოდენობასთან
აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების
რაოდენობასთან
აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან

აფილირებული აკადემიური პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა აკადემიური და
მოწვეული პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან
აფილირებული აკადემიური პერსონალის
რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების
რაოდენობასთან
ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების რაოდენობის
თანაფარდობა
აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი
მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის
შენარჩუნების მაჩვენებელი

40/43 (1/1.07)

1.05/1

სამიზნე ნიშნულის
მიღწევის
მოსალოდნელი
თარიღი13
2021

83/517

1/6.23

2021

8.19/1

2023

(ფაქტობრივი
მაჩვენებელი
შეიცვლება
ყველა
პროგრამის
ამოქმედების
შემთხვევაში)

83/12
(6.92/1)

23/83

1/3,60

2023

23/517

1/22.48

2023

-

-

-

96%
80%
76%

96%
83%
78%

2021-2023
2021-2023
2021-2023

13

სამიზნე ნიშნულების მიღწევის მოსალოდნელი თარიღი არ უნდა სცდებოდეს 6 წელს

103

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო
ნაშრომების დაცვის მაჩვენებელი
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი
(ბოლო ავტორიზაციის პერიოდში)14

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი
მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად (ბოლო
ავტორიზაციის პერიოდში)

-

-

-

64%

70%

2023

(გამოკითხულ იქნა
კურსდამთავრებულ
თა 39%)
45%
(გამოკითხულ იქნა
კურსდამთავრებულ
თა 39%)

50%

2023

ადმინისტრაციული ხარჯების თანაფარდობა მთლიან
ბიუჯეტთან

2 401 949 /3 535
652

0.68/1

2023

კვლევითი/სახელოვნებო, განვითარებისა და
შემოქმედებითი საქმიანობისთვის გამოყოფილი
თანხის ოდენობის თანაფარდობა უსდ-მთლიანი
ბიუჯეტთან
პროგრამით გათვალისწინებული დროის ფარგლებში
კურსდამთავრებულთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი
რეგისტრირებულ სტუდენტთა რაოდენობა

0.003 %

0,006%

2021

61.25%

70%

2021

პირველი განაცხადით
200 აბიტურიენტი.

2021

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის
ხელმისაწვდომობის/ მატერიალურ-ტექნიკური
ბაზით/ კმაყოფილების კვლევის მაჩვენებელი

94 %
97 %

2021

სტუდენტთა ხელმისაწვდომობის/ მატერიალურტექნიკური ბაზით/ კმაყოფილების კვლევის
მაჩვენებელი

72,57 %
90 %

2021

კურსდამთავრებულ
თა 51%-ის
გამოკითხვა

2021

სწავლის გაგრძელების მაჩვენებელი

14

პირველი
განაცხადით 2013 2017 წლებში სულ
829 აბიტურიენტი.

(გამოკითხულია
51%)
(გამოკითხულია
54%)
გამოიკითხა
კურსდამთავრებუ
ლთა 39%.

კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი პროგრამების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილია დანართ 1-ში მოცემული ფორმის მიხედვით
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პროფესორის პროდუქტიულობის მაჩვენებელი
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების
მაჩვენებელი

სწავლას
აგრძელებს
გამოკითხულთა
11%(კვლევა
გრძელდება)
მეტწილად
საშულო
91-100 ქულა5,89%
81-90ქულა10,41%
71-80ქულა-22%
61-70ქულა31,82%
51-60ქულა29,66%
(პროცენტული
ქულა
გათვლილია
სტუდენტთა
საერთო
რაოდენობიდან.
2017-2018ს/წ.
გაზაფხულის
სემესტრის
მონაცემები)

სრულად საშუალო
ა)საუკეთესო
სტუდენტების
(ყველაზე
მაღალქულიანი 91 -100
ქულა)
რაოდენობა
საერთო რაოდენობის
10%-ს
არ
უნდა
აღემატებოდეს.
ბ) დაბალი აკადემიური
მოსწრების
სტუდენტების
(ყველაზე
დაბალქულიანი 51-60
ქულა)
რაოდენობა
საერთო რაოდენობის
10%-ს
არ
უნდა
აღემატებოდეს.
გ)
საშუალო
აკადემიური
მოსწრების
სტუდენტების:
1.
(81-90
ქულა)
რაოდენობა არ უნდა
აღემატებოდეს საერთო
რაოდენობის 25%
2.
(71-80
ქულა)
რაოდენობა არ უნდა
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2021

აღემატებოდეს საერთო
რაოდენობის 30%
3. (61-70 ქულა) რაოდენობა არ უნდა
აღემატებოდესსაერთო
რაოდენობის 25%

ფინანსური შეფარდების მაჩვენებელი აკადემიურ და
ადმინისტრაციულ პერსონალს შორის
სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის
კრიტერიუმები

293600 / 401160
0,73 / 1
517

401160 / 403700
0,99 / 1
800

დანართი 5. დაწესებულების ფართი მისამართების მიხედვით

დაწესებულების სასწავლო ფართის ოდენობა მისამართების მიხედვით
ფაქტობრივიმისამართი (1)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (2)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (3)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (4)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (5)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი

ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
43 31 61 352
1874 სასწავლო კორპუსი №1
ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
43 31 61 352
562 სასწავლო სახელოსნო
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
1106,4 სასწავლო კორპუსი №1
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 297
603 ახალი მეცხოველეობის ფერმა
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 299

106

2021

2023

ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (6)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში

540 სათბური
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
300 ახალი სათბური

დაწესებულების დამხმარე ფართის ოდენობა მისამართების მიხედვით
ფაქტობრივიმისამართი (1)
ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
43 31 61 352
ფართობი კვ.მ-ში
2358,1 დერეფნები და სხვა ფართი
ფაქტობრივიმისამართი (2)
ზუგდიდი, ც. დადიანის ქ 3
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
43 31 49 481 01/050
ფართობი კვ.მ-ში
49,2 სასტუმრო ბინა
ფაქტობრივიმისამართი (3)
ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
43 31 61 352
ფართობი კვ.მ-ში
538,30 სტუდ. საცხოვრებელი
ფაქტობრივიმისამართი (4)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში

ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
43 31 61 352
27 საქვაბე

ფაქტობრივიმისამართი (5)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (6)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (6)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში

ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
43 31 61 352
10 საქვაბე
ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
43 31 61 352
10 დაცვის ჯიხური
ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.14- 17
43 31 61 352
2461,40 ცხოვრობენ დევნილები.
აღნიშნული
ფართი
არ
შედის
თვითშეფასების პირველი ნაწილის მეოთხე
პუნქტის შენობა-ნაგებობათა
საერთო,
სასწავლო და დამხმარე ნაგებობათა საერთო
ფართების ოდენობაში
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ფაქტობრივიმისამართი (6)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (7)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი 8)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (9)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (10)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (11)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (12)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (13)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (14)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (15)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში

სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
1091,3 დერეფნები და სხვა ფართი
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
1314,76 სტუდ. საცხოვრებელი
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 297
891,22 მეცხოველეობის ფერმა
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
10 დაცვის ჯიხური კაპიტალური
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
10 დაცვის ჯიხური
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
10 დაცვის ჯიხური
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 241
6019 შიდა საპლანტაციო გზა
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 297
81,37 სასილოსე კოშკი
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 297
110,96 სასიმინდე
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 297
69,92 საღორე
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
15 საქვაბე
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ფაქტობრივიმისამართი (16)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (17)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში
ფაქტობრივიმისამართი (17)
მიწის (უძრავიქონების) საკადასტროკოდი
ფართობი კვ.მ-ში

სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 297
84 413 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნ. მიწა
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 299
116364 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნ. მიწა
სენაკი, მშვიდობის ქ. 192
44 01 30 077
1534,90 ყოფილი კლუბის შენობა, ცხოვრობენ
დევნილები.
აღნიშნული
ფართი
არ
შედის
თვითშეფასების პირველი ნაწილის მეოთხე
პუნქტის შენობა-ნაგებობათა
საერთო,
სასწავლო და დამხმარე ნაგებობათა საერთო
ფართების ოდენობაში
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