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1. შესავალი
საანგარიშო პერიოდი მნიშვნელოვანი იყო იმით, რომ ამ პერიოდში მოხდა
ახალი მისიისა და სტრატეგიული განვითარების გეგმის ფორმულირება და
საუნივერსიტეტო საზოგადოების მიერ გაზიარება.
სასწავლო უნივერსიტეტმა გაიარა ავტორიზაცია საქართველოს უმაღლესი
განათლების მიზნებისა და ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის მოთხოვნების
შესაბამისად

-

ხარისხის

განვითარების

ხელშეწყობა

და

სტუდენტზე

ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა.
სასწავლო

უნივერსიტეტი

მუდმივად

ახორციელებს

სტრატეგიული

განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების შეფასებას და სათანადოდ
რეაგირებს

შეფასების

შედეგებზე.

სტრატეგიული

გეგმის

შესრულების

მონიტორინგის განხორციელების მიზნით შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა ( სასწავლო
უნივერსიტეტის შიდა აუდიტის სამსახური, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი, იურიდიული სამსახურის უფროსი) განახორციელა მონიტორინგი
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაზე. მონიტორინგის
ჯგუფის

მიერ

მომზადდა

დასკვნა,

რის

საფუძველზე

მომზადებულ

იქნა

წარმოდგენილი
წლიურ
ანგარიში.
წლიური
ანგარიში
ეფუძნება
ასევე
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ანგარიშსა და სტრუქტურული ერთეულების
მიერ წარმოდგენილ ყოველთვიურ ანგარიშებს.
2. სასწავლო უნივერსიტეტის შესახებ
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)
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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
უნივერსიტეტად.

–

შოთა

მესხიას

ზუგდიდის

სახელმწიფო

სასწავლო

სასწავლო უნივერსიტეტი განთავსებულია ორ იურიდიულ მისამართზე: ქ.
ზუგდიდსა (ჯანაშიას №14) და ქ. სენაკში (მშვიდობის №192).
სასწალო 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,
პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამა

და

18

28

მოკლევადიანი

მომზადება/გადამზადების კურსი ხორციელდება. საგანმანათლებლო პროგრამებს
სასწავლო უნივერსიტეტში ახორციელებს: 40 აკადემიური პერსონალი, მათ შორის 24
-აფილირებული, 4 ადმინისტრაციული, 45- დამხმარე,
43 საათობრივი
ანაზღაურების წესით მოწვეული პროფესორ-მასწავლებელი/დარგის სპეცილისტი და
110

პროფესიული

განათლების

მასწავლებელი.

უმაღლეს

საგანმანათლებლო

პროგრამებზე განათლებას იღებს 536 სტუდენტი, პროფესიულ საგანმანათლებლო
პროგრამებზე 475 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

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.
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1.

ხედვა, მისია და ღირებულებები

საანგარიშო პერიოდში ფორმულირებულ იქნა სასწავლო უნივერისტეტის ახალი
მისია და სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომლითაც განისაზღვრა 2018 წლის
სამოქმედო გეგმა.
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
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
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საუნივერსიტეტო საზოგადოების მოსაზრებების გათვალისწინებით და წარდგენილ
იქნა აკადემიური საბჭოს გაფართოებულ სხდომაზე.
მისიაში გაცხადებული მიზნების მისაღწევად გასახორციელებელი ამოცანები
დეტალურად იქნა გაწერილი სტრატეგიული განვითარების გეგმაში, დასახული
მიზნის მისაღწევად გასახორციელებელი აქტივობები - სამოქმედო გეგმაში.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმა შემუშავებული იქნა

შოთა

მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
2016 წლის 29 დეკემბრის №39 დადგენილებით დამტკიცებული სტრატეგიული
დაგეგმვის მეთოდოლოგიის მიხედვით.
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, # 02-01/09, # 02-01/08, # 02-01/04, # 02-01/06, # 02-01/05, #02-01/09 2017 წლის 15
მარტის # 02-01/11

ბრძანებები ) და

ბრძანებებით

განსაზღვრული

საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი
დავალებების

შესრულების

დინამიკის

გათვალისწინება. ითანამშრომლეს რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის # 01-01/36
(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 0101/41, 2017 წლის 01 დეკემბრის #01-01/40 და 2018 წლის 20 აპრილის #01-01/12
ბრძანებებით შეიქმნა კვლევის (გამოკითხვის/ინტერვიურების) ჩატარებისა და
ანალიზის უზრუნველსაყოფად მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი
უზრუნველყოფის
სამსახურის
ხელმძღვანელობით.
და

ხარისხის
დაევალა

სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა/ დამსაქმებელთა/ პერსონალის საჭიროებებისა
და კმაყოფილების, პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის შესახებ, საერთაშორიოსო
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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 საჭირო იყო 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,
და

კვლევის

ინტეგრირება,

საგანამანთლებლო

კომპონენტების დაგეგმვა, პრაქტიკული კომპონენტის
უნივერსიტეტის

მდგრადი,

სტაბილური,

პროგრამებში

სწავლისა
კვლევითი

გაძლიერება, სასწავლო

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
შესაბამისად, განისაზღვრა სასწავლო უნივერსიტეტისთვის

მეთოდოლოგიის
სტრატეგიულად

პრიორიტეტული 7 მიზანი, შესაბამისი ამოცანები და აქტივობები.
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 გეგმის პროექტთან ერთად
საკოორდინაციო და სამუშაო ჯგუფი
მუშაობდა
სასწავლო უნივერსიტეტის
სამწლიანი

(ერთწლიანი)

სტრატეგიული

მიზნების

სამოქმედო

გეგმის

შესრულებისათვის

მოსამზადებლად.
აუცილებელი

განისაზღვრა

ამოცანები

და
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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

სტრუქტურულ

ჩამოყალიბებული

ერთეულს,

მართვის

სამოქმედო

გეგმა

ორგანოებს,

გადაეგზავნა

შემოსული

ყველა

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 იქნა გაწერილი მისიით გაცხადებული
მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი ამოცანები და აქტივობები. სამოქმედო
გეგმაში აღწერილ იქნა დასახული მიზნის მისაღწევი გზები - ამოცანები, აქტივობები,
განხორციელების

ვადები,

განმახორციელებელი

სტრუქტურები,

შესრულების

ინდიკატორები.
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მთავარი
ორიენტირად

განისაზღვრა

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 დაგეგმილ იქნა ხარისხის მუდმივი განვითარების
მექანიზმების შექმნა, რაც გულისხმობდა 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
გეგმაში
გათვალისწინებულ
იქნა
ინფრასტრუქტურის განვითარება სწავლის, სწავლების და სტუდენტური ცხოვრების
მოთხოვნების
საერთაშორისო

შესაბამისად.
პროექტების

ინსტიტუციური
ფარგლებში

შესაძლებლობის
სასწავლო

განვითარება

უნივერსიტეტის
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გადამზადებული პერსონალის
საგანმანათლებლო

ჩართულობით

პროგრამების

მართვის გაუმჯობესება და

ინტერნაციონალიზაციის

ხელშეწყობის

მიზნებისთვის მომზადება ( უცხოენოვანი კურსები, მოდულები, პროგრამა).
ამოქმედდა უწყვეტი განათლების ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი
ტრენინგ კურსების ორგანიზებას ნებისმიერი მსურველისათვის.
ხედვა
სასწავლო უნივერსიტეტის ხედვა 2024 წლისთვის:
 უწყვეტი

განათლების

პრინციპზე

დაფუძნებული

განათლების

ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა;
 საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა;
მისია
სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა:
 ცვალებადი
სტუდენტის,

შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით შექმნას

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.
 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.
 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
კეთილდღეობაზე. გახდეს განათლების სფეროში რეგიონული ცენტრი.

და

ღირებულებები:
 აკადემიური თავისუფლება
 თანამშრომლობა
 გამჭვირვალობა
 ზრუნვა
 პიროვნული და პროფესიული ზრდა
 სოციალური პასუხისმგებლობა
 სოციალური მეწარმეობა
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მისიიდან

გამომდინარე

სასწავლო

უნივერსიტეტმა

განახორციელა

სტრატეგიული გეგმის პრიორიტეტების შესაბამისად დაგეგმილი აქტივობები:
1. ცოდნის გაზიარების გზით რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე საზოგადოების
განვითარებაში წვლილის შეტანა
1.1
სასწავლო
უნივერსიტეტის
საზოგადოებისთვის გაზიარება

ინსტიტუციაში

დაგროვილი

ცოდნის

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 ჩართული იყო
ერაზმუს+ ის ეროვნულ ოფისთან ერთად კვლევების განხილვაში და გაზიარებულ
იქნა

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.
საანგარიშო პერიოდში

სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური თუ

გარემოსდაცვითი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელებით სასწავლო
უნივერსიტეტის პერსონალი მუდმივად უზიარებდა ინსტიტუციაში დაგროვილ
ცოდნას საზოგადოებას.
სასწავლო უნივერსიტეტში საუნივერსიტეტი და ფართო საზოგადოებისთვის
ჩატარდა 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“,
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,,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
საფუძველზე
სასწავლო
უნივერსიტეტში 2016 წლიდან პროექტის ფარგლებში ონლაინ საჯარო ლექციები
ტარდება თვეში სამჯერ
მოვლენათა

კავკასიაში

მიმდინარე

სოციალურ

შესახებ; ასევე კავკასიელი ხალხების

და

ისტორიის,

პოლიტიკურ
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 არბაითერსამარიტერ ბუნდი’’ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით.
ახალგაზრდებში სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაციისა და
არსებული სოციალური საწარმოებისთვის პრობლემური ამოცანების გადაწყვეტის
მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტი პარტნიორი იყო საქართველოს სტრატეგიული
კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, პროექტის
ინოვაციური

მიდგომა

ეკონომიკური

და

"სოციალური მეწარმეობა,

სოციალური

ცვლილებებისათვის"

ფარგლებში. პროექტის ფარგლებში გამართულ კონკურში ,,სტუდენტები
სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2018“ გამარჯვებული გუნდი გახდა
სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური გუნდი ,,რაკედანი“.

2018 წელის იანვარში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტისა

და

შოთა

მესხიას

ზუგდიდის
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სახელმწიფო უნივერსიტეტების მხარდაჭერით განხახორციელდა ზამთრის სკოლა
,,სახელმწიფო, პოლიტიკა, რელიგია". ზამთრის სკოლაში მონაწილეობას იღებდნენ
გერმანელი და ქართველი პროფესორები; პროფესორი იოჰანეს ვეისი, პროფ. ემზარ
ჯგერენაია, პროფ. მინდია ოკუჯავა და პროფ. მამუკა ბერიაშვილი.
2018 წლის 21 სექტემბრიდან 29 სექტემბრამდე შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შემოდგომის სკოლა “დემოკრატია და
ადამიანის უფლებები” გახორციელდა. შემოდგომის სკოლას უძღვებოდნენ
საქართველოს

წამყვანი

უნივერსიტეტებისა

და

ევროპის

უნივერსიტეტების

პროფესორები- იურგ ჰარდი (ოქსფორდის უნივერსიტეტი), მამუკა ბერიაშვილი
(ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), გიორგი ვაშაკიძე (ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი), ეკა ბაღიშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი),
მინდია ოკუჯავა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი). ირაკლი თაბორიძე
(ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი).
შემოდგომის

სკოლის

მიზანი იყო

სამართლისა

და

მის

მომიჯნავე

დარგებში (პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები/სამართალი)
ექსტრაკურიკულუმ აქტივობების განვითარება და მათ დაახლოება დასავლურ
სასწავლო და კვლევით პრაქტიკებთან.

2018 წლის 14 აგვისტოდან 21 აგვისტომდე სასწავლო უნივერსიტეტი
მონაწილეობას იღებდა წარმომადგენლობით პროექტში ზაფხულის სკოლა სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო. პროექტი
მიზნად ისახავდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს
ტექნიკურ

უნივერსიტეტსა

და

შოთა

მესხიას

ზუგდიდის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტში სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების პროგრამების
განვითარებას. სწავლების პროცესის შემდგომ ინტერნაციონალიზაციასა და
კოლაბორაციას საქართველოს სხვა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან.
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლისა და კვლევის
პროცესის ინტეგრაციას.
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საზაფხულო სკოლას უძღვებოდნენ ბერკლის უნივერსიტეტის პროფესორი
ნიკლაუს ლარგიერი, ბერლინის (გერმანია) ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის
პროფესორი, ანდრეას არნდტი, პროფესორი მამუკა ბერიაშვილი.
სასწავლო უნივერსიტეტში წაკითხულ იქნა საჯარო ლექციები პროექტის
-

,,დისკუსიები

თანამედროვე

ქართული

სივრცისთვის

რელევანტურ

საზოგადოებრივ საკითხებზე“ - ფარგლებში. თემებზე ,,ინდოქტრინაცია როგორც
ილუზორული თავისუფლება"/ფრანც კაფკას "შრომა-გასწორების კოლონიაში"
მიხედვით- ნინო გალდავაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი,
,,ჯონ როულსის სამართლიანობის თეორია“. ლექციას უძღვებოდა გერმანელი
პროფესორი
გერმანელი

გეორგ ლომანი.,,ნეტარი ავგუსტინე სამართლიანობის იდეა"..
პროფესორი
თეო კობუში, ,,ნარკოდანაშაული“- მიუნხენის

უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი ბაჩანა ჯიშკარიანი,

. ,,კორპორაციული

სოციალური პასუხისმგებლობა“. ლელა ხოფერია, „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო
რეფორმა საქართველოში - პირველი ნაბიჯები და პირველი გამოწვევები,“ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების
ცენტრის

მკვლევარი

გიორგი

მუმლაძე

და

სოციალური

კვლევების

ლაბორატორიის დირექტორი ანა ჟვანია, ,,ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა
სამართლებლივი
დაცვის
ხელის
შემშლელი
ფაქტორი,“
ბაქარ
მაცაბერიძე.სამოქალაქო განათლების ცენტრის თავჯდომარე, საჯარო ლექციები
ანტიკური ფილოსოფიის ისტორიაში- მამუკა ბერიაშვილი -პროფესორი, ირაკლი
თაბორიძე= დოქტორანტი, გიორგი ბერიაშვილი-განვითარების სამსახურის
უფროსი,საერთაშორისო პროგრამების კოორდინატორი ,,საგარეო პოლიტიკა“დიმიტრი

ცქიტიშვილი,საგარეო

პოლიტიკის

-

საგარეო

ურთიერთობათა

კომიტეტის თავმჯდომარე, ,,მდგრადი განვითარების მიზნები“-კახაბერ კუჭავა,
პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის
თავმჯდომარე,

საერთაშორისო

სამშვიდობო

ოპერაციებზე,

საერთაშორისო

მოლაპარაკებებზე, ნაციონალმზსა და ეთნოკონფლიქტებზე-პროფესორების ჯგუფი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და
კავკასიის უნივერსიტეტიდან, "პოლიტიკური კრიზისები აღმოსავლეთ ევროპაში
(1953-1980)

-

დეცენტრალიზაციიდან

"სოლიდარობამდე",

კომუნიკაცია

დამოუკიდებელ საქართველოში,მედია და სახელმწიფო უსაფრთხოება ცოტნე
ჭანტურია-პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორანტი, ევროპათმცოდნეობის
მაგისტრი , ლექცია მიეძღვნა, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 70
წლის იუბილესა და მის ფარგლებში განხილული იქნა დეკლარაციისა და
ადამიანის უფლებების მნიშვნელობა გიორგი მშვენიერაძე-"საქართველოს
დემოკრატიული ინიციატივის" (GDI) ხელმძღვანელი, „საქართველოს საგარეო
პოლიტიკა და მისი პრიორიტეტები“-ნიკოლოზ რთველიაშვილი, სოსო დანელია -
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საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის
დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარები.

სასწავლო უნივერსიტეტში ფორუმ თეატრი ჩატარდა, რომელიც მიზნად
ისახავდა ნასამართლეობის მქონე პირების პრობლემების წარმოჩენასა და მათი
გადაჭრის გზების ძიებას.

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
ერთად

პროექტის

,,ტყის

მდგრადი

მართვა

საქართველოში“

ფარგლებში

განხორციელდა ღონიძიებები ,,მწვანე მშენებლობა და ეკონომიკა“, ნიკო კეცხოველის
სასკოლო პრემიის კონკური.
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სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი
მუდმივად იღებდა მონაწილეობას საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თემების
განხილვაში: დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ზუგდიდის ოფისისაჯარო
განხილვა:
„თვითმმართველობა
ისტორიულ
ჭრილში“.
სამოქალაქო კვირეული საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 100
წლისთავთან დაკავშირებით. ,,ინფრასტრუქტურული პროექტები და გამოწვევები“,
,,ტურისტული პროდუქტის შექმნის შესაძლებლობები“,
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი

მიძღვნილი ღონისძიება

-

,,ცოცხალი ენციკლოპედია“ მონაწილეობა.
ზუგდიდის მერიის სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს
წევრები არიან სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი თეონა ხუფენია, და
,,საჯარო მმართველობის“ მესამე კურსის სტუდენტი კახა ეხვაია. საბჭოს მიზანი
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის
უზრუნველყოფა

და

ზუგდიდის

მუნიციპალიტეტის

მერიის

საქმიანობაში

საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა, მოსახლეობასა და მერს შორის მჭიდრო
ურთიერთკავშირისა და მერიის საქმიანობის ეფექტურობისა და გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფაა.
სასწავლო
მონაწილეობდნენ

უნივერსიტეტის
სხვადასხვა

სტუდენტური

შემოქმედებითი

კულტურულ-შემოქმედებით

ჯგუფები

ღონისძიებებში.

უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,დავლათის“ მონაწილეობდა: ცეკვის
საერთაშორისო

ფესტივალი,

ბათუმის

საერთაშორისო

ფესტივალოი-მაისი,

სამეგრელო ქორეოგრაფიულ ფერხულში - ოქტომბერი, ძმები მოსიების ფესტივალიმაისი, ინდივიდუალური შემსრულებელთა კონკურსი-მარტი.
სასწავლო უნივერსიტეტის როლის შესრულება საზოგადოებაში მთელი
სიცოცხლის მანძილზე სწავლების პრინციპის ხელშეწყობით (უწყვეტი განათლების
ცენტრი, კარიერის განვითარების ცენტრი, ექსტენციის ცენტრი, უცხო ენათა
შემსწავლელი ცენტრი, მოკლევადიანი მომზადება
ადგილობრივი ფირმების დახმარება და კონსულტაცია).

/გადმზადების

კურსები,

ღირებულებების ფორმირებაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსების დანერგვა
განახლებული ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების მიზნით
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე მოქმედი ყველა
საგანმანათლებლო პროგრამა მოდიფიცირდა. ღირებულებების ფორმირებაზე
ორიენტირებული
სასწავლო
კურსები,,კორპორაციული
სოციალური
პასუხისმგებლობა“, ,,აკადემიური წერა“, ,,დემოკრატია და მოქალაქეობა“, ,,გარემო
და მდგრადი განვითარება“, ,,ფილოსოფიის ისტორია (კონცეპტუალური საკითხები)“,
ფსიქოლოგია“,
,,
პოლიტიკის
მეცნიერებები“
.
,,კარიერის
მართვა“
გათვალისწინებულია უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში.
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სასწავლო
პროცესის
მორგება რეგიონის
საჭიროებებზესაზოგადოებრივ
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე აკრედიტაციის მიზნებისთვის შექმნილ
სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდნენ დამსაქმებლები, სასწავლო
უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, რაც ასახულია სამუშაო ჯგუფის სხდომის
ოქმებში. მათი წინადადებები გათვალისწინებულ იქნა სააკრედიტაციოდ
წარდგენილ საგანმანათლებლო პროგრამებში,
რეგიონის

საჭიროებების

გათვალისწინებით

პრიორიტეტული

დარგების/

მიმართულებების იდენტიფიცირება
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.
რეგიონის საჭიროებების გათვალისწინებით მიმდინარეობს დაწყებითი
განათლების

ერთსაფეხურიანი

300

კრედიტიანი,

ინტეგრირებული

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება და სააკრედიტაციოდ წარდგენა.

2. ორგანიზაციული სტრუქტურისა და მართვის სისტემის განვითარება ხარისხის
უზრუნველყოფის მექანიზმების მართვის პროცესში ეფექტური გამოყენების
გზით. შიდა ხარისხის მართვის სისტემის სრულყოფა /განვითარება
მართვის პროცესში

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტური

გამოყენების მიზნით, სტრუქტურული ერთეულებისთვის, მართვის ორგანოებისთვის
შესაბამისი მეთოდოლოგიების შემუშავება და მიწოდება- 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
უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად.
სასწავლო
ზუგდიდის

უნივერსიტეტის

სახელმწიფო

სტრუქტურაზე

სასწავლო

კანონისა

დაფუძნებით

უნივერსიტეტის

და
,,შოთა

სასწავლო
მესხიას

პასუხისმგებლობების

გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“ არეგულირებს
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტში
პასუხისმგებლობების გადანაწილებას, დელეგირებასა და ანგარიშვალდებულებას.
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სტრუქტურული ერთეულებისთვისა და მართვის ორგანოებისთვის შემუშავებულ და
მიწოდებულ იქნა შესაბამისი მეთოდოლოგიები.
სასწავლო უნივერსიტეტის ყველა რგოლის ეფექტური ჩართულობა შიდა ხარისხის
უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელებაში-სტრუქტურული ერთეულები
დებულებების თანახმად მართვის პროცესში ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა
მექანიზმების
ეფექტური გამოყენების მიზნით თანამშრომლობენ სასწავლო
უნივერსიტეტის
დაგეგმილი

ხარისხის

კვლევებისთვის

უზრუნველყოფის

სამუშაოთა

ხელმძღვანელთან

(თვითშეფასების/შეფასების/კმაყოფილების

კითხვარის შედგენისა და ჩატარების პროცესში;
აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 16
ძალადაკარგულად

სამსახურის

გამოცხადდა

აპრილის

არსებული

აღწერილობები/დებულებები

#20

დადგენილებით

სტრუქტურული

და

დამტკიცდა

კვლევა)

ერთეულების
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, დებულებებს დაემატა შიდა ხარისხის მექანიზმების
დანერგვის
გზით
მართვის
გაუმჯობესების
მიზნით
თანამშრომლობის
ვალდებულება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელთან, რაც
ხელს უწყობს ხარისხის კულტურის დანერგვას სასწავლო უნივერსიტეტში.
სამუშაო/სასწავლო პირობების, მატერიალური, საინფორმაციო და ინფრასტრუქტურული
რესურსების შეფასების სისტემის (კითხვარების მომზადება პერსონალისთვის, სტუდენტებისა
და პროფესიული სტუდენტებისთვის- კმაყოფილების კვლევა) შემუშავება, პერიოდულად
გამოკითხვების ჩატარება და ანალიზი.

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,
განსაზღვრული დროში, არის რელევანტური, ვალიდური და სანდო.
ხარისხის
განხორციელების

უზრუნველყოფის
მიზნით

სამსახურის

კითხვარების

ხელმძღვანელი

შეიმუშავებისა

და

განხორციელებისას თანამშრომლობს სტრუქტურულ ერთეულებთან.

და

არის

კვლევების
კვლევის
2018 წლის 20

აპრილის 01-01/12 ბრძანებებით განისაზღვრა სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის
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უზრუნველყოფის მიზნით მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი კვლევის (გამოკითხვის/
ინტერვიურების) ჩასატარებლად ,,შეფასების მეთოდოლოგიაზე“, ინდიკატორებზე
დაფუძნებით.
სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგში ხარისხის

უზრუნველყოფის

სამსახურის სრული ჩართულობა - 2018 წლის 13 მარტის #01-01/09 ბრძანებით ხარისხის

უზრუნველყოფის

სამსახურის

ხელმძღვანელს

თანამშრომლობა
სტრატეგიული
განხორციელების მიზნით
ხარისხის

უზრუნველყოფის

გეგმის

სამსახურის

დაევალა

შიდა

შესრულების

შიდა

აუდიტთან

აუდიტთან

მონიტორინგის

და

იურიდიულ

განყოფილებასთან თანამშრომლობა სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის პროცესის შეფასების
დროს - 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
მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესი.“

,,ფინანსური

მართვის

უწყვეტობის

ეფექტიანობის

მიზნით

შეიქმნა

ბიზნეს

პროცესების

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
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
დაფუძნებული

- შიდა აუდიტის სამსახურთან, ასევე ინერგება ანგარიშგებაზე
მართვის

პოლიტიკა,

გაჩნდა

ანგრიშგებაზე

დაფუძნებული

პასუხისმგებლობებისა და დელეგირების მექანიზმები.
ხარისხის

უზრუნველყოფის

სამსახურის

მიერ

მიწოდებული

მეთოდოლოგიების

შესაბამისად სტრუქტურული ერთეულების სამუშაოების აღწერილობა- ანგარიშების შეფასება
და ანალიზი - ცვლილებების შესაბამისად გადამტკიცდა ყველა სტრუქტურული

ერთეულის დებულება:
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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

ძალადაკარგულად გამოცხადდა არსებული და

დამტკიცდა დებულებები, წესები

#20

დადგენილებით

ახალი რეგულაციებით.
შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტურად განსახორციელებლად
შესაბამისი ადამიანური,
უზრუნველყოფა.

საინფორმაციო

და

მატერილური

რესურსების

არსებობის

სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 03 იანვრის # 01 და
# 02 და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 04 იანვრის # 01 დადგენილებით
სასწავლო
უნივერსიტეტში
ერთეულების დებულებები.
სტრატეგიული

გეგმით

დამტკიცებულია

შესაბამისი

გათვალისწინებული

სტრუქტურული

მიზნებისთვის

სასწავლო

უნივერსიტეტის სტრუქტურას დაემატა 2 ახალი სტრუქტურული ერთეული:
უწყვეტი განათლების ცენტრი და განვითარების სამსახური.
მართვის ორგანოების გაფართოებული სხდომები, პერსონალის სრული ჩართულობით.
მართვის ორგანოების წლიური ანგარიშები გაფრთოებულ სხდომებზე. საანგარიშო

პერიოდში ჩატარდა
აკადემიური საბჭოს 25 გაფართოებული 8 სხდომა,
ფაკულტეტის საბჭოს გაფართოებული 21 სხდომა, წარმომადგენლობითი საბჭოს 23
სხდომა
სტრუქტურული ერთეულების ანგარიშების პერიოდული წარდგენა ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელისთვის.

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2019 წლის 16 მარტის #07 დადგენილებით
დამტკიცდა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის წლიური ანგარიში,
რომელიც დაეფუძნა სტრუქტურული ერთეულების ყოველთვიურ ანგარიშებს და
შესაბამისად, დაიგეგმა გაუმჯობესების ღონისძიებები, პასუხისმგებელ პირებზე
გაიცა დავალებები ადმინიატრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით.
შეხვედრების დაგეგმვა

შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების, შემუშავებული

მეთოდოლოგიების ყველა რგოლისთვის გასაცნობად. უკუკავშირების მიღების მექანიზმების
დანერგვა

სასწავლო

უნივერსიტეტში

არსებული

მართვის

ელექტრონული

სისტემის

გამოყენებით.

სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური, ადმინისტრაციული, მოწვეული, დამხმარე
პერსონალისთვის და სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგები სასწავლო პროცესის
მართვის ელექტრონული სისტემის გამოყენების თაობაზე. ინფორმაციის სწრაფად
გავრცელებისა და უკუკავშირების მიღების მიზნით ყველა შემუშავებული
მეთოდოლოგია, წესი, სახელმძღვანელოები - პლაგიატის პრევენციის, აკადემიური
წერის, სწავლების მეთოდები, ასევე კითხვარები და გამოკითხვის შედეგები
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საუნივერსიტეტო საზოგადოებას მიეწოდა მართვის ელექტრონული სისტემის
გამოყენებით, შესაბამისად მათგან მირებული იყო უკუკავშირები.
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა - დანერგვის

პროცესშია

სასწავლო

პროცესის

მართვის

ელექტრონული

სისტემა,

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა eflow, დანერგილია ელექტრონული
ტაბელი, ინერგება პლაგიატის აღმომჩენი პროგრამა Moodle, სტუდენტების
ტესტების გასაშიფრი პროგრამა.
ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების (ფაკულტეტების) რეორგანიზაცია;
წესდებაში

ცვლილების

-წარმომადგენლობითი

შეტანა

საბჭოს წარდგინების

საფუძველზე დამტკიცდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2018 წლის 31 იანვრის # 08/ნ ბრძანებით სასწავლო უნივერსიტეტის წესდება
ცვლილებებით.
ძირითადი

საგანმანათლებლო

ერთეულების

(ფაკულტეტების)

ოპტიმიზაცია

-

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

დადგენილებებით

#05

გაუქმდა

სამი

(ბიზნესისა

და

სამართალმცოდნეობის, ჰუმანიტარული და ჯანდაცვის ფაკულტეტები) და შეიქმნა
ერთი (უფლებამონაცვლე) ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული/საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი.
ფაკულტეტის საბჭოს დებულებისა და სხვა რეგულაციების

შემუშავება. ახალი

სტრუქტურული ერთეულების შექმნა და მათი სამუშაოთა აღწერილობების შემუშავება
დებულებების

სახით

.

შესაბამისი

მართვის

ორგანოების

არჩევნების

ჩატარება

-

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.
ახალი

სტრუქტურული

ერთეულების

საუნივერსიტეტო

სტრუქტურაში

ჩართვა.

სტრუქტურული ერთეულებისა და იერარქიის ჩამოყალიბება, სტრუქტურული ერთეულების
ეფექტური და კოორდინირებული მოქმედება, შესაბამისი რეგულაციებისა და მექნიზმების
შემუშავება - აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 26 მარტის #17 დადგენილებით შოთა

მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ
20
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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
მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესი.“

,,ფინანსური

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
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

ძალადაკარგულად გამოცხადდა არსებული და

დამტკიცდა დებულებები, წესები

#20

დადგენილებით

ახალი რეგულაციებით.
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).
მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა
დაინერგა პერსონალის აღრიცხვის ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა ზუგდიდსა
და სენაკში.
21
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დანერგვის პროცესშია სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა,
დასრულდა დაქსელვის სამუშაოები.
მიმდინარეობს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის eflow დანერგვა.
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 -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 e-books (https://www.elgaronline.com/page/70/journals); 5)
IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/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

შეფასების, თვითშეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმების გაუმჯობესება და
უწყვეტი შეფასების სისტემაზე დაყრდნობით სასწავლო უნივერიტეტის საქმიანობის
შემდგომი განვითარება;
პერსონალის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა და მექანიზმების შემუშავება -

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 16 აპრილის #21 დადგენილებით შემუშავებული და
წარმომადგენლობითი

საბჭოს

2018 წლის

20

აპრილის

#14 დადგენილებით

დამტკიცებულია მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა/
შეფასების

მეთოდოლოგია,

სადაც

განსაზღვრულია

პერსონალის

შეფასების

კრიტერიუმები და შეფასების მექანიზმები.
სასწავლო

უნივერსიტეტის

მართვაში

ჩართული

პირების,

აკადემიური,

ადმინისტრაციული, დამხმარე, მოწვეული პერსონალის, პროფესიული განათლების
მასწავლებლის შეფასებისა

და თვითშეფასების კვლევის

მიზნით კითხვარების

შემუშავება, გამოკითხვა. მართვის ეფექტიანობის შეფასების პროცესში სტუდენტთა და
პროფესიულ სტუდენტთა

ჩართულობისთვის

გამოკითხვების ჩატარება და ანალიზი

-

სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობის გზით
შემუშავებული კითხვარების მიხედვით ჩატარდა აკადემიური, ადმინისტრაციული,
დამხმარე, მოწვეული პერსონალის, პროფესიული განათლების მასწავლებლის,
სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებლთა და
სხვა დაინტერესებულ პირთა თვითშეფასება და კმაყოფილების კვლევა.
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მონიტორინგის, გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და სასწავლო უნივერსიტეტში
არსებული მართვის პოლიტიკის მექნიზმების გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების გატარება. - გაანალიზებულ იქნა აკადემიური, ადმინისტრაციული,

დამხმარე, მოწვეული პერსონალის, პროფესიული განათლების მასწავლებლის,
სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებლთა და
სხვა დაინტერესებულ პირთა

თვითშეფასების/შეფასების კმაყოფილების კვლევის

შედეგები შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით.
კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე მომზადდა რეკომენდაციები
სასწავლო - სამეცნიერო საქმიანობის, საგანმანთლებლო პროგრამების, სასწავლო
პროცესის, ადამიანური, საბიბლიოთეკო და მატერიალურ–ტექნიკური რესურსების,
სტუდენტური მხარდაჭერის ღონისძიებების შემდგომი სრულყოფის მიზნით;
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესის
ხელშეწყობა
ინტერნაციონალიზაციის/
საერთშორისო

ინსტიტუციური

პროექტების

უნივერსიტეტში ხარისხის

ფარგლებში

შესაძლებლობების

მიღებული

ამაღლება. ინსტიტუციური

გაძლიერების

გამოცდილებით
შესაძლებლობის

სასწავლო

განვითარების

საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტის გადამზადებული
პერსონალის ჩართულობით მართვის გაუმჯობესება და საგანმანათლებლო პროგრამების
ინტერნაციონალიზაციის მიზნებისთვის მომზადება ( უცხო ენოვანი კურსები, მოდულები,
პროგრამა).

- 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

საქართველოს კანონებით, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით,

შესახებ“,
სასწავლო

უნივერსიტეტის წესდებით, სამსახურის დებულებით. ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური

ანგარიშვალდებულია

განხორციელების

ნაწილში

ინტერნაციონალიზაციის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

პოლიტიკის

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

პროექტებში

მონაწილეობის

და

საერთაშორისო

გზით.

კრედიტების

მობილობის

ინტერნაციონალიზაციის

პოლიტიკა

ხორციელდება ეფექტური დაგეგმარების, კომუნიკაციისა და კოორდინირების გზით
ძირითადი საგანამანთლებლო ერთეულისა და ადმინისტრაციული ერთეულების
ჩართულობით,

სწორად

შერჩეული

პერსონალით

(ენის

კარგი

ცოდნით,
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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 # 0101/34 და 2018 წლის 20 აპრილის # 01-01/13 ბრძანებებით დაევალა ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელს, უცხო ენათა შემსწავლელ ცენტრს პერსონალის ეტაპობრივი
გადამზადება უცხო ენაში/უსასყიდლოდ ყოველწლიურად 5 პერსონალისა და 2
სტუდენტის გადამზადება ინტერნაციონალიზაციის მიზნებისთვის.
საერთაშორისო

პროექტების

ფარგლებში

სასწავლო

უნივერსიტეტმა

განახორციელა აქტივობები ინტერნაციონალიზაციის მიზნებისთვის:
სასწავლო

უნივერსიტეტი

ურთიერთობებში ჩაერთო

საერთაშორისო

პარტნიორულ

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 TEMPUS-ის პროექტების ფარგლებში.
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სასწავლო უნივერსიტეტის

ERASMUS MUNDUS-ის საერთაშორისო

პარტნიორობის პროექტები წლების მიხედვით იყო:
2012 წელი
(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-IL-EPPKA2-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) 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
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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-CZ-EPPKA2-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
აკადემიური

კეთისლინდისიერების

კულტურის

დანერგვა

მიზნით
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.
Erasmus+ (კრედიტების მობილობის) ორმხრივი პარტნიორობა
2016 – 2018 პოლონეთი, ლოძის უნივერსიტეტი
პერსონალის (აკადემიური, ადმინისტრაციული) მობილობა

სტუდენტთა

და

პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია) სტუდენტთა და პერსონალის
(აკადემიური, ადმინისტრაციული) მობილობა
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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.
სასწავლო უნივერსიტეტის პოპულარიზება და სასწავლო დაწესებულებაზე მოთხოვნის
გაზრდა აბიტურიენტებს, სტუდენტებს, პროფესიულ სტუდენტებსა და დამსაქმებლებს შორის-

სასწავლო უნივერსიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით დამზადებულ იქნა 3000 ცალი
ფლაერი. 2018 წლის 2-3 ივლისს უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობით,
ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტებისთვის, გაიმართა ფლეშმობი,
გავრცელებულ იქნა ფლაერები. სასწავლო უნივერსიტეტში განხორციელებულ იქნა
ზაფხულის, ზამთრისა და შემოდგომის სკოლა. პროფესიული განათლების 135
წლისთავისადმი მიძღვნილი იუბილეზე,უნივერსიტეის პროფესიული პროგრამების
პრეზენტაცია მოეწყო. უნივერსიტეტში მოეწყო ღია კარის დღეები, უმაღლესი და
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პრეზენტაციებით. სასწავლო
უნივერსიტეტი პარტნიორია

კომპანია კავკასიის საერთაშორისო ოლიმპიადის,

რომლის საქმიანობის სფეროა სასკოლო ოლიმპიადების ჩატარება, სკოლებში
ნიჭიერი მოსწავლეების აღმოჩენა, წახალისება და მოტივაციის ამაღლება.
სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების მექანიზმების შემუშავება სტუდენტების
აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის გზით
სტუდენტების

აკადემიური

დადასტურების ამსახველი
შესწავლა,

სასწავლო

ინდიკატორებთან

მოსწრების,

პროფესიული

სტუდენტების

შედეგების

(შეფასების უწყისი, აკადემიური ბარათი ) დოკუმენტაციის

უნივერსიტეტში

დამტკიცებულ

შედარებითი ანალიზი- სასწავლო

სამიზნე

ნიშნულებთან

და

უნივერსიტეტის საქმიანობის

შეფასების ინდიკატორები შემუშავებულ იქნა 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
27

SoTa mesxias zugdidis saxelmwifo saswavlo universitetis წლიური ანგარიში

უნივერსიტეტის

ხარისხის

უზრუნველყოფის

სამსახურის

საქმიანობა

ეფუძნება დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-იმოქმედე ციკლს, რომლის ფარგლებში
არსებული მეთოდოლოგიებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად
ჩატარდა
სემესტრული გამოკითხვები, როგორც სტუდენტთა, ისე ადმინისტრაციისა და
აკადემიური პერსონალის, კმაყოფილების კვლევისა და შეფასების/თვითშეფასების,
ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 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.
ანალიზის
შედეგების
მიწოდება
მართვის
ორგანოებისთვის
ადმინისტრირების გზით სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად;

შემდგომი

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების მიღწევის
შეფასება

შესაბამისობაში

მეცნიერების

მინისტრის

იქნა
№3/ნ

მოყვანილი

საქართველოს

ბრძანებასთან.

განათლებისა

შესაბამისად

და

მოდიფიცირდა

უნივერსიტეტში მოქმედი ყველა აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამაში
სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება (შეფასების სისტემა).
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის

წარმოდგენილი

კვლევების შედეგების ანალიზისა და რეკომენდაციების საფუძველზე გამოიცა
რექტორის 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
გასახორციელებელ შემდეგ ცვლილებებს:

ანალიზის

საფუძველზე

შეფასების სისტემის შეცვლა და მეტი მოქნილობა
ღირებულებებზე

ორიენტირებული

კრედიტების რაოდენობის გაზრდა.
კრედიტების აღიარების მექანიზმების

საუნივერსიტეტო
მოქნილობა

კურსების

თავისუფალი

სასწავლო კურსების კრედიტების გაზრდის საფუძველზე.
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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 DARE-ს 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.
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების, განვითარებისა და
სასწავლო

პროცესის

ხარისხის

ანაზღაურების/კონკურსის

წესით

უზრუნველსაყოფად

საათობრივი

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
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისა და გაუმჯობესების მექანიზმების
შემუშავება;
აკადემიური

საგანმანათლებლო

პროგრამების

შეფასების

მიზნით

კითხვარების

შემუშავება, აკადემიური პერსონლისთვის, სტუდენტებისთვის, დამსაქმებლისთვის,
კურსდამთავრებულთათვის და გამოკითხვების ჩატარება. პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების შეფასების მიზნით კითხვარების შემუშავება, პროფესიული განათლების
მასწავლებლისთვის,

პროფესიული

სტუდენტებისთვის,

დამსაქმებლისთვის,

კურსდამთავრებულთათვის და გამოკითხვების ჩატარება. - ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახურის ხელმძღვანელის 2018 წლის 01 მარტის #01-10/82 სამსახურებრივი
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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.
ეთიკისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვა
ეთიკისა და ქცევის წესების/ნორმების დაცვისთვის
წახალისების მექანიზმების
გაუმჯობესება. ეთიკისა და ქცევის წესების/ნორმების დარღვევაზე რეაგირების პროცედურების
დახვეწა

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,
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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“
პასუხისმგებლობის
ხელმისაწვდომია;

ნორმებით“

და ,,შინაგანაწესითა და დისციპლინარული
და

აღნიშნული

რეგულაციები

საჯაროდ

პლაგიატის აღმოჩენის მიზნით სპეციალური პროგრამის შესყიდვა . საინფორმაციო კამპანიით
პლაგიატისაგან თავის არიდება . პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის
შემთხვევაზე რეაგირების მექანიზმების დანერგავა- 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
პროექტის ფარგლებში არსებული დაფინანსებით
განხორციელდა პლაგიატის
პროგრამის შესყიდვა, მიმდინარეობს პერსონალის გადამზადება აკადემიური წერისა
და პროგრამის გამოყენების მიზნით, მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრები პლაგიატის
თავიდან აცილების მიზნით. მიმდინარეობს პლაგიატის თავიდან აცილების
მექანიზმების დანერგვა.
აკადემიური თავისუფლების პრინციპების გასაჯაროება და დაცვა, სასწავლო უნივერსიტეტში
არსებული რეგულაციები, ამ რეგულაციების გამჭირვალობა და ხელმისწვდომობა - 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.
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სტუდენტის აკადემიური თავისუფლება დაცულია სასწავლო უნივერსიტეტში
არსებული

რეგულაციებით,

წესებით:

,,სტუდენტის

უფლება-მოვალეობები“

,,ხელშეკრულებები“,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით“
საგანმანათლებლო მომსახურების მომხმარებლების, დამსაქმებლებისა

და

დაინტერესებული პირების ინფორმირების მოქნილი სისტემის შექმნა
ვებ-გვერდის
მომხმარებელს

დამატებითი

ინფორმაციის

უნივერსიტეტის

მიერ

სერვისებით

დროულად

უზრუნველყოფა,

მიღებასა

უზრუნველყოფილია

და

და

რაც

გაუადვილებს

სასწავლო

გავრცელებას.-

მუდმივად

უმჯობესდება

ვებგვერდის ფუნქციონირება ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
მოხდა 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.
დამსაქმებელთა,

კურსდამთავრებულთა

ჩართულობის

გაზრდის

მიზნით

საგანმანთლებლო პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში
ჩატარდა

მათი

კმაყოფილების

კვლევა,

საგანმანთლებლო

პროგრამების

მოდიფიცირება განხორციელდა დამსაქმებლის მოთხოვნის შესაბამისად.
სასწავლო უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეული მუდმივად
თანამშრომლობს

საინფორმაციო

ტექნოლოგიების

ცენტრთან

განახლებისთვის სტუდენტური სერვისების შესახებ ინფორმაციის

ვებ-გვერდის
მიწოდების

მიზნით.
ინსტიტუციური შესაძლებლობის განვითარების საერთაშორისო პროექტების
ფარგლებში

სასწავლო

უნივერსიტეტის

გადამზადებული

პერსონალის

ჩართულობით სასწავლო უნივერსიტეტის მართვა უმჯობესდება და მიმდინარეობს
საგანმანათლებლო
პროგრამების
ინტერნაციონალიზაციის
მიზნებისთვის
მომზადება ( უცხო ენოვანი კურსები, მოდულები, პროგრამა).
უცხო

ენათა

შემსწავლელ

სტუდენტთა/პროფესიულ
მიზნებისთვის.

ცენტრში

სტუდენტთა

მიმდინარეობს
სწავლება

პერსონალისა

და

ინტერნაციონალიზაციის

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ზაფხულის, ზამთრისა და შემოდგომის
სკოლის მოწყობა უცხოელი პროფესორების მონაწილეობით. პრიორიტეტული
მიმართულების გაძლიერების მიზნით მხარდაჭერის პროექტის განხორციელება საჯარო ლექციების მოწყობა უცხოელი პროფესორების მონაწილეობით.
მოკლევადიანი ტრეინინგ - კურსების, სემინარების, კონფერენციებისა და პროექტების
პრეზენტაციების

მოწყობა-

სამშენებლო,

ტურიზმის,

ბიზნესის

ადმინისტრირების,

განათლების მიმართუკლებით მოკლევადიანი ტრეინინგ - კურსები გაიარა ექვსი ათასმა
ბენეფიციარმა.
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სასწავლო უნივერსიტეტის პოპულარიზაციაზე მიმართული PR-კამპანიებისა და
სარეკლამო
აქციების
ჩატარება;
პარტნიორ
ორგანიზაციებთან

ურთიერთთანამშრომლობის გაფართოება,
ხელშეკრულებების, მემორანდუმების
გაფორმება.
საანგარიშო
პერიოდში
ურთიერთთანამშრომლობის
მემორანდუმები
გაფორმდა: თიბისი ბანკი, ვითიბი ბანკი, ფინსერვისი, ჯბ აუდიტი, შპს ,,ცერერა“,
დასაქმების სააგენტო HR,
სსიპ
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრთან,
დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმთან, ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის მერიასთან, საჯარო სკოლებთან.
სასწავლო

უნივერსიტეტის

სიმბოლიკით

სარეკლამო

მასალების

დისემინაცია-

სასწავლო უნივერსიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით დამზადებულ იქნა 3000 ცალი
ფლაერი. 500 ცალი ბუკლეტი ქართულ და ინგლისურ ენაზე. 2018 წლის 2-3 ივლისს
ფაკულტეტის სტუდენტების მონაწილეობით,ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე
აბიტურიენტებისთვის, გაიმართა ფლეშმობი,გავრცელებულ იქნა ფლაერები.
სასწავლო უნივერსიტეტში სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების, შეხვედრების და
სხვადასხვა ღონიძიებების ორგანიზება და ჩატარება. კორპორაციული ღონისძიებების
ჩატარება ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან - საერთაშორისო პროექტების
ფარგლებში

განხორციელდა

ერთობლივი

კონფერენციები,

სხვადსხვა

ღონისძიებები

ჩატარდა ადგილობრივი მმართველობის ორგანეობთან, საჯარო სკოლებთან, ევროკავშირის
სადამკვირებლო მისიის
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორის
წარმომადგენლებთან პარტნიორობით.
მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის, აბიტურიენტების სწავლით დაინტერესებაზე
მიმართული ღონისძიებების (გამოფენების/სამეცნიერო ფესტივალის მოწყობა, საორიენტაციო
კვირები, პირველკურსელთა მიღება, კამპუს ტურები და ღია კარის დღეები, კონფერენციები,
საინფორმაციო ბუკლეტები) დაგეგმვა/ჩატარება მუნიციპალიტეტების რესურსცენტრებთან,
საჯარო სკოლებთან თანამშრომლობით და შედეგების ანალიზის საფუძველზე შემდეგი
ღონისძიებების დაგეგმვა - საანგარიშო პერიოდში ორჯერ მოეწყო სასწავლო უნივერსიტეტის
უმაღლესი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მოკლევადიანი კურსების
პრეზენტაციები. ჩატარდა მეცნიერთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები,
პროფესიული ორიენტაციის მიზნით აბიტურიენტებისთვისა და დაინტერესებული
პირებისთვის ყოველთვიურად იმართებოდა კამპუს ტურები.

სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და პროფესიული საგანმანათლებლო
საქმიანობის
მოქმედ კანონმდებლობასთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფა
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის
2017 წლის 30 იანვრის # 01-01/03 ბრძანებების საფუძველზე შეიქმნა
ავტორიზაციისთვის/
აკრედიტაციისთვის
მოსამზადებელი
სამუშაოების
განხორციელების მიზნით საკოორდინაციო ჯგუფები და მათზე გაიცა დავალებები.
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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.
სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია რექტორის 2016 წლის 3 მაისის #0101/12 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. დასრულდა არსებული საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების

მოდიფიცირება

და

ჩარჩო-დოკუმენტის

საფუძველზე

შექმნილ

მოდულურ პროგრამებზე გადაყვანა.
ზემოაღნიშნული

სამუშაო

ჯგუფების

კოორდინაციით

განხორციელდა

აკადემიური და პროფესიული
საგანმანათლებლო საქმიანობის
კანონმდებლობასთან და სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
შრომის

ბაზარზე

ორიენტირებული

თანამედროვე,

მოქმედ

ხარისხიანი

საგანმანათლებლო პროგარმების შემუშავება და განხორციელება, მათ შორის
უცხოენოვანი და ერთობლივი საგანმანთლებლო პროგარმები
შრომის ბაზარზე ორიენტირებული ახალი
აკადემიური
საგანმანთლებლო
პროგრამების შემუშავება. (მათ შორის უცხოენოვანი და ერთობლივი საგანმანთლებლო
პროგარმები)- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის

რექტორის

ბრძანებების

საფუძველზე

შექმნილია

კვლევის

(გამოკითხვის/ინტერვიურების) ჩატარებისა და ანალიზის უზრუნველსაყოფად
მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფი, აღნიშნულ ჯგუფს ხელმძღვანელობს ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური, რომელთანაც
თანამშრომლობით ხორციელდება
კვლევები. შრომის ბაზრის კვლევის შედეგების ანალიზის,
დამსაქმებლებთან
ინტერვიურებისა და რეგიონის პრიორიტეტების გათვალისწინებით იგეგმება ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამები. ამჟამად მიმდინარეობს ,,დაწყებითი განათლების“ 5
წლიანი

ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამისა და სამართლის სამაგისტრო

პროგრამების შემუშავება და სააკრედიტაციოდ წარდგენა.

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
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სამსახურის ხელმძღვანელს დაევალა კვლევების გაგრძელება კვლევების ანალიზისა
და რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით, უმაღლესი და პროფესიული
მიმართულებით ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების მიზნით
წინადადებების მომზადება.
,,ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განმეორებითი
აკრედიტაცია,,მცირე ბიზნესის მართვის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
განმეორებითი აკრედიტაცია- ,,ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო და ,,მცირე

ბიზნესის მართვის“ სამაგისტრო პროგრამებმა გაიარა აკრედიტაცია.
ჩარჩო-დოკუმენტის

საფუძველზე

შემუშავებული

პროფესიული

(მოდულური/დუალური) საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება და საჭიროების
შემთხვევაში

პროგრამების

კანონმდებლობასთან

შესაბამისობაში

მოყვანა-

სასწავლო

უნივერსიტეტში რექტორის 2014 წლის 31 დეკემბრის #01-01/51, 2015 წლის 30 მარტის 0101/11 , 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. დასრულდა არსებული
საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირება და ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე შექმნილ მოდულურ პროგრამებზე გადაყვანა.
ჩარჩო-დოკუმენტის

საფუძველზე

შემუშავებული

პროფესიული

ახალი

მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დამატება/ავტორიზაცია/დანერგვა
შრომის ბაზრის კვლევისა და დამსაქმებლის მოთხოვნის ანალიზის საფუძველზე.

მიმდინარე

წელს სასწავლო უნივერსიტეტის ზუგდიდისა და

სენაკის ბაზაზე

განხორციელდა პროფესიული სტანდარტის საფუძველზე შექმნილი (ე.წ. საგნობრივი) და
ჩარჩო დოკუმეტის საფუძველზე შექმნილი (მოდულური და დუალური) პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები. საგნობრივი პროფესიული სგაანმანათლებლო პროგრამები
(დაახლოებით 29 პროგრამა საფეხურების მიხედვით) განხორციელდა მილევად რეჟიმში
მ/წლის ოქტომბრის ბოლომდე ახალი ავტორიზაციის რეჟიმში გადასვლამდე.

ახალი

ავტორიზაციის პირობებში კი ხორციელდება სულ 10 პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა, მათ შორის 1 დუალური მიდგომით ხორციელდება.

-

პროფესიულ პროგრამებზე სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდა

სასწავლო

გეგმით განსაზღვრული სასწავლო ცხრილების შესაბამისად, ხდებოდა ყოველდღიური
ლექციების კონტროლი, აღრიცხვის ჟურნალის საფუძველზე გამოიკვეთა საკონტაქტო
საათების გაცდენის რამოდენიმე შემთხვევა ობიექტური მიზეზების გამო, რომელიც
ანაზრაურებულ იქნა სტუდენტებთან შეთანხმებით .
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მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობდა შეფასების ინსტრუმენტების ვალიდაციის მიზნით
მათი ვერიფიკაცია/დამოწმება/კონსულტირება/შეხვედრა.
ხორციელდებოდა შეხვედრები სდს პროგრამის პროფესიულ სტუდენტებთან და
კოორდინატორ მასწავლებელთან პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი აღმოფხვრის
მიზნით.
-

მიმდინარეობდა კოორდინაცია დამსაქმებლებთან, გარე მონიტორინგთან, როგორც

სდს, ასევე ზოგადი განათლების კომპონენტების ზოგად მოდულებში ჩაშენებასთან , ასევე
მოდულური/დუალური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით;.
-

განხორციელდა

პროგრამების

მოდულური/დუალური

დანერგვის

გარე

მხარდაჭერის

პროფესიული

ექსპერტის

საგანმათლებლო

ვიზიტი

სასწავლო

უნივერსიტეტში, შედგა შეხვედრები პროფესიული განათლების მასწავლებლებსა და
პროფესიულ სტუდენტებთან, რომელიც მიმდინარეობდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში,
გამოცდილების გაზიარების ფორმატში, გაიცა კონსულტაციები და რეკომენდაციები.
მოხდა მოდულური/დუალური პროფესიული საგანმათლებლო პროგრამების
დანერგვის
გარე
მხარდაჭერის
ჯგუფის
კითხვარების
შევსება
პროგრამის
განმახორციელებლი
პირის,
პროფესიული
სტუდენტის,
დუალური
სწავლების
ინსტრუქტრის მიერ;
პროფესიული განათლების განვითარების სამსახურმა შიდა მხარდაჭერის ჯგუფთან
ერთად აქტიურად მიიღო მონაწილეობა სტრატეგიული, მოკლე და გრძელვადიანი
გეგმების, სამსახურის დებულების, პროფესიულ პროგრამებზე სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესის, პროფესიულ სტუდენტთა კონტიგენტის/კვოტის განსაზღვრის
მეთოდოლოგიის, პროფესიული სტუდენტის დებულების,
ახალი პროფესიული
პროგრამების დაგეგმვა/ შემუშავებასა და სხვა საჭირო დოკუმენტაციების მომზადებაში.
-

პერიოდულად

ხორციელდებოდა ადმინისტრაციის, მასწავლებლებისა და შიდა

მხარდაჭერის/ მონიტორინგის ჯგუფის წევრების გაფართოებული სხდომა, სადაც ხდებოდა
სასწავლო პროცესის/ მსვლელობის, კალენდარული გეგმების, კითხვარების და სხვა
პრობლემების

განხილვა,

მონიტორინგის

ანალიზი,

მოდულის

გამოვლენილ საჭიროებათა საფუძველზე მოსალოდნელი
პრევენცია და გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავება.
-

სწავლების

პრობლემური

დროს

საკითხების

პერიოდულად ჯამდებოდა სასწავლო წლის ეტაპები, ძირითადად იკვეთებოდა

სტუდენტების მხრიდან ლექციების გაცდენები, ზოგიერთი პროფესიული სტუდენტისთვის
ეს იყო ძალიან ხშირი ხასიათის, რაც უკავშირდებოდა დასაქმებას. მიუხედავად მათი
მხრიდან ლექციების არაერთი გაცდენებისა, მათ მოახერხეს შედეგების დადასტურება,
ვინაიდან დასაქმების ადგილი ხშირ შემთხვევაში იყო იმ მიმართულებით რომელ
პროგრამაზეც ირიცხებოდნენ. მიუხედავად შედეგების დადასტურებისა მათ მიეცათ მკაცრი
გაფრთხილება გაცდენების მინიმალურ დონემდე დაყვანის თაობაზე. შეფასების უწყისების
ანალიზის

საფუძველზე

ხდებოდა

სტატუსის

შეწყვეტა

მარეგულირებელი

წესის

შესაბამისად. ხდებოდა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან გაფართოებული
შეხვედრები და პრობლემების იდენტიფიცირება.
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ხორციელდებოდა
პროფესიული
პროგრამების
(საგნობრივი/მოდულური)
პროფესიულ სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა თვითშეფასების მიზნით.
2018 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ჩარიცხული იქნა სულ 24 პროფესიული
სტუდენტი ზუგდიდის ბაზაზე,
-

კომპიუტერული

ქსელის

ადმინსტრატორის

მე-5

საფეხურის

პროფესიული

საანმანათლებლო პროგრამა (მოდულური)-15;
-

მეხილეობის

(კაკლოვანი

კულტურების)

მე-4

საფეხურის

პროფესიული

საანმანათლებლო პროგრამა (დუალური) – 9 . აპლიკანტები ჩარიცხულ იქნენ კონკურსის
წესის შესაბამისად. თუმცა მათგან 4-მა სწავლა ვერ გააგრძელა. ამჟამად ირიცხება 5
სტუდენტი.
2018 წლის შემოდგომაზე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებულ ტესტირების შედეგად სულ ჩაირიცხა 210 პროფესიული სტუდენტი (123
ზუგდიდის ბაზაზე, 87 სენაკის ბაზაზე) , მათ შორის 3 სსსმ საჭიროების მქონეა, 1
მომლოდინე სტატუსით მოსარგებლე, რადგან არის არაქართულენოვანი და წინასწარ
განსაზღვრული გეგმის შესაბამისად ქართული ენის მოდულების დაძლევის შემდგომ მას
მიენიჭება სტატუსი პროფესიული სტუდენტი.
სასწავლო პროცესი დაიწყო 3 დეკემბერს, დაგეგმილი აქტივობების შესაბამისად შიდა
მხარდაჭერის ჯგუფის, ასევე პროგრამის ხელმძღვანელების მხრიდან მოხდა თითოეულ
ჯგუფთან

შეხვედრა,

სასწავლო

უნივერსიტეტის

პროფესიულ

განათლებასთან

დაკავშირებული მარეგულირებელი წესების გაცნობა, ასევე იურისტმა გააცნო ეთიკის
კოდექსი და სტუდენტთა უფლება-მოვალეობანი, ასევე ხარისხის სამსახურმა მათ გააცნო
კმაყოფილების კვლევის პროცედურა და გამოკითხვებში მონაწილეობის ვალდებულება;
ჩამოწერილ იქნა პროფესიულ პროგრამებზე სასწავლო პროცესის დროს გახარჯული
მასალები, ასევე მოდულის განმახორციელბლებისგან პერიოდულად შემოდიოდა სასწავლო
პროცესისათვის აუცილებელი მასალებისა და ნედლეულის ჩამონათვალი, რომელიც
დარდებოდა მოდულში არსებულ ჩამონათვალთან მათი შემდგომი უზრუნველყოფის
მიზნით, ხოლო შემდეგ კი ხორციელდებოდა

აღჭურვილობისა და მასალების შეძენა

ბაზრის კვლევის შესაბამისად.
2018 წლის 10-11 მაისს სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
ორგანიზებით
„მოდულური/დუალური
საგანმანათლებლო

პროგრამის

დანერგვის

ხელშეწყობის

ქვეპროგრამის“

ფარგლებში.

ტრენინგის მიზანი იყო ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული
(მოდულური/დუალური)

საგანმანათლებლო

პროგრამების

განმახორციელებელი

პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
(ჯვარი, ზუგდიდი, ამბროლაური, ქუთაისი, ფოთი)

ხარისხის

უზრუნველყოფაზე

პასუხისმგებელი პირების შესაძლებლობების გაძლიერება.
2018 წლის 30 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტში პერიოდულად ხდებოდა შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის წევრების მიერ
ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრები, რომელსაც ესწრებოდნენ ზუგდიდისა და სენაკის
ბაზის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლები. შეხვედრებზე
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სხვა საკითხებთან ერთად განიხილებოდა
ვერიფიკაციის პროცედურები, განიხილეს
შეფასების ინსტრუმენტის შექმნისა და შეფასების განხორციელების გაუმჯობესების გზები.
ერთი და იმავე მოდულის განმახორციელებელიმპირები ერთმანეთს უზიარებდნენ
შეფასების ინსტრუმენტებს, გასცემდნენ რეკომენდაციებს, იხილავდნენ პრაქტიკული
პროექტისა და საწარმოო პრაქტიკის შეფასების ვალიდურ ინსტრუმენტებს. გეგმავდნენ
ინტენსიური ურთიერთთანამშრომლობის სამომავლო გზებს. შერჩევითობის პრინციპით
შემოწმებულ

იქნა

შეფასების

ინსტრუმენტები,

უწყისები,

კალენდარული

გეგმები.

დაფიქსირდა როგორც ტექნიკური ხასიათის, ასევე შინაარსობრივად მცირედი უზუსტობები,
რომლებიც ძირეულად არ ცვლიდა შედეგის მიღწევის დადასტურებას. გაიცა
რეკომენდაციები:
-

შეფასების ინსტრუმენტების ფორმები არ უნდა იყოს აცდენილი იმ ფორმებთან ,

რომლებიც დამტკიცებულია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ;
პროფესიული სტუდენტის მიერ შექმნილი წერილობითი პროდუქტი უნდა იყოს
წინასწარ დამტკიცებულ ფორმაში მოქცეული და არ უნდა იყოს მისგან დამოუკიდებელი;
-

აუცილებელია ერთი და იმავე მოდულის განმახორციელებელმა მასწავლებლებმა

ერთმანეთთან იქონიონ ხშირი, უწყვეტი კომუნიკაცია და ერთად შექმნან შეფასების
ინსტრუმენტები, მიზანი იყოს ერთი და იმავე მოდულში არსებობდეს ერთი შეფასების
ისნტრუმენტი;
-

მოდულის

განმახორციელებლებმა

მიიღონ

გადაწყვეტილება

შეფასების

მიმართულების შიგნით შედეგის მისაღწევად შეარჩიოს შეფასების ინსტრუმენტი;
შედეგების
გაერთიანება/განცალკევების
შესახებ
მიიღოს
ლოგიკური
გადაწყვეტილება;
-

სწავლის

შედეგების

მტკიცებულებები

გახადონ

მრავალფეროვანი

და

მეტად

ვალიდური. მაგ.: ფოტომასალა, პრეზენტაცია და. ა.შ.
მ/წლის 4-5 და 6 დეკემბერს ზუგდიდში სასტუმრო ,,გრანდ ოტელში“ განხორციელდა
ტრენინგები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დუალური/მოდულური პროგრამების
განხორციელებისთვის გარე მხარდაჭერის ექსპერტის შორენა ჯაფარიძეს მიერ. ტრენინგის
მიზანი იყო დუალური პროგრამების,
კერძოდ ,,მებაღეობის“ პროგრამის დანერგვის
ხელშეწყობა. შეხვედრას ესწრებოდა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ახალ ჩარჩო
დოკუმენტების სამუშაო ჯგუფი ჯგუფის წევრები სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის
ბაზიდან. განხილულ იქნა დეტალურად ჩარჩოები, შემუშავებულ იქნა რამოდენიმე
მიმართულებით სასწავლო გეგმები.
მ/წლის 23-25 ნოემბერს განხორციელდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრიდან მოდულური/დუალური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის სპეციალისტის
ნინო ბერძენიშვილის ვიზიტი სასწავლო უნივერსიტეტში. ვიზიტის მიზანი იყო
ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების პროექტის გაცნობა. როგორც ვიცით,
დღემდე
პროფესიული პროგრამების ავტორიზაცია ხდებოდა სამი სტანდარტის გათვალისწინებით
(საგანმანათლებლო პროგრამები, ადამიანური, საგანმანათლებლო და მატერიალური
რესურსები), ახალი წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ავტორიზაციისთვის აუცილებელი
იქნება

საგანმანათლებლო

დაწესებულებებმა

დააკმაყოფილონ

ხუთი

სტანდარტით
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გათვალისწინებული ყველა ქვესტანდარტი. თუმცა აღსანიშნავია რომ უმაღლესი
საგნმანთლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით 2018 წლის 6
ნოემბერს
სასწავლო უნივერსიტეტს 7 სტანდარტის შესაბამისი ქვესტანდარტების
დაკმაყოფილების საფუძველზე 6 წლით ავტორიზაცია მიენიჭა. განხილული პროექტის
საფუძველზე გამოიკვეთა მხოლოდ 2 განსხვავება უმაღლესი განათლების სტანდარტების
ქვესტანდარტებისაგან.

წარმოდგენილი

პროექტის

მიხედვით

საგანმანათლებლო

დაწესებულებაში სსსმ პირებისათვის:
1.
2.

ვებ-გვერდზე ცალკე უნდა მიეთითოს მისაწვდომი სერვისები;
მოეწყოს ავტოსადგომი;
მხარდაჭერის სპეციალისტმა აქვე აღნიშნა, რომ შესაძლებელია წარმოდგენილ პროექტში

შევიდეს ცვლილებები. შეხვედრას დაესწრო

სენაკისა და ზუგდიდის ბაზის როგორც

პროფესიული განათლების მასწავლებლები, ასევე ადმინისტრაცია.
მ/წლის 14 დეკემბერს სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების განვითარების
სამსახური

მივლინებით იმყოფებოდა განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ

ორგანიზებულ საინფორმაციო შეხვედრაში, რომელიც გაიმართა ქალაქ ბათუმში

შპს -

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელ ანრი-ში;
შეხვედრაზე განხილული იქნება შემდეგი ძირითადი საკითხები:
·

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების კმაყოფილების კვლევა

·
პროფესიული სტუდენტის
შედეგები
·

შეფასების სისტემის ვერიფიკაციის პილოტირების

მოდულური პროგრამების დანერგვის პროცესის ანალიზი მხარდაჭერის ანგარიშების

საფუძველზე
·
განახლებული სტანდარტების ჩეკლისტების ანალიზი;
დაიგეგმა შეხვედრაზე განხილული საკითხების გაცნობა სასწავლო უნივერსიტეტის
როგორც ზუგდიდის, ასევე სენაკის ბაზის პროფესიული განათლების მასწავლებლებისა და
ადმინისტრაციისათვის.
განხორციელდა მოდულური/ დუალური პროგრამის განხორციელების დანერგვის
გარე მხარდაჭერის, განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული ცენტრის
წარმომადგენელის ვიზიტი ზუგდიდისა და სენაკის ბაზებზე.
გარე მხარდაჭერა
იმყოფებოდა შპს ,,კარტლისსა“ და შპს ,,აგრო სახლში“. შეხვდა დამსაქმებლებს (გიორგი
რევია, მაია მიქავა) და ინსტრუქტორ ელისო ღუბელაძეს. დამსაქმებლებმა დაადასტურეს
სასწავლო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის მზაობა. განხილულ იქნა სწავლების
განხორციელება. დათვალიერებულ იქნა გარემო.
ასევე ვიზიტი შედგა სენაკის ბაზაზე,
მოხდა შეხვედრა ინტეგრირებული მოდულების განმახორციელებლებთან. გადახედილ იქნა
უკვე შექმნილი ინსტრუმენტები; გარე მხარდაჭერამ მოახდინა დუალური პროგრამის
პროფესიულ სტუდენტებთან შეხვედრა კმაყოფილების კვლევის მიზნით. ზუგდიდის
ბაზაზე გადახედილ იქნა შექმნილი დოკუმენტები: წესები, დებულებები, მეთოდოლოგიები,
პროფესიული პროგრამების კატალოგი, შეფასების ინსტრუმენტები, ადაპტირებული
პროგრამები და მოდულები, სასწავლო გეგმები, დუალურ პროგრამაზე პრაქტიკის
განხორციელების დღიური (პროფესიული სტუდენტის ჩანაწერი), შუალედური შეფასების
ჩანაწერი, პროფესიული სტუდენტის პრაქტიკაზე დასწრების პორთფოლიო. პროფესიული
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პროგრამების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
კოორდინატორმა
უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის კითხვარი.

შეავსო

ხარისხის

გარე მხარდაჭერის მიერ გაწეული
რეკომენდაციების საფუძველზე პროფესიული
განათლების განვიტარების სამსახურის მხრიდან ინიცირების შემდეგ 2018 წლის 20 აგვისტოს
სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულ იქნა
დაფუძნებული

სწავლების

დუალური

მიდგომით

პროფესიული

,,სამუშაოზე

სგაანმანათლებლო

პროგრამის განხორციელების წესი“, რომელსაც თან დაერთო : პროფესიული სტუდენტის
ჩანაწერების რვეულის (ჟურნალის) ფორმა, საწარმოს ინსტრუქტორის ჩანაწერების ფურცელი
(ჩეკლისტი), შეფასების ინსტრუმენტის ფორმა და საწარმოში გამოცხადებული სტუდენტების
პორთფოლიო.
სდს

სწავლების

პროფესიული

სტუდენტებისთვის

პრაქტიკული

კომპონენტები

განხორციელდა ძირითადად შპს ,,აგრო სახლში“. სადაც ისინი ძირითადად მუშაობდნენ
სადემონსტრაციო თხილის ნაკვეთზე, თუმცა ჰქონდათ გასვლითი მეცადინეობა ნიადაგისა
და კაკლოვანი მცენარის (თხილის) შეფასების მიზნით.
ფერმერთა ასოციაციის
წარმომადგენლის (ნიკოლოზ მესხიშვილის) ხშირად ხვდებოდა სდს სწავლების პროფესიულ
სტუდენტებთან პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი პრევენციის მიზნით. გარე
მონიტორინგის წევრი გელა ლომიაშვილი მუდმივად არის კოორდინაციაში როგორც
პროექტის საკოორდინაციო ჯგუფთან, ასევე პროფესიულ სტუდენტებთან და მუდმივად
ახდენს როგორც არსებული პრობლემის დროულ იდენტიფიცირებას, ასევე ამ პრობლემის
გადაჭრის გზების ძიებას.
სასწავლო ცხრილების შესაბამისად ხორციელდება ინტეგრირებული მოდულები საბაზო
განათლების მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის, ხოლო სრული ზოგადი განათლების
მქონე პროფესიული სტუდენტებისთვის უკვე განხორციელდა- ზოგადი მოდულები.
რეგულარულად ხორციელდება ინტეგრირებული მოდულების განხორციელების გარე
მონიტორინგი.
განხორციელდა საორიენტაციო მოდულების ,,ბოსტნეული კულტურების წარმოების,
,,კულინარიის“, ,,ცხოველის/ფრინველის მოვლის“და ,,მებაღეობის“ ფარგლებში, რომლის
ფაგლებში მიმდინარე წელს კურსმოსმენილია სულ 60 მოსწავლე.
პროფესიული განათლების ავტორიზაციის სტანდარტების შესაბამისად აუცილებელი
გახდა შეფასების სისტემის ვერიფიკაცია, რომელიც თავისთავად გულისხმობს შეფასების
ინსტრუმენტების,

სწავლის

შედეგების,

შეფასების

უწყისების

ვერიფიკაციას

მათი

ვალიდურობის მიზნით, რომელიც აისახა სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 24
აპრილის
#22 დადგენილებით
დამტკიცებულ
,,პროფესიულ
საგანმანათლებლო
პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესში“ .
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
შემუშავების,
მოდიფიცირების,
ვერიფიკაციის
სისტემის
დახვეწის,
შეფასების
ინსტრუმენტებისა
და
კალენდარული
გეგმების
შემუშავებაში
მოდულის
განმახორციელებელი პირების კონსულტირების, პროფესიულ სტუდენტებთან და
მოდულის განმახორცილებლებთან მუდმივი კომუნიკაციის, პროფესიული განათლების
განვითარების სამსახურისთვის იდენტიფიცირებული პრობლემების ინფორმაციის სახით
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დროული მიწოდების მიზნით თითოეულ პროგრამაზე განისააზღვრა ერთი პირიპროგრამის ხელძღვანელად/თანახელმძღვანელად ზუგდიდისა და სენაკის ბაზისთვის და
მათი ფუნქციები განისაზღვრა:
1.
პროფესიული პროგრამის ფარგლებში მოდულების განმახორციელებელი პირების
კონსულტირება და კოორდინირება, კალენდარული გეგმებისა და
შეფასების
ინსტრუმენტების დროული შემუშავების მიზნით;
2.
შეფასების სისტემის (შეფასების ინსტრუმენტების, სწავლის შედეგების, უწყისების)
ვერიფიკაცია.
3.
მოდულის განმახორციელებლებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან პრობლემების
იდენტიფიცირების მიზნით მუდმივი კომუნიკაცია ;
4.
მოდულების განხორციელების მიზნით შესაძენი/დახარჯული მასალა-ნედლეულის
დროული იდენტიფიცირება და ინფორმაციის მიწოდება პროფესიული განათლების
განვითარების სამსახურისთვის;
5.
პროგრამის განხორციელებისას ყოველი ეტაპის დასრულებიდან 2 კვირის ვადაში
შეფასების უწისების ანალიზის საფუძველზე ინფორმაციის მიწოდება პროფესიული
განათლების განვითარების სამსახურისთვის;
ზემოაღნიშნული
მოვალეობის
შესრულებისთვის
პროგრამის
ხელმძღვანელის/თანახელმძღვანელის საკონტაქტო დატვირთვა
განისაზღვრა კვირაში
მინიმუმ 6 საათით;
სასწავლო უნივერსიტეტში განხორციელდა განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრიდან
თანამშრომლების ვიზიტი, მიზანი იყო არსებული მოდულური პროგრამების ახალ
ფორმატში გადაყვანისთვის მზაობის დადგენა. ცალ-ცალკე იქნა განხილული სასწავლო
უნივერსიტეტში არსებული მოდულური პროგრამები და განხილულ იქნა, თუ რამდენად
მზად

არის

უნივერსიტეტი

რომ

მიიღოს

ახალი,

არსებულის

,,მემკვიდრე“

ჩარჩო

დოკუმენტები სხვადასხვა კონცენტრაციებით. მაგალითად:
,,პრაქტიკოს ექთანს“ ჩაენაცვლოს ,,საექთნო საქმე“;
-

,,ფარმაცევტის თანაშემწეს“ ჩაენაცვლოს ,,სააფთიაქო ფარმაცია“;
,,ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორს“ ჩაენაცვლოს ,,წამყვანობა და

რეპორტიორობა ჟურნალისტიკაში“;
-

,,ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგს“ ჩაენაცლოს ,,ბაგა-ბაღის აღმზრდელი“;

-

,,ფილამწყობს“ ჩაენაცვლოს ,,ფილისა და იატაკის სამუშაოები“ და ა.შ.

შეხვედრას ესწრებოდა შიდა მხარდაჭერის და სამუშაო ჯგუფის წევრები და მათ
დაადასტურეს მზაობაც, კეთილი ნებაც წარმოდგენილი ჩარჩო დოკუმენტებისადმი.
გამოსაყოფია ,,ფილამწყობის“ მე-3 საფეხურის პროფესიული პროგრამის არსებული
ფორმატის ჩასანაცვლებელი ვერსია რომელიც ახალ ფორმატში წარმოდგენილია როგორც
სამშენებლო საქმის ჩარჩო დოკუმენტის ერთ-ერთი კონცენტრაციის სახით ,,ფილისა და
იატაკის სამუშაოები“. ჯგუფმა აღნიშნა, რომ მოდიფიცირებული ვარიანტი მეტწილად
განსხვავებულია არსებული პროგრამისაგან და დღევანდელი მონაცემებით არ შეესაბამება
სასწავლო უნივერსიტეტის არც ადამიანურ და არც მატერიალურ გარემოს. შესაბამისად
ჯგუფმა რეკომენდაცია გაუწია არსებულ პროგრამას და არ დაადასტურა მოდიფიცირებულ
პროგრამაზე გადასვლის მზაობა.
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აღნიშნული იქნა ,,დენტალური საქმე“ ჩარჩო დოკუმენტის დანართი, რომელიც
სპეციალისტების აზრით არის ძალიან ზედმეტად დატვირთული ინვენტარით და
მოდულების განსახორციელებლად გაცილებით ნაკლები რაოდენის ინვენტარიც საკმარისი
იქნებოდა.
აქვე გამოითქვა
,,დურგლის“

მე-3

უკმაყოფილება რომელიც გამოწვეულია შემდეგი ფაქტით:
საფეხურის

პროფესიული

პროგრამის

ფარგლებში

არსებული
სასწავლო

უნივერსიტეტს გააჩნია სასწავლო სახელოსნო, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე
მოწყობილობებით,
დანადგარებით,
აღჭურვილობით,
პროგრამას
ემსახურებოდა
გადამზადებული პერსონალი. სასწავლო პროცესის ფარგლებში დამზადებულ იქნა არაერთი
დასახელების როგორც საოფისე, ასევე სხვადასხვა დანიშნულების ავეჯი. სამწუხაროა რომ
სპეციალისტების მიერ დღემდე ვერ მომზადდა შესაბამისი ჩარჩო დოკუმენტი, ფაქტიურად
პროგრამა გამქრალია პროფესიული განათლების სივრციდან მიუხედავად მისი არსებობის
აუცილებლობისა.
განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა ჩაინიშნეს ჯგუფის
მოსაზრებები.
ასევე სასწავლო უნივერსიტეტში განხორციელდა გარე მხარდაჭერის ექსპერტის შორენა
ჯაფარიძეს ვიზიტი. ვიზიტის მიზანი იყო დუალური პროგრამების, კერძოდ ,,მებაღეობის“
პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობა. შეხვედრაზე ესწრებოდა ჯგუფის წევრ ლარისა
თირქიასთან ერთად, რომელიც ამავე დროს წარმოდგენილი იყო როგორც დამსაქმებლის
მხარე, დეტალურად განხილულ იქნა ,,მებაღეობის“პროგრამა, რომელიც წარმოდგენილია
ორი კონცენტრაციით ,,მებაღე“ და ,,მებაღე დიზაინერი“. გაანალიზებულ იქნა ორივე
კონცენტრაციის განხორციელების გზები და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მხოლოდ
,,მებაღეობის“ დუალური მიდგომით ზუგდიდის ბაზაზე, ხოლო მოდულური მიდგომით
სენაკის ბაზაზე განხორციელების შესახებ.
პროფესიული განათლეის განვითარების სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი პროექტის
,,სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების“ ქვეპროგრამის საკონკურსო
განაცხადების და მოკლევადიანი პროფორიენტაციის სასწავლო კურსების : დურგალი,
ელექტრომონტიორი, ფილამწყობი, ინფორმაციის ტექნოლოგიის შემუშავებაში. სასწავლო
კურსების მიზანშეწონილობის დადგენის შემდეგ განხორციელდება აღნიშნული პროექტის 9
საჯარო სკოლასთან თანამშრომლობით. (სენაკის N1, N3, N7 და აფხაზეთის N7 საჯარო,
აბაშის N1 და N2 საჯარო, ზუგდიდის მერაბ კოსტავას სახელობის N2, რუხისა და ოდიშის
საჯარო სკოლებთან) , გაფორმებულ იქნა შესაბამისი მემორანდუმები.
როგორც როგორც თქვენთვის ცნობილია 2019 წლის 1 იანვრიდან საგანმანათლებლო
სივრცეში
არსებული
საგნობრივი
პროფესიული
პროგრამები
გადადის
მოდულური/დუალური ფორმით განხორციელების რეჟიმში. სასწავლო უნივერსიტეტში
2015 წლიდან მოდულური/დუალური პროგრამების განხორციელების მხარდასაჭერად
შექმნილი მხარდაჭერის ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებულია სასწავლო უნივერსიტეტში
2012 წლიდან არსებული საგნობრივი პროგრამების შესაბამისი ჩარჩო დოკუმენტების
(შემდგომში
მოდულური/დუალური
პროგრამები)
ჩამონათვალი,
რომლებიც
დამტკიცებულია ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. ასევე სასწავლო
უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ადამიანური რესურსის, ასევე ბაზრის
მოთხოვნის (,,თეგეტა-მოტორსის“ რუხის ,,თეგეტას აკადემია“) საფუძველზე ახალი ჩარჩო
დოკუმენტები, რომლებიც შესაძლებელია სასწავლო უნივერსიტეტში (ზუგდიდსა და
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სენაკში) განხორციელდეს როგორც მოდულური, ასევე დუალური მიდგომით. მაგალითად
მეფუტკრის პროგრამა შესაძლებელია გახნორციელდეს მოდულური მიდგომით, ხოლო
მებაღეობისა (მებაღე, მებაღე-დეკორატორი) და სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთების
(ძრავის შეკეთება, სავალი ნაწილის შეკეთება, ელექტროსისტემები) პროგრამები- დუალური
მიდგომით.
აღნიშნულის გათვალისწინებით სასწავლო უნივერსიტეტი
მთლიანად არის
კონცენტრირებული
ახალი
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამების
შემუშავება/მოდიფიცირებაზე და 2019 წლის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად დაგეგმილია
2019 წლის საგაზაფხულო მიღებისთვის შემუშავებულ იქნეს შემდეგი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები:
ა) მოდულური მიდგომით
1. ,,შედუღება“ მე-3 საფეხური (მიღების წინაპირობა საბაზო განათლება)- ზუგდიდის
ბაზაზე;
2. ,,ელექტროობა“ მე-3 საფეხური (მიღების წინაპირობა საბაზო განათლება)ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე;
3. ,,საფინანსო სერვისები“ მე-3 საფეხური (მიღების წინაპირობა საბაზო განათლება)განათლება)-ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე;
4. ,,საოფისე საქმე“ მე-4 საფეხური (მიღების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება)განათლება)-ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე;
5. ვეტერინარია მე-5 საფეხური (მიღების წინაპირობა სრული ზოგადი განათლება)განათლება)-სენაკის ბაზაზე;
6. ,,დეკორატიული მებაღეობა“ მე-4 საფეხური (მიღების წინაპირობა სრული ზოგადი
განათლება)- განათლება)-ზუგდიდის ბაზაზე დუალური მიდგომით და სენაკის
ბაზაზე მოდულური მიდგომით;

2019 წლის საშემოდგომოდ კი დაგეგმილია დამატებულ იქნეს პროგრამები. კერძოდ:
მოდულური მიდგომით:
1. ფარმაცია (სააფთიაქო)-ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე;
2. საექთნო განათლება -ზუგდიდისა და სენაკის ბაზაზე;
3. რეპოორტიორობა და წამყვანობა ჟურნალისტიკაში-ზუგდიდის ბაზაზე;
4. ფილისა და იატაკის სამუშაოები-ზუგდიდის ბაზაზე;
5. ფერმერი (მეცხოველე)-სენაკის ბაზაზე;
6. მებოსტნე -სენაკის ბაზაზე;
7. მეფუტკრე (სენაკის ბაზაზე);
8. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი-ზუგდიდის ბაზაზე;
9. დენტალური საქმე (ზუგდიდის ბაზაზე);
დუალური მიდგომით:
1. სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება სამი სხვადასხვა
ზუგდიდის ბაზაზე. კერძოდ:
ა) სავალი ნაწილის შეკეთება;
ბ) ძრავის შეკეთება;
გ) ელექტრო და ელექტრონული სისტემების შეკეთება;

კონცენტრაციით
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2. აგრომექანიზაცია სენაკის ბაზაზე;
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან 2019 წლის 1 კვარტალში (სასწავლო
წლის 1-ლი ეტაპი) დაგეგმილია სტუდენტთა კმაყოფილებისა და სასწავლო პროცესის
შეფასების კვლევა.
პროფესიული პროგრამების

კურსდამთავრებულთა

ბაზის

მოწესრიგებისა

და

მათი

დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილია სოციალური ქსელის მეშვეობით ჯგუფის
შექმნა, სადაც მიეწოდებათ ვაკანსიებზე, ტრენინგებზე, დასაქმების პროგრამებზე და სხვა
სახის სასარგებლო ინფორმაცია.
ვინაიდან

სასწავ;ლო

უნივერსიტეტში

არსებობდა

ზემოაღნიშნული

საგნობრივი მიდგომით განხორციელების გამოცდილება და

პროგრამების

მეტწილად შესაბამისი

გარემო/აღჭურვილობა/ინვენტარი/რესურსი,
იდენტიფიცირებულ
იქნა
შევსება/განახლება ჩარჩო დოკუმენტების სტანდარტების გათვალისწინებით.

მათი

აღნიშნული გარემოს მოსაწყობად იმუშავა/მუშაობს როგორც შიდა მხარდაჭერის/სამუშაო
ჯგუფმა, ასევე სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ, ხდება ბაზრის კვლევა,
მზადდება სატენდერო წინადადებები სახელმწიფო წესით შესყიდვების განხორციელების
მიზნით. ვფიქრობთ საგაზაფულო მიღებისთვის დასამატებელი პროგრამების შესაბამისი
გარემოს სრულყოფა განხორციელდება დროულად.
პროფესიული
დაკავშირებით

განათლების

სფეროში

მუდმივად

მიმდინარე

რეფორმებთან

სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების განვითარების

სამსახური გამოხატავს მუდმივ მზაობას
რეფორმების (არაფორმალური განათლების
აღიარება, მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების პროგრამები, ზოგადი განათლების
კომპონენტების ინტეგირება პროფესიულ განათლებაში და ა.შ.) რეფორმების კვალდაკვალ
დაგეგმილ აქტივობებში მონაწილეობის მისაღებად.

მოკლევადიანი მომზადება/გადამზადების

კურსების შემუშავება და დანერგვა შრომის ბაზრის

კვლევისა და დამსაქმებლის მოთხოვნის ანალიზის საფუძველზე;

პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელების, შეფასების, განვითარების
მეთოდოლოგიის

საფუძველზე

ხარისხიანი,

შრომის

ბაზარზე

ორიენტირებული,

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამის, მომზადება/გადამზადების კურსების
შექმნის მიზნით ურთიერთთანამშრომლობითი პროცესის დანერგვა, მონაწილეობითი
სისტემის შექმნა უკუკავშირის გზით (პერსონალი, სტუდენტი, პროფესიული სტუდენტი,
კურსდამთავრებული, დამსაქმებელი)
პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განხორციელების, შეფასების, განვითარებისა
და გაუქმების მეთოდოლოგიის საფუძველზე შრომის ბაზრის მოთხოვნების პერიოდული
კვლევა.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ახალი პროფესიების იდენტიფიცირება.-

იდენტიფიცირებულია პროგრამები, ამჟამად მიმდინარეობს შემუშავება: დაწყებითი
განათლების 300 კრედიტიანი ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამის,
სამართლის სამაგისტრო პროგრამის, ვეტერინარიის საგანმანათლებლო პროგრამის,
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,ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება მილევად
რეჟიმში.
კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა, სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა
გამოკითხვების
უკუკავშირის
შედეგების
ანალიზიკურსდამთავრებულთა,

დამსაქმებელთა,
სტუდენტთა/პროფესიულ
სტუდენტთა
გამოკითხვების
უკუკავშირის შედეგების ანალიზის საფუძველზე, განხორციელდა ,,ბიზნესის
ადმინისტრირების“, ,,ქართული ფილოლოგიის“, ,,ინგლისური ფილოლოგიის“,
,,ისტორიის“, ,,ფარმაციის“, ,,საჯარო მმართველობის, ,,სამართლის“, ,,დაწყებითი
განათლების“ საბაკალავრო და ,,ქართული ლიტერატურის ისტორიის“, ,,მცირე
ბიზნესის
მართვის“
სამაგისტრო
საგანმანათლებლო
პროგრამების
მოდიფიცირება. ( აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 24 აპრილის # 22
დადგენილებით დამტკიცდა).
სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის
შედეგების (პროგრამის სწავლის შედეგების მიხედვით) ანალიზი ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურისა და
რექტორის 2018 წლის 05 მარტის №01-10/07

ბრძანებით შექმნილი საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების
შეფასების მიზნით სამუშაო ჯგუფის მიერ, განხორციელდა საგანმანათლებლო
პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების კომპლექსური კვლევა. ამჟამად
კვლევა კვლავ მიმდინარეობს, დოკუმენტაციების (შეფასების უწყისი,
აკადემიური ბარათი ) შესწავლა, სამიზნე ნიშნულებთან და ინდიკატორებთან
შედარებითი ანალიზი.
აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამებში სწავლის შედეგების ნათლად ჩამოყალიბება
და მისი შესაბამისობა უმაღლესი განათლების საფეხურის დონესთან და მისანიჭებელ
კვალიფიკაციასთან -შეფასების სისტემა ემსახურება, როგორც სტუდენტის

მიღწევების კონტროლს, ასევე სწავლის პროცესში სტუდენტისა და აკადემიური
პერსონალის უკუგების უზრუნველყოფას. შეფასების კრიტერიუმების შესახებ
სტუდენტი წინასწარ არის ინფორმირებული საგანმანათლებლო პროგრამისა და
სილაბუსის
საშუალებით.
სწავლებისა
და
სწავლის
მეთოდების
გათვალისწინებით ყველა ჯგუფისთვის შემუშავებულია პორტფოლიო,
რომლითაც ხდება სტუდენტის აქტივობისა და შუალედური
შეფასებების
აღრიცხვა სილაბუსით განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით.
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტების
დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას
ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
შუალედური და დასკვნითი შეფასების კომპონენტების მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება აკადემიური პერსონალის მიერ და არ
უნდა აღმატებოდეს შუალედური შეფასებების 60 %-ს და დასკვნითი გამოცდის
60%-ს. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას
სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის
ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება
სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. შეფასების სისტემა გახდა უფრო
მოქნილი, თავისუფალი კრედიტების აღიარების მექანიზმები უფრო მოქნილი.
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პროგრამის განსაზღვრულ ვადაში დასრულებისა და პროგრამიდან განთესვის
მონიტორინგი - სტატისტიკით დასტურდება, რომ სასწავლო უნივერსიტეტის
საგანმანათლლებლო პროგრამებიდან სტუდენტთა განთესვა არ ფიქსირდება. მაღალია
მობილობით გადმოსულ სტუდენტათა რაოდენობის მაჩვენებელი, საანგარიშო
პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებლი გაუტოლდა პირველადი მიღების მაჩვენებლს.
სწავლის შედეგების მიღწევის მიზნით სწავლა-სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდების
დანერგვა, სწავლების მეთოდების ვერიფიკაციის სისტემის დანერგვა.- სასწავლო

უნივერსიტეტში

დაინერგა

პროფესორ–მასწავლებელთა

ყოველკვირეული

შეხვედრები, რომელზეც ერთმანეთს უზიარებენ სალექციო/ჯგუფში მუშაობისა
და სხვა აქტივობების გამოცდილებას, გეგმავენ მათი ხარისხის გაუმჯობესების
გზებს.
შეფასების

ინსტრუმენტის

შესაფასებელ

სწავლის

შედეგებთან

შესაბამისობის, მისი ფორმის და შინაარსის თვალსაზრისით დადასტურების,
გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ტარდებოდა გაცვლითი ლექციები
პროფესიული მიმართულებით, პარარლელურ პროგრამებზე სენაკსა და
ზუგდიდში.
აკადემიური

პერსონალის

დატვირთვის

სქემაში

გათვალისწინებული

სტუდენტებისათვის განკუთვნილი საკონსულტაციო საათები გაწერილ იქნა
სასწავლო ცხრილში,
სისტემატურად ხორციელდებოდა შესრულების
მონიტორინგი.
მიმდინარეობს სწავლების მეთოდად ელექტრონულის წავლები სფორმის
(Blended Learning) - შერეული სწავლება - დანერგვა.
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ მიმდინარეობს ელექტრონული
კურსების მომზადება. ელექტრონული სწავლების კურსი სხვადასხვა
მიმართულებით მუშავდება.
სასწავლო უნივერსიტეტი ჩართულია საერთაშორისო პროექტში (STAR)
"სიცოცხლისუნარიან
სწავლაზე
ორიენტირებული
სწავლება
_
მაღალკვალიფიციური გამოცდილება საქართველო ჩინეთისთვის" ,,Sustainable
Learner-Centered Teaching _ Advanced Resource for Georgia and China “, პროექტის
მიზანია სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლისა და სწავლების მეთოდების
გაძლიერება სასწავლო უნივერსიტეტში.
აღნიშნული პროექტის ფარგელბში სასწავლო უნივერსიტეტს უკვე
ჰყავს გადამზადებული
ტრენერები.
შესყიდულ იქნა პროექტის მიზნის
შესაბამისად გათვალისწინებული აქტივობების გასახორციელებელი ტექნიკა,
ინვენტარი, მათ შორის ბრაილის შრიფტის პრინტერი. უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია ,,სტუდენტზე ორიენტირებული მეთოდების
სახელმძღვანელო“, სადაც მოცემულია სწავლა-სწავლების ინოვაციური
მეთოდები. უნივერსიტეტში მიმდინარეობს და ასევე გაგრძელდება აღნიშნული
მიმართულებით ტრენინგები.
კვალიფიკაციის მინიჭების პროცესში დამსაქმებლის მონაწილეობა - სასწავლო
უნივერსიტეტში
საგანმანათლებლო
პროგრამების
მოდიფიცირებისას
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გათვალისწინებულ იქნა დამსაქმებლების წინადადებებიც: გამოკითხვის
შედეგების ანალიზის გათვალისწინებით ,,ბიზნესის ადმინისტრირების“
საგანმანთლებლო პროგრამაში გაძლიერდა პრაქტიკის კომპონენტი - 5
კრედიტიდან 10 კრედიტამდე, გაიზარდა პრაქტიკის ობიექტების რაოდენობა.
გაძლიერდა საგანმანათლებლო პროგრამა შესაბამისი კვალიფიკაციის
და
პრაქტიკული გამოცდილების მქონე დარგის სპეციალისტებით.
საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი
განთავებულია ვებ-გვერდზე. მოხდა ვებგვერდის (ინგლისურენოვანი ვებ
გვერდის) სრულყოფა; ამ მიზნით დამატებით აყვანილ იქნა პროგრამული
უზრუნველყოფის ინგლისურენოვანი სპეციალისტი.
სასწავლო
პროცესის
ელექტრონული
მართვის
სისტემის
დანერგვა
მიმდინარეობს.
საინფორმაციო ბუკლეტები, ბროშურები და ფლაერები გამოცემულია.
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობა განსხავავებული მოთხოვნებისა და სსსმ
პირთათვის - სტუდენტის მომსახურება სასწავლო უნივერისტეტში ხორციელდება

უწყვეტი განათლების ცენტრის კოორდინაციით, მათ შორის:
1. კარიერის დაგეგმვის კურსები - კარიერის განვითარების ცენტრი
2. უცხო ენის კურსები -უცხო ენათ აშემსწავლელი ცენტრი
3. საკონსულტაციო მომსახურებები სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პროფესიული პროგრამების განყოფილება/ექსტენციის ცენტრი
4. მოკლევადიანი მომზადების/გადამზადების კურსები - პროფესიულიგ
ანათლების განვითარების სამსახური
5. სამართლებრივი საკითხები-იურიდიული სამსახური
6. ინდივიდუალური კონსულტაციები შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები
7. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმები, კონსულტაციის ცხრილები ფაკულტეტი
8. მობილობა და სტუდენტი სსტატუსის აღდგენა/შეჩერება/შეწყვეტა/აკადემიური
შვებულება - სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
9. პლაგიატი - სამეცნიერო განყოფილება
10. სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემის გამოყენება - უწყვეტი
განათლების ცენტრი
11. აკდემიური წერის კურსები-ფაკულტეტი
12. სწავლების მეთოდები - ფაკულტეტი
სტუდენტს სამუშაო დღის განმავლობაში, ნებისმიერ დროს, შეუძლია მიიღოს
კონსულტაცია,
როგორც
ადმინისტრაციული
პერსონალისაგან,
სხვადასხვა
ადმინისტრაციულ საკითხებზე, ასევე აკადემიური პერსონალისაგან სასწავლო
პროცესისა და საგანმანთლებლო პროგრამის შესახებ. საკონსულტაციო საათები
გათვალისწინებულია
აკადემიური
პერსონალის
დატვირთვაში.
სასწავლო
უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური და საინფორმაციო რესურსებით
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აღჭურვილი
გარემოს
გამოყენებით
პერსონალი
უზრუნველყოფს
სტუდენტებისათვის ნებისმიერი, საინტერესო და საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას.
მობილობისა და რეგისტრაციის პერიოდში სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული (ფაკულტეტი), რომლებიც სამუშაო
დღის განმავლობაში ემსახურებიან სტუდენტებს.
აკადემიური პერსონალისადმი არსებული აუცილებელი მოთხოვნაა სავალდებულო
ყოველკვირეული საკონტაქტო დატვირთვის პარალელურად საკონსულტაციო
საათების ჩატარება.
სემესტრის დასაწყისში მტკიცდება ლექტორთა საკონტაქტო და საკონსულტაციო
საათები, რომელიც ქვეყნდება საჯარო წესით, რათა სტუდენტებისათვის ეს განრიგი
იყოს ხელმისაწვდომი.
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 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
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შესაძლებელია სხვა კატეგორიის სტუდენტის/ პროფესიული სტუდენტის გადაყვანა
ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმაზე.
მეტწილად მობილობით/შიდა მობილობით გადმოსული სტუდენტებისთვის
სასწავლო წლის დასაწყისში საგანმანათლებლო პროგრამებთან ერთად მტკიცდება
მობილობით
გადმოსულ
სტუდენტთა
ინდივიდუალური
სასწავლო
გეგმები/პროგრამები. (სრული/სემესტრული).
სტუდენტთა/ პროფესიულ სტუდენტთა ცოდნის გამჭვირვალე, თანასწორი და სამართლიანი
შეფასების სისტემის
უზრუნველყოფა - სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს

კანონმდებლობის შესაბამისი, სწავლის შედეგების ადეკვატური, გამჭვირვალე და
სამართლიანი შეფასების სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტების
აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებას.
სასწავლო პროცესის მართვის ელქტრონული სისტემით შეფასების სისტემის
ხელმისაწვდომობა -პროგრამისტან თანამშრომლობით ფაკულტეტის აკადემიური

და მოწვეული პერსონალის მიერ განხორციელდება შეფასების სისტემის
სასწავლო პროცესის მართვის ელქტრონული სისტემაში (LMS) განთავსება.
მიმდინარეობს სასწავლო კურსით გათვალისწინებული აქტივობების (ჯგუფში
მუაშოაბა, პრეზენტაცია, შუალედური/დასკვნითი გამოცდები) შესრულების
შედეეგების განთავსება LMS-ში.
სტუდენტთა და პროფესიულ სტუდენტთა ვალიდური, სანდო, მოქნილი, მარტივი,
გამჭვირვალე,
თანასწორი
და
სამართლიანი
შეფასების
სისტემის
შემუშავება-

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 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.
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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 გასაჩივრების ეფექტური სისტემის დანერგვა- სასწავლო უნივერსიტეტში
მოქმედებს გამოცდების ჩატარებისა და გასაჩივრების წესი, რომელიც არეგულირებს
შეფასების გასაჩივრების მექანიზმებს.
შეფასების სისტემის უზრუნველსაყოფად შიდა ვერიფიკაციის სისტემის დანერგვა-

ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
თანამშრომლობით ჩატარდა ტრენინგები, სადაც
განხილულ იქნა შეფასების
მეთოდები,
მოხდა გამოცდილებების გაზიარება. სასწავლო უნივერსიტეტში
დაინერგა პროფესორ–მასწავლებელთა ყოველკვირეული შეხვედრები, რომელზეც
ერთმანეთს უზიარებენ
სალექციო/ჯგუფში მუშაობისა და სხვა აქტივობების
გამოცდილებას, გეგმავენ მათი ხარისხის გაუმჯობესების გზებს.

პერსონალის მართვის ზოგადი პრინციპებისა და წესების შემდგომი სრულყოფა
აფილირების წესისა და პირობების განსაზღვრა, აკადემიური პერსონალის მონაწილეობის
გაზრდა მართვაში- აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 აპრილის # 20 დადგენილებით

დამტკიცებულია
სასწავლო
უნივერსიტეტის
აფილირებული
აკადემიური
პერსონალის აფილირების წესი. აკადემიური პერსონალი მონაწილეობას
ღებულობდა აკადემიური /აფილირებული პერსონალის მიმიმალური ზღვრისა და
სამიზნე ნიშნულების განსაზღვრაში. ჩატარდა შეხვედრები, კონსულტაციები
კვლევითი საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით, მათ შორის საერთაშორისო
სამეცნიერო ბაზების გამოყენების მიმართულებით.განხილულ იქნა აკადემიური
პერსონალის მიერ განხორციელებული აქტივობები საგანმანათლებლო და კვლევითი
საქმიანობის მიხედვით, სამეცნიერო პროდუქტიულობის ამაღლების მექანიზმები.
სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული წახალისების მექანიზმების ეფექტური გამოყენება
პერსონალის შემდგომი პროფესიული განვითარებისთვის, შეფასებისა და კმაყოფილების
კვლევის შედეგების ანალიზის გზით - 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.
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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.

პერსონალის საქმიანობის ეფექტური წარმართვა
პერსონალის (აკადემიური, ადმინისტრაციული, დამხმარე, მოწვეული პერსონალი,
მასწავლებელი) მიერ შესრულებული საქმიანობის შეფასება და დადგენილი სამიზნე
ნიშნულებით შედეგების გაუმჯობესება .

სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია ,,შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მართვის პოლიტიკა“, ,,შოთა მესხიას
ზუგდიდის

სახელმწიფო

სასწავლო

უნივერსიტეტის

პასუხისმგებლობების

გადანაწილების, დელეგირებისა და ანგარიშვალდებულების წესი“, სტრუქტურული
ერთეულების დებულებები. მართვის პოლიტიკა განსაზღვრავს პერსონალის
მართვის ეფექტიანობის წესს, საუნივერსიტეტო საქმიანობის მონიტორინგის
მექანიზმებს,

,,მართვის

სისტების/შეფასების
შედეგების

ეფექტიანობის

მეთოდოლოგიის“

მონიტორინგისა

საფუძველზე

და

შეფასების

ჩატარებული

კვლევების

ანალიზის/ანგარიშის/რეკომენდაციების

გამოყენების

გზით

გაუმჯობესების პროცედურებს.
პერსონალის მართვის პოლიტიკა
განვითარების
განსაზღვრავს

შიდა

ასპექტებს

ადამიანურ

და

რესრუსებთან

ეფუძნება სასწავლო უნივერსიტეტის
გარემო

პირობების

მუშაობის

თავისებურებებს,

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
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პასუხისმგებლობების გადანაწილებას, დელეგირებასა და ანგარიშვალდებულებას.
დებულებებით

გაწერილი

სამუშაოების

აღწერილობები

უზრუნველყოფს

სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული სხვა აქტივობების განხორციელებას;
ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის
ხელშეწყობას და კოორდინირებას, სასწავლო უნივერსიტეტში ადამიანური
რესურსების პერმანენტული სრულყოფა- განვითარებისთვის ზრუნვას, სასწავლო
უნივერსიტეტის პერსონალის მონაცემთა ბაზის შექმნას, სასწავლო უნივერსიტეტის
პერსონალის სტაბილურობის, მოძრაობისა და დენადობის ანალიზს, ძირითადი
მიზეზებისა და ტენდენციების განსაზღვრას და სასწავლო უნივერსიტეტის
ხელმძღვანელობისათვის

შესაბამისი

წინანდადებების

მიწოდებას;

სასწავლო

უნივერსიტეტის 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, პერსონალის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი
განახლებისა და შენარჩუნების პროცესის ოპტიმალური ბალანსის, სასწავლო
უნივერსიტეტის

კონკურენტუნარიანობისა

და

ეფექტურობის,

მაღალკვალიფიცირებული საკადრო პოტენციალით უზრუნველყოფას;
რექტორი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ
წარმოდგენილი რეკომენდაციების საფუძველზე გამოსცემს სამართლებრივ აქტს და
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ავალებს
გასაუმჯობესებლად
გაუმჯობესების
სტრუქტურული

ღონისძიებების

გატარებას

(მაგალითად,

საქმიანობის

ინდივიდუალური/განსხვავებული
გეგმა
შესაბამისი
ერთეულისთვის: გაუმჯობესების გეგმა შეიძლება შეეხოს

სტუდენტური

მხარდაჭერის

საბიბლიოთეკო

რესურესების,

პროფესიული

პესრონალის საქმიანობის ხარისხის

ღონისძიებების,
საინფორმაციო

ზრდა-განვითარების,

დისციპლინური პასუხისმგებლობისა
ღონისძიებების გატარებას ).

მატერიალური,

ფინანსური,

უზრუნველყოფის,

პერსონალის

წახალისების
და

სხვა

მექანიზმების
დადგენილი

დახვეწის,

საჭიროებების

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
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სამოქმედო

გეგმასთან)

და

მათ

მიერ

გეგმის

შესაბამისად

შესრულებული

კვარტალური ანგარიშებით. (რაც აისახება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წლიურ
ანგარიშებში).
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 ანალიზისა და
რეკომენდაციების წარმოდგენის მიზნით, ხოლო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს სტრუქტურული

ერთეულების

ანგარიშების

საფუძველზე

დამტკიცებული

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის 1-ლი კვარტლის

ანგარიშის

საფუძველზე დაევალა
პერსონალის საქმიანობის შეფასების ანალიზის
გათვალისწინებით ადმინისტრაციულ და დამხმარე პერსონალზე ,,შინაგანაწესისა
და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმებით“ განსაზღვრული სანქციების
გატარება. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის eflou პროგრამის დანერგვის მიზნით
შესაბამისი ტრენინგების უზრუნველყოფა.
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 #0110/113 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი
დასტურდება კმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელი.

შუალედური

ანგარიშით

აკადემიური თანამდებობის მქონე პირთა აფილირების განსაზღვრა და დადგენილი
სამიზნე ნიშნულებითა და ინდიკატორებით საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის
გაუმჯობესება- აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 აპრილის # 20 დადგენილებით

დამტკიცებულია სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური
პერსონალის აფილირების წესი, აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 აპრილის # 20
დადგენილებით
აკადემიური

დამტკიცებულია სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული

პერსონალის

სამეცნიერო

პროდუქტიულობის

შეფასების

წესი,

რომელიც არეგულირებს აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის
შეფასების მექანიზმებს.
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აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
დატვირთვის განსაზღვრა საქმიანობის
ეფექტური წარმართვისთვის (საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების, ფუნქციამოვალეობების ჯეროვანი შესრულების უზრუნველსაყოფად)- 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, 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.

54

SoTa mesxias zugdidis saxelmwifo saswavlo universitetis წლიური ანგარიში

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.
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება
პერსონალის პიროვნული ზრდის (მათ შორის ახალი პერსონალის) კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით საჭიროებების დადგენა და პერიოდულად მიზნობრივი ტრენინგკურსების,

კონსულტაციების

დაგეგმვა,

განხორციელება,

რეკრუტირება,

ახალი

პერსონალის ინტეგრირება მართვის სისტემაში. ექსპერტების მოწვევა უმაღლესი და
პროფესიული განთლების მიმართულებით.-

2018 წლის საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირების, განვითარებისა
და სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველსაყოფად საათობრივი ანაზღაურების
წესით მოწვეულ იქნა მაღალკვალიფიციური პერსონალი რექტორის 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.
რექტორის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #01-01/34 და 2018 წლის 20 აპრილის 0101/13 ბრანებების საფუძველზე დაიგეგმა პერსონალის ეტაპობრივი გადამზადება
ინგლისურ ენაში (უსასყიდლოდ)სასწავლო
შემსწავლელ ცენტრში.

უნივერსიტეტის

უცხო

ენათა

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
#01-02/14, 2016 წლის 01 ნოემბრის #01-02/83 , 2016 წლის 30 დეკემბრის #01-02/92, 2016
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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

სამეცნიერო განყოფილების ინგლისურენოვანი
პროგრამების კოორდინატორი.
აღნიშნული

პირები

ჩართული

არიან

სპეციალისტი,

ინსტიტუციური

სპეციალისტი,
საერთაშორისო

შესაძლებლობების

გაძლიერების ტემპუსის საერთაშორისო პროექტებში, გადამზადდნენ ტრენინგებსა
და კონფერენციებზე პროექტით განსაზღვრულ აქტივობებში.

სასწავლო პროცესის რეგულაციების მოქნილობაზე მუდმივი ზრუნვა
სტუდენტის,

პროფესიული

სტუდენტის

სტატუსთან

დაკავშირებული

რეგულაციების მექნიზმების გაუმჯობესება-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.
სტუდენტთა, პროფესიულ სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერსების
დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება- 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
მატერიალურტექნიკური,
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
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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 #0101/15 ბრძანებით შეიქმნა
რექტორის სტუდენტთა სათათბირო, რომლის
შემადგენლობაში სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი სტუდენტები,
სტუდენტები და პროფესიული სტუდენტები.
სტუდენტური სერვისებით მომსახურების გაუმჯობესება
საკანონმდებლო
ცვლილებებით,
ხარისხიანი
საგანმანათლებლო
პროგრამების,
სტუდენტთა მომსახურების ცენტრების, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების,
წახალისებისა
და
ხელშეწყობის
მექანიზმების
გამოყენებით
სტუდენტური
ინიციატივებისა და საჭიროებების მხარდაჭერა.- ფაკულტეტზე 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.
საანგარიშო პერიოდში ინდივიდუალური გეგმით სარგებლობდა სტუდენტების 25 %
მიმდინარეობს ინდივიდუალური კონსულტაციები სტუდენტებთან.

სტუდენტური ინიციატივები მხარდაჭერილია აკადემიური პერსონალის მიერ.
საანგარიშო პერიოდში სტუდენტები უზრუნველყოფილ იქნენ ინდივიდუალური
კონსულტაციებით სოციალური მეწარმეობის პროექტის ფარგლებში. სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტური გუნდი ,,რაკედანი“ სტუდენტურ კონკურსში
,,სოციალური მეწარმეობა“ ფინალში გავიდა. გუნდმა მოიპოვა მცირე გრანტი,
რომლისფარგლებშიშეიმუშავაპროექტისოციალურისაწარმოსგასაძლიერებლად.
სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციაში 27 სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა,
რომელთაც კონსულტაციები გაეწიათ ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის
მიერ.
ერთიანი პროფესიული საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა მთელი
განმავლობაში
პირის
მიერ
სწავლის
შესაძლებლობის,
მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით.-

სიცოცხლის
სწავლების

დამსაქმებლებთან კონტაქტების გაღრმავება. სტაჟირებისა და პრაქტიკის განხორციელება.

დამსაქმებლებთან გაფორმებული მეორანდუმებისა და ხელშეკრულების
საფუძველზე მიმდინარებს ,,ბიზნესის ადმინისტრირებისა“ და ,,საჯარო
მმართველობის“ მეოთხე კურსელთა პრაქტიკის გავლა.
სტუდენტთა, პროფესიულ სტუდენტთა კარიერული საჭიროებების მუდმივი კვლევა
დასაქმების ფორუმებზე სტუდენტთა დასწრების უზრუნველყოფა

სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობა
ფორუმში2018 წლის 18 მაისს ქ. ბათუმში.

ონლაინ დასაქმების

დამსაქმებელთა

ბაზების

ფაკულტეტის

და

კურსდამთავრებულთა

ადმინისტრაცია

მონაცემთა

თანამშრომლობს

კარიერის

შექმნა

-

განვითარების
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ცენტრთან
დამსაქმებელთა და კურსდამთავრებულთა მონაცემთა ბაზების
შექმნის მიზნით.
საბაკალავრო,

სამაგისტრო

შემუშავების პროცესში

და

პროფესიული

საგანმანთლებლო

პროგრამების

დამსაქმებელთა აქტიური ჩართულობის მიზნით კარიერის

-

ცენტრის მიერ ღონისძიებების გატარება.

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,

დებულების საფუძველზე ახორციელებს

რომელიც

ცენტრის

სტუდენტებისათვის/პროფესიული

სტუდენტებისთვის და ნებისმიერი მსურველისთვის სემინარებსა და ორთვიან
კურსებს
მართვის

კარიერასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე, კარიერის
ტრენინგ

-

კურსებს

(

ერთდღიანი,

ერთკვირიანი)

სტუდენტებისთვის/პროფესიული სტუდენტებისათვის, ასევე
მსურველისთვის - მათ შორის მეცხრეკლასელი და

ნებისმიერი

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.
უწყვეტი განათლების (სტუდენტთა სერვის-ცენტრი) ცენტრის გაძლიერება- კარიერის
განვითარების ცენტრი, ექსტენციის ცენტრი, უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრი.

,,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, ტრენინგკურსების ხელმისაწვდომობის სერვისმომსახურება/ ადმინისტრირება.
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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.
სტუდენტთა, პროფესიულ სტუდენტთა
მხარდაჭერის,
მხარდაჭერის ღონისძიებების შემდგომი ზრდაა

მათ

შორის

ფინანსური

სტუდენტთა, პროფესიულ სტუდენტთა
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
მუდმივი კვლევა, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება (სტიპენდია, სწავლის საფასურის
გადახდის მოქნილი სქემა, სხვადასხვა სახის შეღავათები). 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.
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.
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აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მუდმივი ხელშეწყობის პროექტების
განხორციელება (საგანმანათლებლო, სოციალური) - შესწავლილ იქნა ფაკულტეტის

სტუდენტების
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა,
2018
წელს
ფაკულტეტის 18 სტუდენტს 7800 ლარის ოდენობით გაეწია ფინანსური
დახმარება.

სტუდენტთა აქტივობისა და ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივ და საერთაშორისო
პროექტებში
ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
და ამ პროექტებში სტუდენტთა მონაწილეობის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა -

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.
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.
კურიკულუმის გარეთ აქტივობების წახალისება და ხელშეწყობა (კონფერენციები, საჯარო
ლექციები, კულტურულ-საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი ღონოსძიებები....) -

04.06.2018
სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს
სტუდენტთა ფუტსალის ტურნირში.
2018 წლის 30-31 მაისს გაიმართა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია.
23.05.2018 სტუდენტების მონაწილეობა სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარებულ
კარლ პოპერის ფორმატის სტუდენტური დებატები "რატომევროპა".
სასწავლო
უნივერსიტეტში
პრიორიტეტული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განვითარების მხარდაჭერის პროექტის განხორციელება საზაფხულო, შემოდგომის და
ზამთრის სკოლა სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტთა და უცხოელ პროფესორთა
მონაწილეობით.

2018 წლის 28-31 იანვარი სტუდენტების მონაწილეობა ზამთრის სკოლა
სახელწოდებით: ,,სახელმწიფო, პოლიტიკა, რელიგია".
განხორციელდა შემოდგომის სკოლა ,,დემოკრატია და ადამიანის უფლებები“ .
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განხორციელდა ზამთრის სკოლა ,,დემოკრატია და ადამიანის უფლებები“ .

სასწავლო უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ინგლისურ ენაზე,
ინგლისურენოვანი ვებგვერდი ვებგვერდზე ინგლისურ ენაზე განთავსდა

დაინტერესებული პირებისთვის საჭირო ინფორმაცია.
სწავლისა და კვლევის კომპონენტების
განხორციელების ხელშეწყობა;

ინტეგრირება,

კვლევის

პროექტების

შიდა და საერთაშორისო კონფერენციების მოწყობა და მონაწილეობა
07.07. 2018 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა XI რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენცია, ფაკულტეტის სტუდენტების მონაწილეობა.

2018 წლის 30-31 მაისს სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა
სამეცნიერო კონფერენცია.
საგანმანათლებლო პროგრამებში კვლევითი კომპონენტის გაძლიერება, სწავლისა და
კვლევის

ინტეგრირება

-

სწავლისა

და

კვლევის

ინტეგრირების

მიზნით

მოდიფიცირდა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები და პროგრამის
სტრუქტურას დაემატა საბაკალავრო ნაშრომი, როგორც არჩევითი კომპონენტი,
პროგრამების ამ მიზნით განვითარებისა და სასწავლო პროცესის ხარისხის
უზრუნველსაყოფად

საათობრივი

ანაზღაურების

წესით

მოწვეულ

იქნა

მაღალკვალიფიციური პერსონალი რექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის #0102/118 , 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

აფილირებული

სხვადასხვა

პერსონალი.

მიმართულებებზე,

საავტორიზაციოდ

მოდიფიცირებულ საგანმანათლებო პროგრამებში
საბაკალავრო ნაშრომი, როგორც არჩევითი კურსი.

და

მათ

შორის

სააკრედიტაციოდ

გათვალისწინებულ

იქნა

შრომათა კრებულების გამოცემა

საანგარიშო პერიოდისთვის სამეცნიერო განყოფილების უფროსის მომართვის
საფუძველზე განხორციელდა 2018 წელს კვლევის დაფინანსება, გამოიცა შრომათა
კრებული, დამხმარე სახელმძღვანელო, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.
კვლევითი პროექტების განხორციელება

აკადემიური

პერსონალის

მიერ

მომზადდა

გამოყენებითი

კვლევის

მიმართულებით პროექტი და წარდგენილი იქნა შოთა რუსთაველის სამეცნიერო
ფონდში.
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რეგიონში

არსებული

მხარეთმცოდნეობით

მუზეუმებში

დაცული

კულტურული

მემკვიდრეობის და არქივში დაცული ისტორიული მასალების კვლევა/შესწავლა - ამ

მიმართულებით დაწყებულია მუშაობა, დადიანების სასახლეთა ისტორიულარქიტექტურული

მუზეუმთან

გაფორმდა

მემორანდუმი

ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, მიმდინარეობს ზუგდიდის არქივთან იგივე
მიმართულებით მუშაობა.
კვლევის დაფინასების მოპოვების სისტემის დანერგვაკვლევის დაფინანსების საუნივერსიტეტო ბიუჯეტის განსაზღვრა და მუდმივი ზრუნვა
კვლევის დაფინანსების ზრდაზე.
კვლევის დაფინანსების საჯარო, გამჭვირვალე და სამართლიანი პროცედურების

სასწავლო უნივერსიტეტში დამტკიცებულია
პუბლიკაციის გამოქვეყნების, დაფინანსებისა და განკარგვის წესი“
დანერგვა

-

,,სამეცნიერო

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.
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, ამ მიმართულებით 2018 წელს
გახარჯულ იქნა 10 100-მდე ლარი
კვლევების ხარისხისა და აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის
განსაზღვრის მიზნით, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემის დანერგვა
პერსონალის შეფასებისა და თვითშეფასების კითხვარების შემუშავება, გამოკითხვა,
ანგარიშგება, შედეგების ანალიზი შემდგომი ღონისძიებების გასატარებლად.- აღწერა და
შეფასება

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს აკადემიური და წარმომადგენლობითი
საბჭოების მიერ დამტკიცებული ,,აკადემიური პერსონალის ზღვრული
დატვირთვის წესი“, ,,სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური
პერსონალის სამეცნიერო პოდუქტიულობის შეფასების წესი“, დამტკიცებულია
აკდემიური/აფილირებული
პროფესორის
მინიმალური
დატვირთვა.
დამტკიცებულია შეფასების ინდიკატორი.
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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
საზოგადოებრივის
კომპონენტების

შესრულებული
საქმიანობის,

ნაწილში

სრულად

საათები
ადმინისტრაციული
და
საკონტაქტო
საათების/სწავლების
შესრულებულია.

უმეტესწილად, მაგრამ არასავალდებულოდ.
,,სასწავლო უნივერსიტეტის„ სტატუსით.

კვლევით

აღნიშნული

ნაწილში

განპირობებულია

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.
აკადემიური/აფილირებული პერსონალის უცხო ენაში გადამზადება
უნივერსიტეტის რესურსების გამოყენებით(უცხო ენათა შემსწავლელი
საანგარიშო პერიოდში გადამზადებულ იქნა 3 აკადემიური პერსონალი.

სასწავლო
ცენტრი).-

ინფრასტრუქტურული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების პროცესების
მართვა, დაგეგმილ სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა რაოდენობის შესაბამისი
საგანმანათლებლო, კვლევითი და ადმინისტრაციული საქმიანობის, ეფექტური
წარმართვის, პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის
დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით
ინვენტარიზაციის გზით უძრავი ქონების ფუნქციური დატვირთვისა და გამოყენების
ეფექტიანობის პერსპექტივების განსაზღვრასასწავლო პროცესის ხარისხის ამაღლების მიზნით, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის,
ლაბორატორიების, აღჭურვილობის, სასწავლო მასალების, ინსტრუმენტების მუდმივი
განვითარება და განახლება. - სასწავლო უნივერსიტეტი ფლობს და მუდმივად

აახლებს უმაღლესი
გასახორციელებლად

და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
ინვენტარს, ლაბორატორიებს, სასწავლო მასალებს,
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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 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) მაჩვენებელმა 2018 წელს შეადგინა 196926.00 ლარი.
სასწავლო უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის კეთილმოწყობისა და
ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტის სსიპ
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
დაფინანსების მაჩვენებელმა 2018 წელს შეადგინა 294688.00 ლარი.

ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემის, სანიტარულ კვანძებში სანიტარულიჰიგიენური
ნორმების დაცვის, გათბობის ცენტრალური სისტემის მუდმივი
უზრუნველყოფა და კონტროლი ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და
წესრიგის დაცვის მექანიზმების სრულყოფა- 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
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(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.
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
სახელოსნოში,
აუდიტორიებში, სველ წერტილებში არსებულ სანიტარულ-ჰიგიენური
ნორმების დადგენასა და დაცვას.
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 უნივერსიტეტში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა
უსაფრთხოება:
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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 სასწავლო პროცესის დამხმარე ნაგებობების ( სტუდენტთა
საერთო საცხოვრებლების, სამზარეულოს, სასათბურე მეურნეობების, მეცხოველეობის
ფერმის, სასწავლო სახელოსნოს) ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მექანიზმების
დანერგვა.-

სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასადილო რეგულარულად გადის
მონიტორინგს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-ზემო
სვანეთის რეგიონული სამმართველოს წარმომადგენელთა მხრიდან. სასწავლო
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მომართვის საფუძველზე სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს
უფროს-ინსპექტორებმა 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
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები დამაკმაყოფილებელია და შესაბამისობაშია
მოქმედ სტანდარტთან
მიმდინარეობს მუშაობა აგრარული მიმართულებით მატერიალურტექნიკური ბაზის მოსაწესრიგებლად: მეცხოველეობის ფერმაში ნაკელგამტანი
მოწყობილობის საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტება, სენაკის ბაზაზე
საერთო საცხოვრებლისა და
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.
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კმაყოფილების კვლევის მიზნით გამოკითხვების ჩატარება, გამოკითხვების შედეგების
ანალიზით, შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვაgoogle forms -ის მეშვეობით

ჩატარდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით კმაყოფილების კვლევა. გამოკითხვა
მიზნად ისახავდა, შეეფასებინა სტუდენტთა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით
კმაყოფილება. გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო
სტუდენტთა 54%-მა.
საშუალოდ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სრული კმაყოფილება გამოთქვა
გამოკითხულთა 72.57 %-მა.
ჩატარდა
ადმინისტრაციული
და
დამხმარე
პერსონალის
ხელმისაწვდომობის/მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით/ კმაყოფილების კვლევა
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 მატერიალურტექნიკური 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.
მეფუტკრეობის სასწავლო სახელოსნოს მოსაწყობად სახელოსნოს პროექტის შემუშავება,
სამშენებლო სამუშაოები.- პროექტი შემუშავებულია, განხორციელდება ტენდერი.
სტომატოლოგიის ლაბორატორიის
მოწყობა, არსებული ექიმის კაბინეტის
რეაბილიტაცია - საანგარიშო პერიოდში დასრულებულ იქნა სამუშაოები და

ექსპლუატაციაში სტომატოლოგიის ლაბორატორია და ექიმის კაბინეტი.
სენაკში
საერთო
საცხოვრებლის
სარემონტო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
განხორციელება
მეცხოველეობის ფერმის გაძლიერება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის გზით
ადაპტირებული გარემოს შექნა სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთათვის
ზუგდიდის სასწავლო კორპუსის პირველი სართულის სრული ადაპტირებული გარემოს
მოწყობა სსსმ პირთათვის , ლიფტის მოწყობა - საანგარიშო პერიოდში სრულად
განხორციელდა პირველი სართულის სრული ადაპტირებული გარემოს მოწყობა სსსმ
პირთათვის
სენაკის სასწავლო კორპუსში ლიფტის მოწყობა. - მიმდინარეობს სამუშაოები
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