
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  2015 წლის საქმიანობის ანგარიში 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მოქმედებს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 

25-ე და 31-ე მუხლების, უნივერსიტეტის წესდების და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების შესაბამისად 

(იხ.:www.tsu.ge/qa/statute.htm), ENQA-ს (European Network of Quality Assuarance – ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული 

ქსელის) მიერ შემუშავებული დოკუმენტის “ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები 

ევროპის უმაღლესი განათლების სივცრეში” (იხ.:www.tsu.ge/qa/doc/QA_geo.pdf) მიხედვით. 

 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობა 2015 წელს  წარიმართა შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით: 

 

 I. აკადემიური საბჭოსთვის დადგენილებების პროექტების მომზადება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

კომპეტენციის ფარგლებში 

    

  
 პროფესიულ, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრა, 2015 წლის მიღებისთვის ანკეტა–

კითხვარების მომზადება და წარდგენა ფაკულტეტისა და აკადემიური საბჭოს წინაშე დასამტკიცებლად;  

 ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებების, 

ახალი და  გადამუშავებული სილაბუსების შეფასება, შემდგომი სრულყოფის მიზნით მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების 

შეთავაზება, ცვლილებების შესახებ მასალის მომზადება ფაკულტეტის საბჭოსა და აკადემიური საბჭოზე წარსადგენად; 

 ეკონომიკის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებების, ახალი და 

გადამუშავებული სილაბუსების შეფასება, შემდგომი სრულყოფის მიზნით მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების შეთავაზება, 

ცვლილებების შესახებ მასალის მომზადება ფაკულტეტის საბჭოსა და აკადემიური საბჭოზე წარსადგენად; 

 ორი ახალი პროფესიული პროგრამის „აგროლოჯისტიკის ოპერატორი“ (მეოთხე და მეხუთე საფეხური) შეფასება, 

რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების შეთავაზება, ფაკულტეტისა და აკადემიურ საბჭოებზე დასამტკიცებლად მომზადება,  

აკრედიტაციაზე წარდგენა; 

 ყოველწლიური თვითშეფასების კითხვარების მომზადება  პროგრამის ხელმძღვანელებთან და ფაკულტეტის სამსახურებთან 

ერთადგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის წარსადგენად 

http://www.tsu.ge/qa/statute.htm
http://www.tsu.ge/qa/doc/QA_geo.pdf
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 II. ხარისხის უზრუნველყოფასთან, კურიკულუმების სრულყოფასთან, უნივერსიტეტის განვითარებასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაციის მომზადება 

 

 სამაგისტრო პროგრამის „ჯანდაცვის მენეჯმენტი“ პროექტის შეფასება, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 

მომზადება; 

 პროფესიული პროგრამების „მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“ და „ბუღალტერი (მესამე საფეხური)“ პროექტების  

შეფასება, შენიშვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება; 

 ეკონომიკის ინგლისურენოვანი ახალი საბაკალავრო პროგრამის პროექტის შეფასება, რეკომენდაციებისა და 

მოსაზრებების მომზადება; 

 2016 წლის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისთვის  მოსამზადებელ სამუშაოთა დაგეგმვის საკითხებზე  

ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან და პროფესორებთან შეხვედრების ორგანიზება, წინადადებებისა და 

მოსაზრებების მომზადება ფაკულტეტის ადმინისტრაციისა და  თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 

წარსადგენად; 

 ყოველწლიური თვითშეფასების კითხვარების მომზადება  პროგრამის ხელმძღვანელებთან და ფაკულტეტის 

სამსახურებთან ერთად განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისათვის წარსადგენად; 

 ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სიების 

დაზუსტება შემოსული სილაბუსების მიხედვით, მათი ბიოგრაფიული მონაცემების, განათლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და  ბოლო ათი წლის მანძილზე გამოქვეყნებული შრომების მონაცემთა ბაზის 

შექმნა; 

 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში შემოსული  

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მოდულების შეფასება, რეკომენდაციების გადაგზავნა პროგრამების 

ხელმძღვანელებთან და სილაბუსების ავტორებთან მათი სრულყოფის მიზნით:  

 საბაკალავრო პროგრამები: 

1. ეკონომიკა  



 3 

 მოდულები: ეკონომიკური პოლიტიკა, მენეჯერული ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, საერთაშორისო ეკონომიკა, 

ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა, შრომის ეკონომიკა. 

2. ბიზნესის ადმინისტრირება 

 მოდულები:ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, 

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი, საერთაშორისო ბიზნესი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი. 

3. ტურიზმი 

 მოდულები:ტურიზმის მენეჯმენტი, სასტუმროს და კურორტის მენეჯმენტი. 

4. ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა ეკონომიკაში(ISET) 

5. აგრობიზნესის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა 
 სამაგისტრო პროგრამები: 

1. ეკონომიკა 

 მოდულები: თეორიული ეკონომიკა, ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია, საერთაშორისო 

ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური და 

სოციალური სტატისტიკა, ბიზნესის ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა. 

2. ბიზნესის ადმინისტრირება 

 მოდულები:ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, 

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი, საერთაშორისო ბიზნესი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი. 

3. ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა ეკონომიკაში 
 სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა 

 სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება  

კონცენტრაციები: საბუღალტრო აღრიცხვა, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები, ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი, 

საერთაშორისო ბიზნესი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი. 

 

 პროფესიული პროგრამები: აგროლოჯისტიკის ოპერატორი მეოთხე საფეხური, აგროლოჯისტიკის ოპერატორი მეხუთე 

საფეხური 

 

 მოდულარული პროგრამები: სასტუმრო საქმის სპეციალისტი, შემფასებელი, პროგრამა ტუროპერატორი, საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის გიდი, საბაჟო საქმის სპეციალისტი. 
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III. საგანმანათლებლო პროგრამების  (პროფესიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) შიდა საუნივერსიტეტო 

მონიტორინგი 
 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტური გამოკითხვის შედეგების მასალის დამუშავება და 

გაანალიზება, თითოეული ლექტორისათვის ინდივიდუალურად შეფასების შედეგების გაცნობა, შემაჯამებელი ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა თსუ ხარისხის სამსახურისთვის; 

 ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა 

სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული  პერსონალის, შესაბამისი საკითხებით დაინტერესებული 

პირებისთვის; 

 საინფორმაციო შეხვედრა ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალთან აკრედიტაციაზე წარსადგენი საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავებისა და  მზადების ვადებთან დაკავშირებით; 

 შეხვედრები ფაკულტეტის მიმართულებების ხელმძღვანელებთან აკრედიტაციაზე წარსადგენი საგანმანათლებლო 

პროგრამების დასახელების დაზუსტების მიზნით; 

  აკრედიტაციაზე წარსადგენი საგანმანათლებლო პროგრამების განხილვების ორგანიზება მიმართულებების 

სხდომებზე; 

 

 

 

IV. მივლინებები საზღვარგარეთ, მონაწილეობა ბოლონიის პროცესთან, ხარისხის უზრუნველყოფასთან, აკრედიტაციასთან 

დაკავშირებულ საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, ტრენინგებში 

 
 მონაწილეობა  ვორკშოფებსა და ტრეინინგ-სემინარებზე  სწავლების მეთოდებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხების 

შესახებ; 

 
 

V. საქართველოსა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ განათლების აკრედიტაციის ეროვნული 

ცენტრისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება 

 

მონაწილეობა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის 

მუშაობაში; 
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VI. სტუდენტთა მიერ საზღვარგარეთ მოსმენილი სასწავლო კურსებისა და კრედიტების აღიარება 

 

 გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტებისთვის კრედიტების წინასწარი აღიარების პროექტების მომზადება; 

 სტუდენტების მიერ საზგვარგარეთ მოსმენილი სასწავლო კურსების აღიარების პროცედურაში მონაწილეობა. 

 

VII. სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა. სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოსული 

სტუდენტების კრედიტების აღიარება 

 

 მობილობის პროცესში გადმოსული სტუდენტების თსუ-სა და სხვა უსდ საგანმანათლებლო პროგრამების 

ფარგლებში მოპოვებული კრედიტების აღიარების პროცედურაში მონაწილეობა. 

 

VIII. პასუხი კორესპონდენციებზე 

 

  

 შემოსულ წერილების მიხედვით საკითხების შესწავლა და საპასუხო წერილების მომზადება; 

 


