
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  2014 წლის საქმიანობის ანგარიში 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 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 2014 წელს წარიმართა შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით: 

 

 

I. აკადემიური საბჭოსთვის დადგენილებების პროექტების მომზადება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

კომპეტენციის ფარგლებში; 

II. ხარისხის უზრუნველყოფასთან, კურიკულუმების სრულყოფასთან, უნივერსიტეტის სამომავლო განვითარებასთან 

დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება; 

III. საგანმანათლებლო პროგრამების (პროფესიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) შიდა საუნივერსიტეტო 

მონიტორინგი; 

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

დაკავშირებულ საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, ტრენინგებში; 

V. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; 

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

VII. სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა. სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოსული 

სტუდენტების კრედიტების აღიარება;  

VIII. პასუხი შემოსულ კორესპონდენციებზე; 

IX. სხვა საქმიანობა. 

 

 

http://www.tsu.ge/qa/statute.htm
http://www.tsu.ge/qa/doc/QA_geo.pdf
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 I. აკადემიური საბჭოსთვის დადგენილებების პროექტების მომზადება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

კომპეტენციის ფარგლებში: 

    

2014 წელს თსუ აკადემიურ საბჭოზე წარსადგენად ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ მომზადდა შემდეგი 

დადგენილებები: 

 

 დადგენილება №6/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №9/2014 „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება № 12/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება № 14/2014 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2014-2015 სასწავლო წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდების ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ; 

 დადგენილება № 17/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;  

 დადგენილება № 20/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №24/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №34/2014 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები 

კონტინგენტის ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ; 

 დადგენილება № 42/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 
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 დადგენილება № 45/2014 - ,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ - ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 16 მარტის 

N25/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; 

 დადგენილება №56/2014, 16 ივნისი - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური 

საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №68/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №79/2014 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები 

კონტინგენტის ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ; 

 დადგენილება №80/2014 - „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2014-2015 სასწავლო წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდების ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 თებერვლის №14/2014 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №81/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №82/2014, 8 სექტემბერი - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური 

საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №94/2014, 30 სექტემბერი - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №100/2014 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 

წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №116/2014 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2015-2016 სასწავლო წლის ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების 

ანკეტა–კითხვარის დამტკიცების შესახებ; 
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2014 წელს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო თსუ აკადემიური საბჭოს შემდეგი 

დადგენილებების მომზადებაში:  

 

 დადგენილება №28/2014 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა სამეცნიერო წრის დებულების დამტკიცების შესახებ; 

 დადგენილება №46/2014 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური ეთიკისა და სამსახურებრივი საქმიანობის ფარგლებში სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ფუნქციის 

განმახორციელებელი პერსონალის სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ დებულების მიღების 

თაობაზე; 

 დადგენილება №48/2014 - „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 

ივლისის №77/2011 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №49/2014 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიღების წესი და უცხო ენის ცოდნის 

განმარტება; 

 დადგენილება №61/2014 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დამხმარე საგანმანათლებლო ერთეულის - ქუთაისის სასწავლო ცენტრის შექმნისა და დებულების 

დამტკიცების შესახებ; 

 დადგენილება №64/2014 - „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 

ივლისის №77/2011 დადგენილებაში დამატების შეტანის შესახებ; 

 დადგენილება №114/2014 - „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების 

შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №139/2013 დადგენილებაში ტექნიკური ხარვეზების 

გასწორებისა და ცვლილების შეტანის შესახებ; 
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 დადგენილება №118/2014 - სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ; 

 დადგენილება №122/2014 - ,,სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი) შრომის 

ანაზღაურების (თანამდებობრივი სარგო და დანამატი) ოდენობისა და პირობების დადგენის შესახებ“ 

აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის №112/2013 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების 

შეტანის შესახებ. 

 

 

 II. ხარისხის უზრუნველყოფასთან, კურიკულუმების სრულყოფასთან, უნივერსიტეტის განვითარებასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაციის მომზადება 

 

2014 წელს  უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო შემდეგი დოკუმენტებისა და 

სამუშაო ვერსიების შემუშავებაში:  

 

 ბრძანება №:01/03  12.11.2014 - სასწავლო კურსისა და პედაგოგის შეფასების კითხვარის დამტკიცების შესახებ;  

  ბრძანება №:59/01-01  30.04.2014 - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირების პროცედურის განსაზღვრის 

თაობაზე;  

 ბრძანება №:58/01-01  23.04.2014 - დოქტორანტის ხელმძღვანელის ცალკეულ ვალდებულებათა განსაზღვრის 

შესახებ;  

 ბრძანება №:55/01-01  16.04.2014 - დიპლომის ფორმისათვის განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემების 

დადგენის შესახებ;  

 ბრძანება №:43/01-01  05.03.2014 - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საგამომცემლო საქმიანობის სრულყოფის მიზნით 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ;  

 ბრძანება №:20/01-01  18.02.2014 - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტების შეფასების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ;  

http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/fpC0eIuQrtyy7M0/?p=7
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/y0r3lmkTEbVlKM0lQ/?p=24
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/y0r3lmkTEbVlKM0lQ/?p=24
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/y0r3lmkTEbVlKM0lQ/?p=24
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/bLseiBZDmsjQNnq4Y/?p=24
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/bLseiBZDmsjQNnq4Y/?p=24
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/X1P7Tev5kdSjQBMXz/?p=25
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/X1P7Tev5kdSjQBMXz/?p=25
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/hogJby6x7N35XwgjH/?p=27
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/hogJby6x7N35XwgjH/?p=27
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/hogJby6x7N35XwgjH/?p=27
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/vz0ZrMKvGwzuuQpSd/?p=30
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/vz0ZrMKvGwzuuQpSd/?p=30
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 ბრძანება №:20/01-01 18.02.2014 - სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ავტორიზაციის სტანდარტების შეფასების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ;  

 თსუ მოდერნიზაციის  და 2015-18 წლის უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის პროექტი; 

 თსუ აკადემიური პერსონალისთვის მინიმალური სამეცნიერო მოთხოვნების  პროექტი; 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების  (N3 , 2007 წლის 5 იანვარი) ცვლილების 

პროექტი; 

 უმაღლესი განათლების რეფორმის სტრატეგიის პროექტი; 

 ადიუნქტ პროფესორის პროექტი; 

 სტუდენტებისათვის პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სტიპენდიების 

მინიჭების წესის პროექტი; 

 საშუალო ქულის დაანგარიშების პროექტი; 

 ლიდსის უნივერსიტეტთან (დიდი ბრიტანეთი) სამედიცინო განათლების სრულყოფის საკითხებზე 

ერთობლივი პროექტი; 

 სევილიის უნივერსიტეტთან (ესპანეთი) ერთობლივი პროექტი (მედიცინა); 

 სამედიცინო განათლების სფეროში სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების შესახებ სახელმძღვანელოს 

პროექტი. 

 

 

III. საგანმანათლებლო პროგრამების  (პროფესიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) შიდა საუნივერსიტეტო 

მონიტორინგი 

 

 პროფესორთა სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის პროექტთან დაკავშირებულ 

სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა; 

 ფაკულტეტის საბჭოზე დამტკიცებული ტექნიკური ცვლილებების გათვალისწინებით პროგრამის 

საკვალიფიკაციო აღწერებისა და სტრუქტურების მომზადება ვებ-გვერდზე განსათავსებლად; 

 ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების რეგულარული საკონსულტაციო შეხვედრები 

სტუდენტთა ჯგუფებთან,  აკადემიურ პერსონალთან და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან უკუკავშირის 

მიღებისა და განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით;  

http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/vz0ZrMKvGwzuuQpSd/?p=30
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/orders/vz0ZrMKvGwzuuQpSd/?p=30
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 სტუდენტთა გამოკითხვის საორგანიზაციო პროცესებში  მონაწილეობა; 

 ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების კომპეტენციის ფარგლებში სადისერტაციო საბჭოს 

სხდომებისთვის  საკითხების  მომზადებაში მონაწილეობა; 

 სილაბუსებში მითითებული ძირითადი სასწავლო ლიტერატურის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

ფაკულტეტის  ბიბლიოთეკისათვის სავალდებულო საწავლო ლიტერატურის მოძიებისა და შეძენის მიზნით 

სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; 

 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის ქართულ-რუსული საბაკალავრო პროგრამის მონიტორინგი;  

 გასული სემესტრის შეფასებების ანალიზი; 

 სილაბუსების მომზადება ელექტრონულ ბაზაში ასატვირთად; 

 საბაკალავრო პროგრამების სილაბუსების შემოწმების და განახლების პროცესი. 

 საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტების გამოკითხვების ორგანიზებაში მონაწილეობა. 

 თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის მიერ წარმოდგენილი ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის 

პროგრამის პროექტის განხილვა, შენიშვნებისა და კომენტარების მომზადება;  

 არჩევითი სადოქტორო კურსის „მეცნიერების კომერციალიზაცია“ სილაბუსის განხილვა; 

 ფაკულტეტბის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესის ახალი რედაქციის  

პროექტის მომზადება და განხილვა წარდგენა ფაკულტეტის საბჭოზე; 

 საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების განხორციელების პროცესის ორგანიზება; 

 პროგრამების ხელმძღვანელებთან და პროგრამაში ჩართულ აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალთან 

თანამშრომლობით  პროგრამების სრულყოფისა და სილაბუსების განახლების პროცესში მონაწილეობა; 

 პროფესიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანამათლებლო პროგრამების  აკრედიტაციის 

თვითშეფასების კითხვარების მომზადება პროგრამების ხელმძღვანელებთან და ფაკულტეტის შესაბამის 

სამსახურებთან თანამშრომლობით; 

 2016 წლის ავტორიზაციისათვის მოსამზადებელ სამუშაოთა დაგეგმვის  საკითხებზე მუშაობა. 
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IV. მივლინებები საზღვარგარეთ, მონაწილეობა ბოლონიის პროცესთან, ხარისხის უზრუნველყოფასთან, აკრედიტაციასთან 

დაკავშირებულ საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, ტრენინგებში 

 

 სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ასოციაციის კონფერენციაზე (მილანი, იტალია) მონაწილეობის 

მიღება და სასტენდო მოხსენების წარდგენა; 

 სადოქტორო განათლების საერთაშორისო კონფერენციაზე მონაწილეობის მიღება (ლოზანა, შვეიცარია)  და 

სასტენდო მოხსენების წარდგენა; 

 ზალცბურგის სამედიცინო სემინარში  (ავსტრია) ,,სამედიცინო განათლება’’ მონაწილეობა; 

 სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა (ყვარელში, ყაზბეგში); 

 ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების წარმომადგენლების  მონაწილეობა  თსუ 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე   ორგანიზებულ ვორქშოფში სწავლების მეთოდების შესახებ  (29 

აპრილი-1 მაისი, 2014). აშშ-ს სახელმწიფო  დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით დაფინანსებული 

ვორქშოფის მიზანს წარმოადგენდა ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტში აპრობირებული პედაგოგიური 

პროგრამის - ,,სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამის” გამოცდილების გაზიარება.  ვორქშოფს 

გაუძღვა ამავე პროგრამის წარმომადგენელი, განათლების დარგის დოქტორი როის ჯორჯი; 

 ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების წარმომადგენლების   მონაწილეობა თსუ უწყვეტი 

განათლების ცენტრის მიერ   თსუ-ში ორგანიზებულ ტრეინინგ კურსში  კომპიუტერული პროგრამების (SPSS, 

STATA) გამოყენებით მონაცემების დამუშავების და სტატისტიკური ანალიზის შესახებ ( 14 ივლისი-5 აგვისტო, 

2014);   

 ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელის მიერ საქართველოში ბიზნესისა და 

ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებზე მოხსენების წარდგენა 

საერთაშორისო კონფერენციაზე:  

   ა) Ia Natsvlishvili., Quality Assurance of  Educational Programs in Business and Economics  in Transitional Countries 

(Georgian Case); The International Journal of Arts and Sciences, Multidisciplinary Conference, American University of Rome, Rome, 

Italy.,October 28-31, 2014;  

   ბ) Nino Papachashvili., Knowledge Economy – Global Challenges for Economic Development., II International scientific 

and practical conference ,,Modern Management Strategic Imperatives” (ЗМІСТ ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

"Стратегічні імперативи сучасного менеджменту", Kyiv 22-23 May, 2014) http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/sism;  

http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/sism
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 ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

,,მსოფლიო ეკონომიკის“ ცენტრის  კოორდინირებით ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსისტეტის 

საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარმომადგენელისათვის სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება 

ბოლონიის პროცესთან საქართველოს მიერთების შედეგად კურუკულუმების მოდერნიზაციისა და 

განვითარების გამოცდილების გაზიარების მიზნით (1-12 დეკემბერი, 2014);  

 მონაწილეობა ლოვენის (ბელგია) კათოლიკური საუნივერსიტეტო კოლეჯის მიერ 2014 წლის 17-21 ივნისს 

(KH Leuven /Leuven University College) ევროგაერთიანების კომისიის (the European Commission) მიერ 

დაფინანსებული ტემპუსის პროექტის  „აღმოსავლეთ სამეზობლო სივრცის ქვეყნების უმაღლეს 

სასწავლებლებში  ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა კულტურული და სტრუქტურული ადაპტაციების 

გზით“ (The Tempus project "Promoting Internationalisation of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through 

Cultural and Structural Adaptations”- PICASA, #-544125-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR, 2013-4588/001-001) 

ფარგლებში ჩატარებულ ტრენინგში. ტრენინგი ეხებოდა პროექტის პარტნიორი ინსტიტუტების სასწავლო 

პროგრამების ინტერნაციონალიზაციას.  

 

 

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

ცენტრისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება 

 

 მონაწილეობა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ეროვნული 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პროექტის ფარგლებში შექმნილი  დარგობრივი სტანდარტების შექმნაზე მომუშავე 

ჯგუფის მიერ ინიცირებულ ღონისძიებებში, დისკუსიებსა და შეხვედრებში.  

 მონაწილეობა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროექტის „პროფესიული 

კვალიფიკაციათა ხელშეწყობის პროგრამა“ ფარგლებში პროფესიულ კვალიფიკაციათა ახალი ჩარჩოს   

შექმნაზე მომუშავე ჯგუფის მიერ ინიცირებულ ღონისძიებებში, დისკუსიებსა და შეხვედრებში;  

 მონაწილეობა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტა 

ჯგუფების მუშაობაში, საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტებისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნების მომზადებაში;  

 2014 წლის მაისში  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა  სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარადგინა თსუ-ს აკრედიტებული სასწავლო 

პროგრამების (საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) თვითშეფასების ანგარიშები; 

 სააკრედიტაციოდ მომზადდა 4 საბაკალავრო პროგრამა: 
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1. „ელექტრული ინჟინერია” (ინგლისურენოვანი) (სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

2. „კომპიუტერული ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი) (სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

3. „ქიმია-ბიოქიმია“ (ინგლისურენოვანი) (სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 

4. მულტილინგვური განათლება (დაწყებითი განათლების საფეხური). 

 

1 დამატებითი (minor) პროგრამა: 

 

      რუსეთისმცოდნეობა. 

 

5 სამაგისტრო პროგრამა: 

1.  „დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია“; 

2.  „ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები“; 

3.  „კულტურისა და მედიის სოციოლოგია“; 

4.  „მიგრაციის მართვა“; 

5.  „საჯარო მმართველობა“ (ქალაქ შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა 

უნივერსიტეტთან). 

და 3 სადოქტორო პროგრამა: 

1.  „კულტურისა და მედიის სოციოლოგია“; 

2.  „ევროპისმცოდნეობა“; 

3. „არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია“. 

 

 

VI. სტუდენტთა მიერ საზღვარგარეთ მოსმენილი სასწავლო კურსებისა და კრედიტების აღიარება 

 

2014 წელს ფაკულტეტებისა და თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონაწილეობდა საგანმანათლებლო 

პროგრამების ფარგლებში სტუდენტთა მიერ საზგვარგარეთ გავლილი სასწავლო კურსების აღიარების პროცედურებში; 

აგრეთვე Erazmus-ისა და სხვა გაცვლით პროგრამების ფარგლებში შესარჩევი სტუდენტების პირობითი კრედიტების ე. წ. 

წინასწარი აღიარებების პროცედურებში. 
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VII. სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა. სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოსული 

სტუდენტების კრედიტების აღიარება 

 

2014 წელს ფაკულტეტებისა და თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მონაწილეობდა მობილობის პროცესში 

გადმოსული სტუდენტების თსუ-სა და სხვა უსდ საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში მოპოვებული კრედიტების 

აღიარების პროცედურაში. 

 

VIII. პასუხი კორესპონდენციებზე 

 

2014 წელს უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში ოფიციალურად შევიდა 884, ხოლო გავიდა 814 

კორესპონდენცია, რომლებიც, ძირითადად, ეხებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის აქტუალურ საკითხებს, სასწავლო 

პროგრამებს, სასწავლო პროცესის უკეთ ორგანიზებას, სტუდენტთა მობილობასა და კრედიტების აღიარებას, 

საერთაშორისო ურთიერთობებს, უცხოელი პროფესორების ვიზიტებს და სხვ.    

 

IX სხვა საქმიანობა 

 

იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან არსებული კურსდამთავრებულებთან და 

დამსაქმებლებთან ურთიერთობის ოფისის მუშაობის შესახებ: 

ა) ინფორმაციის მოძიება კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ: 

ოფისიდან სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში გაიგზავნა 32 წერილი, რომლითაც მოთხოვნილ 

იქნა ინფორმაცია, სახელმწიფო და კერძო სექტორებში დასაქმებული თსუ იურიდიული ფაკულტეტის 

კურსდამთავრებულების შესახებ. აქედან მიღებულ იქნა პასუხები შემდეგი 28  დაწესებულებიდან და ორგანიზაციიდან: 

 

1. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის იურიდიული სამმართველო ; 

2. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი; 

3. კორ სტანდარტ ბანკის იურიდიული დეპარტამენტი; 

4. პროგრეს ბანკის იურიდიული დეპარტამენტი; 

5. ბითიეი ბანკი (იგივე სილქ როუდ ბანკი); 

6. ლიბერთი ბანკის იურიდიული დეპარტამენტი; 
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7. ინვესტბანკი; 

8. ვითიბი ბანკი ჯორჯიას იურიდიული სამმართველო; 

9. ბანკი კონსტანტას იურიდიული დეპარტამენტი; 

10. ბანკი ქართუ; 

11. საქართველოს ბანკის იურიდიული დეპარტამენტი; 

12. ბაზისბანკის იურიდიული დეპარტამენტი; 

13. თიბისი ბანკის იურიდიული დეპარტამენტი;  

14. ბანკი რესპუბლიკის იურიდიული დეპარტამენტი; 

15. დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაოს იურიდიული დეპარტამენტი; 

16. სადაზღვევო კომპანია ალფას იურიდიული სამსახური;  

17. დაზღვევის კომპანია ქართუ–ს იურიდიული დეპარტამენტი; 

18. სადაზღვევო კომპანია ალდაგის იურიდიული განყოფილება; 

19. სადაზღვევო კომპანია იმედი L-ის იურიდიული სამსახური; 

20. სადაზღვევო კომპანია ტაო; 

21. სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი; 

22. სადაზღვევო კომპანია სტანდარტ დაზღვევა საქართველოს იურიდიული სამსახური; 

23. პსპ დაზღვევის იურიდიული სამსახური; 

24. სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფის იურიდიული დეპარტამენტი; 

25. სადაზღვევო კომპანია უნისონი; 

26. სადაზღვევო კომპანია არდი ჯგუფის იურიდიული დეპარტამენტი; 

27. ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია; 

28. ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; 

29. ა(ა)იპ კონსტიტუციის 42–ე მუხლი. 

 

ბ) ამასთან, სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესებისა და უზრუნველყოფის მიზნით,  

გრძელდება მუშაობა თსუ ვებ გვერდზე ოფისის სპეციალური გვერდის ამოქმედების მიმართულებით, რომლის პროექტი 

უკვე არსებობს (http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/law/alumni/home/). აღნიშნული პროგრამის მეშვეობით მოხდება 

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/law/alumni/home/
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კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, არსებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელება და სხვა. ამ გვერდის ამოქმედება დაგეგმილია 2015 წელს. 

გ) დამამთავრებელ კურსებზე მყოფი სტუდენტებისა და მაგისტრანტების დამსაქმებლებთან კომუნიკაციის ხელშეწყობა, 

დაინტერესებული მხარეების შეხვედრების ორგანიზებაში მონაწილეობა. მიმდინარეობს კომუნიკაციის დახვეწის 

მეთოდებსა და ხერხების გაუმჯობესებაზე ინტენსიური მუშაობა. 

დ) მომზადდა  და დამტკიცდა ანკეტა–კითხვარები  ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და პროფესიული განათლების 

შესაბამისი საფეხურების პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრისა და წინაპირობების მითითებით. 

ე) ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება გაეწიათ სტუდენტებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ  პერსონალს, 

შესაბამისი საკითხებით დაინტერესებულ პირებს. 
 
 


