
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობა 2012 წელს

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 2012 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 მობ
ილობის ხელშეწყობა. სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოსული სტუდენტების კრედიტების აღიარება;
VIII. პასუხი შემოსულ კორესპონდენციებზე;
IX. სხვა საქმიანობა.
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I. აკადემიური საბჭოსთვის დადგენილებების პროექტების მომზადება
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში

2012 წელს ხარისხის უზრუნველყოფის საუნივერსიტეტო სამსახურის მიერ, საჯარო განხილვების შედეგად, თსუ აკადემიურ და
ადმინისტრაციულ პერსონალთან შეთანხმებით, ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებთან თანამშრომლობით,
მომზადდა აკადემიური საბჭოს შემდეგი დადგენილებები:

 დადგენილება №16/2012              1 მარტი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №18/2012               13 მარტი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №26/2012               11 აპრილი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №29/2012               23 აპრილი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №30/2012                7 მაისი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №38/2012                 28 მაისი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №40/2012                    11 ივნისი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;
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 დადგენილება №57/2012                 13 ივლისი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №72/2012                  10 აგვისტო, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2012–2013 სასწავლო წლის სამაგისტრო
გამოცდებისათვის სამაგისტრო გამოცდის კოეფიციენტებისა და მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობის დამტკიცების შესახებ;

 დადგენილება №73/2012                 10 აგვისტო, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №74/2012                  10 აგვისტო, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში
გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ;

 დადგენილება №77/2012                   10 აგვისტო, 2012
,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 16 მარტის№25/2011
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №84/2012 10 სექტემბერი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №87/2012                    24 სექტემბერი, 2012
„ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2012–2013 სასწავლო წლის სამაგისტრო
გამოცდებისათვის სამაგისტრო გამოცდის კოეფიციენტებისა და მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობის დამტკიცების შესახებ“
აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 10 აგვისტოს№72დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

 დადგენილება №91/2012                     24 სექტემბერი, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი სამაგისტრო პროგრამის
ამოქმედების შესახებ;
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 დადგენილება №92/2012 24 სექტემბერი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №104/2012 29 ოქტომბერი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №105/2012                     5 ნოემბერი, 2012
უცხოეთში სწავლის პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დაგროვებული კრედიტების აღიარების
წესის დამტკიცების შესახებ;

 დადგენილება №114/2012 22 ნოემბერი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №117/2012 10 დეკემბერი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №118/2012 10 დეკემბერი, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ;

 დადგენილება №128/2012 17 დეკემბერი, 2012
აკადემიური საბჭოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;

 დადგენილება №117/2012 10 დეკემბერი, 2012, „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს
2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ „დ)პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამები: „ა) 861. ოფისის მენეჯერი (მდივან - რეფერენტი) (II საფეხური) (დანართი 205);

ბ) 862. ოფისის მენეჯერი (მდივან - რეფერენტი) (III საფეხური) (დანართი 206).“;

 დადგენილება №114/2012, 22 ნოემბერი, 2012, „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011
წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების
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შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილების მე-80 ქვეპუნქტში ცვლილებების შეტანის
შესახებ;

 დადგენილება, №105/2012, 5 ნოემბერი, 2012 , უცხოეთში სწავლის პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში დაგროვებული კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ;

 დადგენილება №57/2012; 13 ივლისი,  2012, „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011
წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №26/2012, 11 აპრილი, 2012, „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011
წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №6/2012, 23 იანვარი, 2012, „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებულთა საშუალო ნიშნის დაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ თსუ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 1
ივნისის №228 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;

 დადგენილება №4/2012, 16 იანვარი, 2012, „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების ახალი რედაქციის
დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 4 მაისის №215 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 დადგენილება №38/2012 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის
№57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ დადგენილება №38/2012 28 მაისი, 2012;
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/382012

 დადგენილება №30/2012 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის
№57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, დადგენილება №30/2012, 7 მაისი, 2012

 http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/302012
 დადგენილება №16/2012 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის

№57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, დადგენილება №16/2012, 1 მარტი, 2012
 http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/162012
 დადგენილება №73/2012 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის

№57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ,
 დადგენილება №73/2012, 10 აგვისტო, 2012
 http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/732012
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 დადგენილება №84/2012 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის
№57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ დადგენილება №84/2012 10 სექტემბერი, 2012

 http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/842012
 დადგენილება №104/2012 - „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის

№57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ დადგენილება №104/2012 29 ოქტომბერი, 2012
 http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/1042012

 დადგენილება №128/2012 - აკადემიური საბჭოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
დადგენილება №128/2012 17 დეკემბერი, 2012

 http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/1282012
 დადგენილება №18/2012, 13 მარტი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №40/2012, 11 ივნისი,  2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №44/2012, 11 ივნისი, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეტაბოლური გენეტიკის ინსტიტუტის
შექმნის შესახებ

 დადგენილება №46/2012, 11 ივნისი, 2012
„ ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი
წესის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 25 ივლისის№77დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 დადგენილება №74/2012, 10 აგვისტო, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში
გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ;

 დადგენილება №77/2012, 10 აგვისტო, 2012
,,დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 16 მარტის№25/2011
დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ;
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 დადგენილება №86/2012, 10 სექტემბერი, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულებისა და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ

 დადგენილება №92/2012 24 სექტემბერი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №104/2012 29 ოქტომბერი, 2012
„საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის№57/2011დადგენილებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

 დადგენილება №105/2012 5 ნოემბერი, 2012
უცხოეთში სწავლის პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დაგროვებული კრედიტების აღიარების
წესის დამტკიცების შესახებ;დადგენილება

 დადგენილება №116/2012, 10 დეკემბერი, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013–2014 სასწავლო წლის ერთიანი
ეროვნული გამოცდების კოეფიციენტებისა და მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობის დამტკიცების შესახებ

 დადგენილება №118/2012 10 დეკემბერი, 2012
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ;

 დადგენილება №128/2012            17 დეკემბერი, 2012
აკადემიური საბჭოს ზოგიერთი დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებების N59/2012 –
13.07.2012; N88/2012 – 24.09.2012;  N101/2012 – 29.10.2012;  N119/2012 – 10.12.2012 - შესაბამისად, უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, თამარ ვეფხვაძე იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული, ასოცირებული და ასისტენტ პროფესორების აკადემიური
თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიების წევრი.



8

II. ხარისხის უზრუნველყოფასთან, კურიკულუმების სრულყოფასთან,
უნივერსიტეტის განვითარებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება

2012 წელს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში
წარსადგენად მოამზადა შემდეგი დოკუმენტაცია:

 2012 წლის 30 ივნისს თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრში წარადგინა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიში და დანართი. დოკუმენტაცია
მოიცავდა ზოგად ინფორმაციას თსუ-ს შესახებ, ინფორმაციას მატერიალური რესურსების შესახებ (ფართი,
ბიბლიოთეკა,კომპიუტერები), საგანმანათლებლო პროგრამების, ადამიანური რესურსების (აკადემიური/მასწავლებლების
პერსონალი, სტუდენტები), მათ შორის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა ზემოაღნიშნულ მონაცემს.

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა მოამზადა და 2012 წლის 30 მაისს სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ
ცენტრს წარუდგინა აკრედიტებული საბაკალავრო და პროფესიული პროგრამების, ასევე ქართულ ენაში მომზადების
პროგრამის თვითშეფასების ანგარიშები.

III. საგანმანათლებლო პროგრამების
(პროფესიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო) შიდა საუნივერსიტეტო მონიტორინგი, სააკრედიტაციოდ მომზადება და

აკრედიტირება

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შემუშავებული კრიტერიუმების შესაბამისად, ახდენს საბაკალავრო, სამაგისტრო,
სადოქტორო, პროფესიული და უწყვეტი განათლების პროგრამების შიდა შეფასებას. შესაბამისად, ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურმა ჩაატარა სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შიდა შეფასება. თითოეული სასწავლო პროგრამის შეფასების
შევსებული და კომენტირებული ფორმები ინახება თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში.

 2011 სასწავლო წლის შემოდგომაზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტთა
ვიზიტის შედეგად 2012 სასწავლო წლიდან 5 წლის ვადით აკრედიტაცია მიღებული  პროგრამებისთვის (პროფესიული,
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა და საბაკალავრო პროგრამები) აკრედიტაციის ექსპერტთა
რეკომენდაციების გათვალისწინების მიზნით მოეწყო საინფორმაციო შეხვედრები და მომზადდა გარკვეული ტექნიკური და
შინაარსობრივი კორექტივები, რაც ასახულ იქნა 2012 წლის მაისში განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნულ ცენტრში
წარსადგენ თვითშეფასების კითხვარებშიც და თსუ აკადემიური საბჭოს ზემოთ ჩამოთვლილ დადგენილებებშიც.

 2012 სასწავლო წლის ივლისში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტთა ვიზიტის
შედეგად 2012 სასწავლო წლიდან 5 წლის ვადით აკრედიტაცია მიიღო შემდეგმა პროგრამებმა:
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ჰუმანიტარული მეცნიერებები:

სამაგისტრო პროგრამები:
1. ფილოსოფია

ხელმძღვანელები: პროფ. აკაკი ყულიჯანაშვილი, ასოც.პროფ. დემური ჯალაღონია, ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე

2. საქართველოს ისტორია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიამ ჩხარტიშვილი

3. ახალი და უახლესი ისტორია
ხელმძღვანელი: პროფ. თეიუმრაზ პაპასქირი

4. ქრისტიანობის ისტორია
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი ქეთევან პავლიაშვილი

5. ძველი ენები და ცივილიზაციები
ხელმძღვანელი: პროფ. ლ. გორდეზიანი

6. ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში
ხელმძღვანელები: პროფ. ეკა ავალიანი, პროფ. ვაჟა კიკნაძე

7. მედიევისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. ბეჟან ჯავახია

8. არქეოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი

9. ეთნოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. როლადნ თოფჩიშვილი

10. ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ხელმძღვანელი: პროფ. თამაზ გამყრელიძე

11. ქართველური ენათმეცნიერება
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ხელმძღვანელი: პროფ. რამაზ ქურდაძე

12. ქართული ლიტერატურა
ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე

13. ანგლისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. მანანა რუსიეშვილი

14. გერმანული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე

15. რომანული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან გაბუნია.

16. ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. რისმაგ გორდეზიანი

17. სლავური ფილოლოგია
ხელმძღვანელები: პროფ. მარია ფილინა, ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე

18. თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანი გაფრინდაშვილი

19. ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე
ხელმძღვანელი: პროფ. ირმა რატიანი

20. შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია
ხელმძღვანელები: პროფ. ზაზა ალექსიძე, ასოც. პროფ. ანა ხარანაული

21. კავკასიოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე

22. ამერიკისმცოდნეობა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
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23. რუსეთისმცოდნეობა
ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი დალი კანდელაკი

24. არაბისტიკა
ხელმძღვანელი: პროფ. აპოლონ სილაგაძე

25. ასირიოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ღამბაშიძე

26. ირანისტიკა
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე

27. თურქული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. მარიკა ჯიქია

28. ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია

29. თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)
ხელმძღვანელი: პროფ. ინესა მერაბიშვილი

30. კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე

31. სახვითი ხელოვნება
ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. ლევან სილაგაძე

32. კულტურის კვლევები
ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი

33. კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია
ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ხუციშვილი
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34. განათლების მეცნიერებები

ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ჭკუასელი

35. მასწავლებელთა განათლება
კოორდინატორი: ასოც.პროფ. ივანე მინდაძე

36. კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი)
ხელმძღვანელი: პროფ. ცირა ბარამიძე

37. სლავური ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
ხელმძღვანელები: პროფ. დავით გოცირიძე

სადოქტორო პროგრამები:
1. ისტორია
პროგრამის კოორდინატორი: პროფ. ლევან გორდეზიანი

2. ანთროპოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ხუციშვილი

3. ფილოლოგია
პროგრამის კოორდინატორები: ასოც. პროფ. ნანი გაფრინდაშვილი, ასოც. პროფ. მერი ნიკოლაიშვილი

4. ფილოსოფია
პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. აკაკი ყულიჯანაშვილი, ასოც.პროფ. დემური ჯალაღონია, ასოც. პროფ. ანასტასია
ზაქარიაძე, ასოც. პროფ. მამუკა ბიჭაშვილი

5. ხელოვნებათმცოდნეობა
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა სხირტლაძე

6. განათლების მეცნიერებები
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ჭკუასელი

7. ამერიკისმცოდნეობა
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პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი

8. კულტურის კვლევები
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო ჩიქოვანი

9. არქეოლოგია
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ლიჩელი

10. რუსეთისმცოდნეობა
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.მარინა გარიშვილი, ისტორიის დოქტორი დალი კანდელაკი

11. ევროპული ლიტერატურა (ერთობლივი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა)
პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ირინა დარჩია, ბოლონიის უნივერსიტეტის პროფესორი ანა სონჩინი

ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები:

სამაგისტრო პროგრამები:
1. მათემატიკა – ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი უ. გოგინავა (პროგრამის კოორდინატორი), სრული პროფესორი თ. ვეფხვაძე,
სრული პროფესორი თ. თადუმაძე, სრული პროფესორი ე. ნადარაია, სრული პროფესორი რ. ომანაძე.

2. გამოყენებითი მათემატიკა – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი რ. ბოჭორიშვილი, ემერიტუსი პროფესორი დ.
გორდეზიანი, ემერიტუსი თ. ვაშაყმაძე, ასოცირებული პროფესორი ო. ღლონტი, სრული პროფესორი გ. ჯაიანი (პროგრამის კოორდი-
ნატორი).

3. კომპიუტერული მეცნიერება – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ალექსანდრე გამყრელიძე, სრული პროფესორი კობა
გელაშვილი
4. ინფორმაციული სისტემები – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი გია სირბილაძე, ასოცირებული პროფესორი ანა
სიხარულიძე.
5. ინფორმაციული ტექნოლოგიები – პროგრამის ხელმძღვანელი სრული პროფესორი მანანა ხაჩიძე
6. ფუნდამენტური ფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ნანა შათაშვილი (კოორდინატორი), სრული პრო-
ფესორი მერაბ ელიაშვილი, სრული პროფესორი არჩილ უგულავა, სრული პროფესორი თამაზ კერესელიძე.
7. გამოყენებითი ფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ალექსანდრე შენგელაია (კოორდინატორი), ემერიტუსი
რევაზ ზარიძე, ასოც. პროფესორი ამირან ბიბილაშვილი, ასოც პროფესორი სიმონ წერეთელი
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8. ქიმია – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი, საქართველოს მეცნ. ეროვნული აკადემიის წ/კ (კოორდინატორი) შოთა
სამსონია, სრული პროფესორი ნოდარ ლეკიშვილი, სრული პროფესორი ომარ მუკბანიანი, სრული პროფესორი რამაზ გახოკიძე, ასო-
ცირებული პროფესორი იოსებ ჩიკვაიძე, პროფესორი გურამ სუპატაშვილი (მოწვეული).
9. ქიმიური ექსპერტიზა – პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი, საქართველოს ეროვნული მეცნ. აკადემიის წ/კ ბეჟან
ჭანკვეტაძე
10. ბიოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ნანული დორეული (კოორდინატორი), სრული პროფესორი
არნოლდ გეგეჭკორი, სრული პროფესორი ნანა კოშორიძე, სრული პროფესორი დიანა ძიძიგური, სრული პროფესორი ნანული
კოტრიკაძე, სრული პროფესორი თეიმურაზ ლეჟავა, ასოცირებული პროფესორი მარიამ გაიდამაშვილი, ასოცირებული პროფესორი
ნინო გაჩეჩილაძე.
11. გეოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული  პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე
12. ფიზიკური გეოგრაფია და  გარემოს მდგრადი განვითარება – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი ზურაბ
სეფერთელაძე, სრული პროფესორი დავით კერესელიძე
13. გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი რამინ
გობეჯიშვილი, სრული პროფესორი ნოდარ ელიზბარაშვილი.
14. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია – პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი რომან ჯობავა
15. ბიოფიზიკა (ინტერდისციპლინური) – პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი თამაზ მძინარაშვილი

სადოქტორო პროგრამები:

1. მათემატიკა – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფესორი თ. თადუმაძე (კოორდინატორი), სრული პროფესორი უ. გოგინავა,
სრული პროფესორი თ. ვეფხვაძე, სრული პროფესორი ე. ნადარაია , სრული პროფესორი რ. ომანაძე, სრული პროფესორი გ. ჯაიანი.
ემერიტუსი დ. გორდეზიანი, ემერიტუსი თ. ვაშაყმაძე, მოწვეული რ. დუდუჩავა, მოწვეული ხ. ინასარიძე, მოწვეული ვ. კოკილაშვილი.
მოწვეული პროფესორები გეტინგენის უნივერსიტეტიდან: რ. მაიერი, ა. შოებერი, ა. შტურმი.
2. კომპიუტერული მეცნიერება – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი გია სირბილაძე.
3. ფიზიკა – პროგრამის ხელმძღვანელები:

1.1. თეორიული ფიზიკა –ასოც. პროფ. მერაბ გოგბერაშვილი, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წამყვანი მკველვარი არმენ
ნერსესიანი

1.2. ნაწილაკების ფიზიკა (ექსპერიმენტი) – თსუ პროფ. მერაბ ელიაშვილი, პროფ., მაღალი ენერგიების  ფიზიკის ინსტიტუტის
მთავარი  მეცნიერ მკვლევარები ჯემალ ხუბუა, თამარ ჯობავა

1.3. პლაზმის ფიზიკა და ასტროფიზიკა – ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი აკადემიკოსი
ნოდარ ცინცაძე, თსუ პროფ. ნანა შათაშვილი
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1.4. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა – თსუ პროფ. ალექსანდრე შენგელაია
ივ. დუმონტი, ვერსალის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი

1.5. მაგნიტორეზონანსული შთანთქმა – თსუ ასოც. პროფ. ანატოლი ახალკაცი, ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტის მთავარი
მეცნიერ თანამშრომელი გრიგოლ მამნიაშვილი

1.6. მიკრო და ნანოელექტრონიკა – ასოც. პროფ. ამირან ბიბილაშვილი

1.7. გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ამოცანების კომპიუტერული მოდელირება – მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ გამოყენებითი
ელექტროდინამიკის ლაბორატორიის გამგე დავით კაკულია, თსუ ემერიტუს პროფ. რევაზე ზარიძე

4. ქიმია – პროგრამის ხელმძღვანელები: საქართველოს მეც. ეროვნული აკადემიის წ/კ, სრული პროფ., ქიმ. მეც. დოქ. შოთა სამსონია
(კოორდინატორი); საქართველოს მეც. ეროვნული აკადემიის წ/კ, სრული პროფ., ქიმ. მეც. დოქ. ბეჟან ჭანკვეტაძე, სრული პროფ. ნოდარ
ლეკიშვილი, სრული პროფ. ომარ მუკბანიანი, სრული პროფ. რამაზ გახოკიძე, ასოც. პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე, ასოც. პროფ. მარინა რუხაძე,
ქიმ. მეც. დოქ. გურამ სუპატაშვილი, მოწვეული.
5. ბიოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელები: სრული პროფ. ნანა კოშორიძე, სრული პროფ. ნანული დორეული, სრული პროფ. ნანული
კოტრიკაძე, სრული პროფ. არნოლდ გეგეჭკორი, სრული პროფ.  თეიმურაზ ლეჟავა, სრული პროფ. ნინო ფორაქიშვილი, სრული პროფ.
დიანა ძიძიგური (კოორდინატორი), ასოც. პროფ. მარიამ გაიდამაშვილი.

6. გეოლოგია – პროგრამის ხელმძღვანელები: ბეჟან თუთბერიძე,  სრული პროფესორი, კოორდინატორი, გურამ ღონღაძე,
ასოცირებული პროფესორი, კარლო აქიმიძე,  ასოცირებული პროფესორი, გურამ ქუთელია, ასოცირებული პროფესორი, ერეკლე
გამყრელიძე, საქ. ეროვნული აკადემიის  აკადემიკოსი (გეოლოგიის ინსტიტუტი, თსუ), მოწვეული, დავით შენგელია, საქ. ეროვნული
აკადემიის წ/კ, (გეოლოგიის ინსტიტუტი, თსუ) მოწვეული, მიხეილ კაკაბაძე,  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
წევრ–კორესპონდენტი, შოთა ადამია, გეოლოგია–მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სპეციალისტი, ვერნი ალფაიძე, გეოლოგიის
მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული
7. გეოგრაფია – პროგრამის ხელმძღვანელები: რამინ გობეჯიშვილი, სრული პროფესორი
ნოდარ ელიზბარაშვილი, სრული პროფესორი, დავით კერესელიძე, სრული პროფესორი (კოორდინატორი), ზურაბ სეფერთელაძე,
სრული პროფესორი
8. გამოყენებითი ეკოლოგია, – პროგრამის ხელმძღვანელები: თენგიზ ურუშაძე – საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. წ.-კ. ბ.მ.დ., სრული პროფესორი,
ლია მაჭავარიანი –ასოცირებული პროფესორი.
9. ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია – პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფ. რომან ჯობავა

ამასთან, უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელობითა და მონაწილეობით:
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 წარიმართა მუშოაბა საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო საგანამათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა
რეკომენდაციების საფუძველზე პროგრამების შემდგომი გადამუშავებისთვის. აღნიშნული მიმართულებით განხორციელდა
პროგრამული ცვლილებები შესაბამისი პროცედურების დაცვით შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
o ბაკალავრიატი: 1. ეკონომიკა;    2. ბიზნესის ადმინისტრირება;       3. ტურიზმი
o მაგისტრატურა: 1.ეკონომიკა; 2. ბიზნესის ადმინისტრირება; 3. საერთაშორისო საწარმოთა მართვა;
o დოქტორანტურა: 1. ეკონომიკა; 2. ბიზნესის ადმინისტრირება; 3. ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი
o (იხ. თსუ აკ. საბჭოს დადგენილებები: დადგენილება №117/2012 (10 დეკემბერი, 2012); დადგენილება №57/2012 (13

ივლისი, 2012); დადგენილება №26/2012 (11 აპრილი, 2012); დადგენილება №6/2012 (23 იანვარი, 2012); დადგენილება
№4/2012 (16 იანვარი, 2012).

 ორგანიზება გაუკეთდა ტემპუსის პროექტის ,,უმაღლეს განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციისა და
შედარებითობის ხელშეწყობა“ აკადემიური პერსონალის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრების, დამსაქმებლების
და სტუდენტების მიერ ანკეტური კითხვარების შევსების პროცესს;

 განხორციელდა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მოდულების, სასწავლო კურსების შეფასება, მათ შორის:

 ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა;
 ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაში ,,კულტურის მენეჯმენტის“ ერთობლივი მოდულის (გერმანიის

საქსონიის მხარის კულტურული ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტთან ერთად);
 პროფესიული პროგრამა – ოფისის მენეჯერი (მდივან - რეფერენტი) (II საფეხური);
 პროფესიული პროგრამა – ოფისის მენეჯერი (მდივან - რეფერენტი) (III საფეხური);
 სადოქტორო არჩევითი კურსი ,,კვლევების კომერციალიზაცია“;
 ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მოდული ,,ინოვაციების მენეჯმენტი“;
 სასწავლო კურსის სილაბუსი ,,მენეჯმენტი გლობალურ გარემოში“ და ა.შ.

1. განხორციელდა საგანმანათლეობლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შესახებ ანკეტა–კითხვარების შევსების
ორგანიზება და სისტემატიზირებული ინფორმაციის მიწოდება თსუ პერსონალი მართვის დეპარტამენტისთვის;

2. განხორციელდა საგანმანათლებლო პროგრამების სილბუსებში მითითებული ძირითადი ლიტერატურის შედარება
საუნივერსიტეტო საბიბლიოთეკო ფონდთან და მოხდა პრობლემების იდენტიფიკაცია. განისაზღვრა შესაძენი ლიტერატურის
ჩამონათვალი. შემუშავდა საბაკალავრო პროგრამებში ქართულ ენაზე მოსამზადებელი სასწავლო კურსების სია;

3. ორგანიზება გაეწია საფაკულტეტო სასწავლო კურსებისათვის ელექტრონული სასწავლო კურსების მომზადებას და
ბიბლიოთეკებისთვის გადაცემას;
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4. განხორციელდა ხარისხის სამსახურის უფროსის სამუშაო–საკონსულტაციო შეხვედრები აკადემიურ პერსონალთან,
ფაკულტეტების ძირითადი სტრუქტურული ერთეულების მიხედვით;

5. შემუშავდა 2005–2012 წლებში ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებით
გათვალისწინებული მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხების ჩამონათვალი; დაზუსტდა კვალიფიკაციების ინგლისურენოვანი
ფორმები;

6. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისათვის (2012 წ. აპრილში) ელექტრონული სწავლების ვორკშოპის (თსუ–
ს ელეტრონული სწავლების კოორდინატორი მაკა ერაძე და გერმანელი ექსპერტი გერდ ჰომბერგი) ორგანიზება და
მონაწილეობა;

7. ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურმა შეიმუშავა კითხვარები CEU–ს, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (ბუდაპეშტი)
მეთოდოლოგიით, კურსდამთავრებულთა კვლევისათვის და ასევე სტუდენტებისა და პროფესორთა გამოკითხვისათვის
სწავლის შედეგების განსასაზღვრად.

8. ჩატარდა საპილოტე კვლევა კურსდამთავრებულებში სამაგისტრო პროგრამაზე „მედია და ახალი ტექნოლოგიები“ და იგეგმება
კვლევების ჩატარება ყველა პროგრამაზე.

9. სტუდენტებსა და პროფესურაში ელექტრონული სწავლების გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის ანგარიშის
წარდგენა საერთაშორისო კონფერენციაზე. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა პროფ. დალი ოსეფაშვილმა მოხსენება “E-Learning2.0
and  Modern  Media  Education”, წაიკითხა ლონდონში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე “International Conference
elearning2.0” (7 & 8 June 2012).

10. საბაკალავრო და სამაგისტრო სასწავლო კურსების ანოტაციების მომზადება;
11. ბაკალავრიატის ანკეტა–კითხვარის (2013) მომზადება გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრისთვის;
12. უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ოფისების ხელმძღვანელები და თანამშრომლები -

თამარ ვეფხვაძე, ნატალია ბარათელი, დავით ბოსტოღანაშვილი, ნინო ჩიხლაძე, დალი ოსეფაშვილი, დარეჯან გარდავაძე,
როგორც ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისა დასაგანმანათლებლო
დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტები, აქტიურად იყვნენ ჩართული საქართველოს სხვა უმაღლესი საგნმანათლებლო
დაწესებულებების პროგრამების აკრედიტაციისა თუ ავტორიზაციის პროცესებში.

13. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აქტიურად მონაწილეობდა სხვადასხვა კომისიებისა და ღონისძიებების მუშაობაში.
14. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აქტიურად მონაწილეობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტების მიერ ჩაბარებული საკანდიდატო მინიმუმების მომზადებისა და
ჩაბარებისთვის საჭირო საათების რაოდენობის დადგენის მიზნით შიდასაუნივერსიტეტო კომისიაში.

15. ასევე მუშაობა მიმდინარეობდა იურიდიულ ფაკულტეტზე მოქმედი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის პროცესში აკრედიტაციის ექსპერტებისა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
გამოთქმული რეკომენდაციების გათვალისწინებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებში შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელების მიმართულებით.
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16. კითხვარების ფორმების შემუშავება. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა იურიდიული ფაკულტეტის თანამომაწილეობით
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში არსებული სანიმუშო
კითხვარების ბაზაზე შეიმუშავა კითხვარები სტუდენტებისათვის, კურსდამთავრებულებისათვის და დამსაქმებლებისათვის
(2012 წლის მარტი–აპრილი).

17. მოეწყო შეხვედრები აკადემიურ პერსონალთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან; მათი
გამოკითხვის ორგანიზება; ასევე გამოკითხვების შედეგების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება. ფაკულტეტის
ფარგლებში:

აკდემირ პერსონალთან შეხვედრები შედგა:

1. სისხლის სამართლის მიმართულებასთან – 2012 წლის 20 იანვარს;
2. ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებასთან – 2012 წლის 28 თებერვალს;
3. კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებასთან – 2012 წლის 29 მარტს;
4. საერთაშორისო სამართლის მიმართულებასთან – 2012 წლის 5 აპრილი;
5. კერძო სამართლის მიმართულებასთან – 2012 წლის 19 აპრილი;
6. სამართლის მეთოდების მიმართულებასთან – 2012 წლის 24 აპრილი;
7. სამართლის ისტორიის მიმართულებასთან – 2012 წლის 3 მაისი.

აკადემიურ პერსონალთან შეხვედრებზე განიხილებოდა პროგრამებში შესატანი ცვლილებების პროექტები; რეპეტიტორიუმის
მოდულის მიზნები, სავარაუდო შედეგები, შინაარსი მიმართულების წარმომადგენელ პროფესორთა მოსაზრებები პროგრამის
განხორციელების პროცესში არსებული ხარვეზებისა თუ მათი გამოსწორების გზების თაობაზე და ა. შ. თითოეული შეხვედრის
შედეგები ასახულია სათანადო ოქმში.

2012 წლის 1–2 მაისს შედგა შეხვედრები სტუდენტებთან, ჩატარდა მათი გამოკითხვა.

2012 წლის 7 მაისს შედგა შეხვედრა კურსდამთავრებულებთან, ჩატარდა მათი გამოკითხვა.

2012 წლის 18 მაისს შედგა შეხვედრა დამსაქმებლებთან, გაეცნოთ იურიდიულ ფაკულტეტზე მოქმედი პროგრამების თავისებურებები,
შედგა საუბარი დამსაქმებლების ხედვაზე, თუ რის გაუმჯობესებას ისურვებდნენ საგანმანათლებლო პროგრამებთან მიმართებაში,
ჩატარდა მათი გამოკითხვა.

ჩატარდა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და შემუშავდა შესაბამისი რეკომენდაციები.

18. შიდა და გარე შემფასებლების რეკომენდაციების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო პროგრამებში ცლილებების განხორციელება
და პროგრამების მომზადება აკადემიური საბჭოსათვის წარსადგენად

აკრედიტაციის ექსპერტებისა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოთქმული რეკომენდაციების,
ასევე შიდა და გარე შემფასებლების მოსაზრებათა გათვალისწინებით მომზადდა ცვლილებები საგანმანათლებლო პროგრამებში და
წარედგინა აკადემიურ საბჭოს დასამტკიცებლად (იხ. „საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს
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2011 წლის 29 ივნისის №57/2011 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 28 მაისის #38/2012
დადგენილება http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2012/382012).

19. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ანგარიშების მომზადება და ასევე
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიშის შედგენაში მონაწილეობა

2012 წლის 31 მაისს თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს გადაეცა იურიდიულ ფაკულტეტზე მოქმედი ხუთივე აკრედიტებული
პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში. იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულების თვითშეფასების წლიური ანგარიშის შედგენაში.

20. მობილობის პროცესში გადმოსული სტუდენტების, ასევე თსუ-სა და სხვა უსდ საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში
მოპოვებული კრედიტების აღიარების პროცედურაში მონაწილეობა

2012 წელს სულ უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელთა მიერ მომზადდა
950–ზე მეტი დასკვნა.

IV. მივლინებები საზღვარგარეთ, მონაწილეობა ბოლონიის პროცესთან, ხარისხის უზრუნველყოფასთან, აკრედიტაციასთან
დაკავშირებულ საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში, ტრენინგებში

 2012 წლის 26-29 მარტს გერმანიაში მიუნჰენის უნივერსიტეტში გაიმართა ვორკშოპი „უსდ-ში სწავლებისა და სწავლის ხარისხის
მენეჯმენტი“, რომელსაც ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ნინო დურგლიშვილი.

 2012 წლის 24-25 აპრილს ესპანეთში ალიკანტეს უნივერსიტეტში გაიმართა ტრენინგი ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის
საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ესწრებოდა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ნინო დურგლიშვილი.

V. საქართველოსა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სსიპ განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრისათვის
საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება

2012 წელს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა საქართველოს სახელისუფლებო სტრუქტურებში წარსადგენად
მოამზადა შემდეგი დოკუმენტაცია:



20

 2012 წლის 16 თებერვალს საგამოფენო ცენტრში „ექსპო-ჯორჯია“ მიმდინარე განათლების ფორუმისთვის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა მოამზადა და წარადგინა პრეზენტაცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის, ადმინისტრაციული და აკადემიური
სტრუქტურული ერთეულების მუშაობისა და მიმდინარე საუნივერსიტეტო ღონისძიებების შესახებ.

 2012 წლის მაისში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარადგინა ავტორიზაციის თვითშეფასების წლიური ანგარიშები.

 2012 წლის მაის-ივნისში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სსიპ - განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარადგინა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის თვითშეფასების
წლიური ანგარიშები.

VI. სტუდენტთა მიერ საზღვარგარეთ მოსმენილი სასწავლო კურსებისა და კრედიტების აღიარება

2012 წელს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა საზღვარგარეთ მოსმენილი სასწავლო კურსების კრედიტები
უღიარა 97 სტუდენტს, რომლებიც სწავლობდნენ აშშ და ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში.

VII. სტუდენტთა მობილობის ხელშეწყობა. სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოსული სტუდენტების
კრედიტების აღიარება

2012 წელს მობილობის ფარგლებში ფაკულტეტებისა და თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსები და წევრები
მონაწილეობდნენ სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან გადმოსული სტუდენტების კრედიტების აღიარების
პროცესში.

VIII. პასუხი კორესპონდენციებზე

2012 წელს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში ოფიციალურად შევიდა 475, ხოლო გავიდა 460 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

მონაწილეობა:
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 ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე
მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტებისათვის სასწავლო კურსების სადავო წინაპირობების შესრულების
საკითხის განხილვის მიზნით შეიქმნილი შიდასაუნივერსიტეტო კომისიის მუშაობაში;

 (ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2012/2013 სასწავლო წლის
ინგლისურენოვანი გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების მოსაპოვებლად შესარჩევი
კონკურსის საკონკურსო კომისიაში და, პროგრამული თავსებადობის მიზნებიდან გამომდინარე, აღიარების
ხელშეკრულებების შემუშავებაში;

 თსუ გარდამავალი პერიოდის დოქტორანტებისმერ ჩაბარებული საკანდიდატო მინიმუმის გამოცდების მომზადებისა
და ჩაბარებისთვის საჭირო საათების (კრედიტების) რაოდენობის დადგენის მიზნით საუნვერსიტეტო და საფაკულტეტო
კომისიებში;

 თსუ–ის ქვემო ქართლის ყოფილი ფილიალის სტუდენტების დოკუმენტაციის განხილვისა და სტატუსის
განსაზღვრასთან დაკავშირებით შექმნილი კომისიის მუშაობაში (N127/01–01;20 12.11);

 კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიების მუშაობაში;

 ფაკულტეტების ადმინისტრაციათა სამუშაო შეხვედრებში;

 მომზადდა ყველა ფაკულტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი და განთავსდა ფაკულტეტების
ვებ–გვერდზე;

 კვალიფიკაციების კომპეტენციის ნაწილში მომზადდა და ფაკულტეტების საბჭოებს წარედგინა ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტის, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის და ევროპული კვლევების ინსტიტუტის
კურსდამთავრებულთათვის აკადემიური ხარისხების მინიჭების საკითხები;

 ჩატარდა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტთა საპილოტე გამოკითხვა სასწავლო კურსების შეფასების
და სტუდენტთა მომსახურების შეფასების მიზნით. მომზადდა შესაბამისი კითხვარები, შემუშავდა პროგრამები,
ორგანიზება გაეწია გამოკითხვის პროცესს. გამოკითხვის შედეგები დამუშავდა ძირითადი მაჩვენებელების მიხედვით
და გაანალიზდა ტენდენციები. კვლევის შედეგები გადაეცა ფაკულტეტის დეკანს, თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურს და ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს. აღნიშნული კითხვარები საფუძვლად დაედო თსუ ხარისხის
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უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ბრძანებას №:01/03, სასწავლო კურსის შეფასების კითხვარის დამტკიცების
შესახებ, 11.12.2012;

 განხორციელდა მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების შესაბამისი პროგრამების ანალოგების შესწავლა და
ფაკულტეტების პროგრამების შედარებითი ანალიზი;

 მომზადდა და დამტკიცდა ანკეტა–კითხვარები ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში შესაბამისი
საფეხურების პროგრამებზე მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრისა და წინაპირობების მითითებით;

 ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება გაეწიათ სტუდენტებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ
პერსონალს, შესაბამისი საკითხებით დაინტერესებულ პირებს.


