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danarTebi 
danarTi 1 

umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis  

instituciuri akreditaciis standartebi, indikatorebi da  

Semowmebis wyaroebi 

(proeqti) 

სტანდარტი 1. 

მისია, მიზნები და ამოცანები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას  გააჩნია ნათლად ჩამოყალიბებული მისია. მისია გამოხატავს 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დანიშნულებას ქვეყნის უმაღლესი განათლების სივრცეში, 

პასუხობს მოცემულ ეტაპზე არსებულ სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ მოთხოვნებს და 

განსაზღვრავს, თუ ვის ემსახურება და რის მიღწევას აპირებს იგი. უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების საქმიანობა ეყრდნობა შემუშავებულ მისიას, რომელსაც იზიარებს მისი მართვის ორგანო, 

ადმინისტრაცია, ფაკულტეტები, აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები.  

***** 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია წარმოადგენს ბაზისურ სტანდარტს, რომლის 

საფუძველზეც განისაზღვრება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამისობა 

ინსტიტუციური აკრედიტაციის დანარჩენ სტანდარტებთან.  
 

 მისიის განაცხადში ხაზგასმულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ინდივიდუალური 

მახასიათებლები (მისი მასშტაბი, გეოგრაფიული რეგიონი, ა.შ.) და მის მიერ არჩეული ორიენტირები, 

იქნება ეს კვლევითი მიმართულება, საზოგადოებრივი სამსახური თუ სხვა.  
 

 მისიის საფუძველზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ისახავს პრიორიტეტებს (იქნება ეს 

მიმართულებები თუ დისციპლინები, აქცენტი გარკვეული ტიპის სტუდენტებზე, სხვ.), გეგმავს 

სამომავლო საქმიანობას და აფასებს გაწეულ ძალისხმევას.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება მუდმივი თვითშეფასებისა და განვითარების პროცესში 

იმყოფება. ამის აუცილებელი გამოხატულებაა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

მისიის პერიოდული გადახედვა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების შესაბამისობა მუდმივად ცვალებად გარემოსა და მზარდ მოთხოვნებთან.  
 

 მისიასთან ერთად წარმატებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია ნათლად 

გამოკვეთილი მიზნები. მიზნებში დაკონკრეტებულია, თუ როგორ აპირებს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება მისიის განხორციელებას. მიზნები რეალისტურია და შეესაბამება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკურ, ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებს. 
 

 ჩამოყალიბებული მიზნების საფუძველზე ფორმულირდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ამოცანები, რომლებიც განსაზღვრავს იმ კონკრეტულ შედეგებს, რომლებსაც უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულება მიაღწევს გარკვეულ ვადებში (მაგ. კურსდამთავრებულების 

აკადემიური უნარების განვითარება, ახალი აკადემიური პროგრამის ჩამოყალიბება და სხვა).  
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 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფაკულტეტებს განსაზღვრული აქვთ საკუთარი მიზნები 

და ამოცანები, რომლებიც შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ზოგად მისიას, 

მიზნებსა და ამოცანებს.  
 

 მისია და მისი შესაბამისი მიზნები და ამოცანები შემუშავებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ყველა რგოლის წარმომადგენლის ერთობლივი ძალისხმევით და მტკიცდება მართვის 

ორგანოს მიერ. მისია, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდება და სხვა იურიდიული 

დოკუმენტები ერთმანეთს შეესაბამება.  
 

  

ძირითადი ინდიკატორები  შემოწმების წყაროები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

აქვს მისია მისი აუცილებელი შემადგენელი 

ელემენტებით (იხ. სტანდარტი 1) 

 სტრატეგიული გეგმა 

 ბროშურა, ბუკლეტი 

 ვებ-გვერდი 

მისიის (მიზნებისა და ამოცანების) შემუ-

შავების პროცესში ჩართულია უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მმართვე-

ლი რგოლი და ფაკულტეტების წარმომად-

გენლები    

 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მონაწილეობს მისიის შემუშავებაში (კონკრეტული 

თანამდებობები); რა წესით ხდება გადაწყვეტილების 

მიღება (კენჭისყრა, სხვ.); სხვ. 

 შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წარმომადგენლები იცნობენ მის მისიას: ად-

მინისტრაცია, აკადემიური პერსონალი, სტუ-

დენტები. 

 ბროშურები თუ ბუკლეტები, რომელთა გავრცე-

ლებაც ხდება 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ვებ-

გვერდი, სადაც წარმოდგენილია მისი მისია 

მისია შესატყვისობაშია სახელმწიფო საგანმა-

ნათლებლო პოლიტიკასთან და მოწოდებუ-

ლია საზოგადოების  განვითარებისაკენ 

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფ-

იციალური დოკუმენტები მისი პოლიტიკის შესახებ 

 სტრატეგიული გეგმა 

მისიის საფუძველზე უმაღლესი საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულება ისახავს პრიორი-

ტეტებს (მაგ. ამა თუ იმ მიმართულებების 

თუ დისციპლინების განვითარება, აქცენტი 

გარკვეული ტიპის სტუდენტებზე, სხვ.) 

 სტრატეგიული გეგმა 

მისია საფუძვლად უდევს უმაღლესი საგან-

მანათლებლო დაწესებულების საქმინობის 

დაგეგმვისა და შეფასების პროცესებს 

 

 სტრატეგიული გეგმა 

 შეფასების ანგარიში 

ყოველ 3-5 წელიწადში ხდება მისიის, ხოლო 

ყოველწლიურად – უმაღლესი საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულების მიზნების გადახედვა 

და ამ პროცესების შედეგების დაინტერე-

სებულ პირებთან კომუნიკაცია 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს განხილვაში მონაწილეობას (კონკრეტული 

თანამდებობების მითითებით), რა პერიოდულობით 

ხდება მისიის გადახედვა, რა წესით ხდება გა-

დაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.) 

 ამ შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები 

 განახლებული სტრატეგიული გეგმა  
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მიზნებში დაკონკრეტებულია, როგორ აპი-

რებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლება მისიის განხორციელებას 

 სტრატეგიული გეგმა 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მიერ შემუშავებული ამოცანები განსაზღვრავს 

კონკრეტულ შედეგებს, რომლებსაც უმაღ-

ლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება მიაღ-

წევს გარკვეულ ვადებში (მაგ. კურსდამთავ-

რებულების აკადემიური უნარების განვითა-

რება, ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის 

ჩამოყალიბება და სხვ.) 

 სტრატეგიული გეგმა 

ფაკულტეტების დონეზე განსაზღვრული 

მიზნები და ამოცანები შეესაბამება უმაღ-

ლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მი-

სიას, მის მიზნებსა და ამოცანებს 

 ფაკულტეტების სამოქმედო გეგმები 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრა-

ტეგიული გეგმა 

 ინტერვიუ ფაკულტეტების დეკანებთან, აკადემიურ 

პერსონალთან. 

  
 

 
 
 
 

 

 

სტანდარტი 2. 

 

დაგეგმვა და შეფასება   

მისიის საფუძველზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება გეგმავს საკუთარ საქმიანობას და ქმნის 

მისი შეფასების მექანიზმს. შეფასების შედეგებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება იყენებს 

ინსტიტუციური განახლებისთვის. გეგმის განხორციელება, მისი ეფექტურობის შეფასება და არსებული 

რესურსების ოპტიმალური განაწილება ხელს უწყობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საქმიანობის ხარისხის შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებას.    

***** 

 დაგეგმვა და შეფასება სისტემური, ურიერთდაკავშირებული პროცესია და გვიჩვენებს, თუ როგორ 

აპირებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება დასახული მისიის მიღწევას მის ხელთ არსებული 

ადამიანური, მატერიალურ-ტექნიკური და ფინანსური რესურსების ოპტიმალური განაწილების პირობებში; 

ამასთან აფასებს, მოხდა თუ არა დასახული შედეგების მიღწევა. დაგეგმვა და შეფასება ხელს უწყობს 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ინსტიტუციურ მდგრადობასა და განვითარებას.  
 

დაგეგმვა  
 

 სტრატეგიული გეგმის არსებობა და მისი გამართულობის ხარისხი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ინსტიტუციურ სიძლიერეზე მეტყველებს.   
 

 სტრატეგიული დაგეგმვა კოორდინირებული და მოწესრიგებული პროცესია, რომლის დროსაც 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ისახავს მიზნებსა და ამოცანებს. დაგეგმვა მონაწილეობითი 

პროცესია, რომელშიც ჩართულნი არიან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამისი 

რგოლების წარმომადგენლები. შემუშავებული სტრატეგიული გეგმა მიმართულია უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიის განხორციელებაზე. 
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 ნებისმიერი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წინაშე დგას ამოცანა, მონახოს ბალანსი 
სახელმწიფო მოთხოვნებს, საკუთარ სტრატეგიულ მიზნებსა და ფინანსურ შესაძლებლობებს შორის და 
იმავდროულად, იყოს მოქნილი და პასუხობდეს გარემო ცვლილებებს. დაგეგმვის გამართული პროცესი 
საშუალებას აძლევს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას განახორციელოს დასახული მიზნები 
საკუთარი ფინანსური თუ სხვა რესურსების შესაბამისად, გაითვალისწინოს სახელმწიფო მოთხოვნები 
და შექმნას განახლების შესაძლებლობები.  

 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფაკულტეტებს ჩამოყალიბებული აქვთ წლიური 
სამოქმედო გეგმა, რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წლიური 
სამოქმედო გეგმის ნაწილს.  

 
 
შეფასება 
 

 ეფექტურ დაგეგმვას თან ახლავს მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც 
განისაზღვრება თუ როგორ აღწევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება დაგეგმვისას დასახულ 
მიზნებსა და ამოცანებს; ხდება თუ არა არსებული რესურსების მიზნობრივი გახარჯვა/გამოყენება.  

 

 შეფასების სისტემა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას უქმნის ინსტიტუციური განახლებისა და 
გაუმჯობესების დასაბუთებულ საფუძველს. შეკრებილი ინფორმაციის ანალიზის შედეგები გამოიყენება 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამომავლო განვითარების ვექტორების განსასაზღვრად. 

 

ძირითადი ინდიკატორები        შემოწმების წყაროები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

გააჩნია სტრატეგიული გეგმა, რომელიც 3-5 

წელიწადზეა გათვლილი   

 სტრატეგიული გეგმა, რომელიც მოიცავს:  

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მისიას  

- 3-5 წელიწადზე განსაზღვრულ პრიორიტეტებს  

- პრიორიტეტების მიხედვით დასახულ მიზნებს 

და ამოცანებს 

- პირველი წლის სამოქმედო გეგმას 

- სამოქმედო გეგმის თანმხლებ ბიუჯეტს 

- დაგეგმილი სამუშაოების შეფასების მექანიზმს 
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული აქვს წლიური სამოქმედო 

გეგმა 

 წლიური სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს: 

- მოცემულ წელიწადზე განსაზღვრულ მიზნებსა და 

შესაბამის ამოცანებს  

- ამოცანების შესაბამის საქმიანობებს 

- წლიურ სამუშაო განრიგს 

- სამოქმედო გეგმის თანმხლებ ბიუჯეტს 

ფაკულტეტების დონეზე შექმნილი წლიური 

სამოქმედო გეგმები აისახება უმაღლესი სა-

განმანათლებლო დაწესებულების საერთო 

წლიურ სამოქმედო გეგმაში  

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას (კონკრეტული 

თანამდებობების მითითებით), რა პერიოდულობით 

მოხდება შეხვედრა, რა წესით მოხდება გადაწყვე-

ტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.) 

 შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები  

 ფაკულტეტის წლიური სამოქმედო გეგმები (მოიცავს 

იმავე კომპონენტებს, რასაც უმაღლესი საგანმანათლებ-

ლო დაწესებულების წლიური სამოქმედო გეგმა) 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წლიური 

სამოქმედო გეგმა 

სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესში მონა-

წილეობენ უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მმართველი რგოლის, ხა-

რისხის უზრუნველყოფის, ადმინისტრა-

ციისა და ფაკულტეტების წარმომადგენ-

ლები 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას (კონკრეტული 

თანამდებობების მითითებით), რა პერიოდულობით 

მოხდება შეხვედრა, რა წესით მოხდება გადაწყ-

ვეტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.) 

 ამ შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები  

 სტრატეგიული გეგმა 
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შეფასება  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული აქვს მის მიერ დაგეგმილი 

სამუშაოს შეფასების კონკრეტული პროცე-

დურები და მეთოდოლოგია (მეთოდები, სა-

შუალებები. მაგ. სტუდენტების გამოკითხვა, 

თანამშრომელთა მუშაობის შეფასება, სხვ.) 

 გაწერილია პროცედურები, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს შეფასების პროცესში მონაწილეობას (კონკ-

რეტული თანამდებობების მითითებით), რა პერიო-

დულობით მოხდება უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების საქმიანობის შეფასება; რა პერიო-

დულობით შეიკრიბება სამუშაო ჯგუფი, რა წესით 

მოხდება გადაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.).  

 სტრატეგიული გეგმა 

რეგულარულად ხდება უმაღლესი საგან-

მანათლებლო დაწესებულების მუშაობის შე-

ფასება და მის საფუძველზე სტრატეგიულ 

გეგმაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა 

 ამ შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები 

 განახლებული სტრატეგიული გეგმა 

ყოველწლიურად უმაღლესი საგანმანათლებ-

ლო დაწესებულება აწარმოებს მისი მუშაო-

ბის შეფასებას (მისი სამოქმედო გეგმის 

შესაბამისად) და წარმოადგენს შეფასების 

ანგარიშს 

 სამოქმედო გეგმის შეფასების სამუშაო ჯგუფის შე-

ხვედრების დამტკიცებული ოქმები 

 შეფასების ანგარიში 

შეფასებისას მოკრებილი და გაანალიზებუ-

ლი ინფორმაცია გამოიყენება სტრატეგიულ 

და სამოქმედო გეგმებში ცვლილებების შე-

სატანად და ზოგადად, უმაღლესი საგან-

მანათლებლო დაწესებულების სამომავლო 

განვითარებისათვის 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს ამ პროცესში  მონაწილეობას (კონკრეტული 

თანამდებობების მითითებით), რა პერიოდულობით 

შეიკრიბება სამუშაო ჯგუფი, რა წესით ხდება გა-

დაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.) 

 შეფასების ანგარიში, რომელიც მოცავს რეკომენ-

დაციებს უსდ-ს სამომავლო განვითარებისათვის. 

 

 

 

სტანდარტი 3. 

 

 

ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა  

 

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია მოქნილი ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვის 

სისტემა. მისი უპირველესი მიზანია მაქსიმალურად ეფექტურად წარმართოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების საქმიანობა დასახული მიზნებისა და მისიის განსახორციელებლად.  
 

***** 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვის ორგანო 

უზრუნველყოფს სწავლება–სწავლისა ან/და მეცნიერული კვლევის (უმაღლესი საგანმანათლებლო და-

წესებულების მისიიდან გამომდინარე) ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებას.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციული სტრუქტურა უზრუნველყოფს როგორც 

არჩევნების სამართლიანობას, გამჭვირვალობასა და კონკურსების საჯაროობას, ასევე, გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში შესაბამისი ორგანიზაციული კომპონენტების ჩართულობას.  
 

 მართვის ორგანოს, ადმინისტრაციის, ფაკულტეტებისა და თანამშრომლების ურთიერთობა და მათ 

შორის უფლებამოსილებისა და პასუხისმგებლობის გადანაწილება ნათლად არის განსაზღვრული. ეს 

ურთიერთმიმართებები დაფიქსირებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შექმნილ 
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დოკუმენტში (იქნება ეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის სახელმძღვანელო თუ 

სხვა) და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისთვის.     
 

 მართვის ორგანო შესაბამისი ადმინისტრაციული სტრუქტურების მეშვეობით ანაწილებს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსურ და მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსებს დასახული 

მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად და რეგულარულად აფასებს რესურსების განაწილების ეფექ-

ტურობას.   
 

 მართვის ორგანოების ფუნქციებში შედის:  
 

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიის შემუშავება;  

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პოლიტიკის/სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

განსაზღვრა და მისი რეგულარული გადახედვა;  

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობის მისიასთან შესაბამისობის დადგენა; 

o სამუშაო პროცედურების განსაზღვრა, როგორიცაა: თანამშრომელთა მიღება-გათავისუფლება, 

საგანმანათლებლო პროგრამების ძირითადი მოთხოვნების ჩამოყალიბება, სტუდენტთა მიღება-

შენარჩუნება, გარიცხვა და სხვა. პროცედურები აისახება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულების მიერ შექმნილ დოკუმენტებში (იქნება ეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მართვის სახელმძღვანელო თუ სხვა), რომელიც ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირე-

ბისათვის;  

o უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა – 

თანხების მოზიდვა (ფანდრაიზინგი): სახელმწიფო და საერთაშორისო გრანტების მოძიება, კერ-

ძო ინვესტორების დაინტერესება, და სხვა; 

o ანგარიშვალდებულება ინტერესთა ჯგუფებისა და ფართო საზოგადოების მიმართ: ყოველ-

წლიური ანგარიშების გამოქვეყნება, ღია კარის დღეების დანიშვნა/ჩატარება და სხვა. 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის ორგანო ითვალისწინებს სტუდენტების მო-

საზრებებსა და გადაწყვეტილებებს იმ საკითხების განხილვისას, რომლებიც პირდაპირ და უშუალო 

კავშირშია სტუდენტების ინტერესებთან.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალი უზრუნველყოფს საგანმა-

ნათლებლო პროგრამების ან/და სამეცნიერო კვლევის ან/და სამეცნიერო კვლევის ხარისხს და მათ 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პოლიტიკაში ინტეგრირებულობას. 
 

 

 

 

 

ძირითადი ინდიკატორები        შემოწმების წყაროები 

არსებობს უმაღლესი საგანმანათლებლო და-

წესებულების წესდება, რომელიც შედგენი-

ლია შესაბამისი კანონის მოთხოვნების გათ-

ვალისწინებით (საჯარო სამართლის იური-

დიული პირებისათვის - ”უმაღლესი განათ-

ლების შესახებ” საქართველოს კანონი, კერძო 

სამართლის იურიდიული პირებისათვის – 

”სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ” საქართვე-

ლოს კანონი, ”უმაღლესი განათლების შესა-

ხებ”  საქართველოს კანონი) 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდება, 

რომელიც მოიცავს:  

- ორგანიგრამას (ორგანიზაციული სტრუქტურის 

გრაფიკული ასახვა) 

- სტრუქტურული ერთეულების (მაგ. ადმინის-

ტრაციული რგოლი, საბჭო, ფაკულტეტი, სხვ) 

ფუნქციებს, უფლებამოსილებას,  პასუხისმგებლო-

ბებს და ანგარიშგების მექანიზმს.  
 

არსებობს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების სტრუქტურული ერთეულის 

დებულებები, რომელიც შედგენილია შესა-

ბამისი კანონის მოთხოვნების გათვალის-

წინებით (”უმაღლესი განათლების შესახებ” 

საქართველოს კანონი) 

 არსებობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სტრუქტურული ერთეულის დებულებები, რომლებიც 

მოიცავს:  

- ორგანიგრამას  

- სტრუქტურულ ერთეულში არსებული კონკრე-

ტული პოზიციების (მაგ. ადმინისტრატორი, დე-

კანი, პროფესორი, სხვ) ფუნქციების, უფლება-

მოსილებისა და პასუხისმგებლობების ჩამონათ-

ვალს და ანგარიშგების მექანიზმს.  
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 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს დებულების შემუშავებაში მონაწილეობას 

(კონკრეტული თანამდებობების მითითებით), რა 

წესით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, 

სხვ.). 

 შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები 

 დებულებების დამტკიცების შესაბამისი აქტები      

 პოზიციათა სამუშაო აღწერილობები 

ყოველდღიურ საქმიანობაში უმაღლესი სა-

განმანათლებლო დაწესებულება ხელმძღვანე-

ლობს მისი შესაბამისი ოფიციალური დო-

კუმენტებით   

 დოკუმენტი(ები), რომლებშიც მოკრებილია ყველა ის 

პროცედურა, რომლითაც უსდ ხელმძღვანელობს გა-

დაწყვეტილების მიღების, საქმიანობის დაგეგმვის თუ 

წარმართვის შემთხვევაში.  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულე-

ბაში უზრუნველყოფილია შერჩევის, დაქი-

რავებისა და განთავისუფლების შესახებ ინ-

ფორმაციის საჯაროობა 

 წესდება ან/და კონკრეტული სტრუტურული ერთე-

ულის დებულება 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს თანამშრომელთა შერჩევაში მონაწილეობას 

(კონკრეტული თანამდებობების მითითებით), რა კრი-

ტერიუმებზე დაყრდნობით და რა წესით მოხდება გა-

დაწყვეტილების მიღება 

 შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები 

 გამოცხადებული კონკურსების დოკუმენტი (განცხა-

დება გაზეთში, ვებ-გვერდზე)  

 კონტრაქტების შაბლონი, სადაც მითითებულია მუ-

შაობისა და განთავისუფლების პირობები  

 განთავისუფლების ბრძანება(ები) 

 

 

მართვის ორგანოები ფუნქციონირებს გან-

საზღვრული პრინციპებისა და წესების სა-

ფუძველზე, რომელიც დოკუმენტურადაა 

დაფიქსირებული  

 შესაბამისი დოკუმენტი(ები), რომელიც მოიცავს: 

- სტუდენტთა მიღება-შენარჩუნების პრინციპებს 

- თანამშრომელთა მიღება-შენარჩუნებისა და გან-

თავისუფლების პრინციპებს და სხვ. 

 შესაბამისი დოკუმენტი(ები), რომელიც განსაზღვრავს 

მართვის ორგანოების ფუნქციებს, როგორიცაა: 

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მი-

სიის შემუშავება; 

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პო-

ლიტიკის/სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გან-

საზღვრა და მისი რეგულარული გადახედვა  

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საქ-

მიანობის მისიასთან შესაბამისობის დადგენა 

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფი-

ნანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა – თანხე-

ბის მოზიდვა (ფანდრაიზინგი): სახელმწიფო და 

საერთაშორისო გრანტების მოძიება, კერძო ინვეს-

ტორების დაინტერესება 

- ანგარიშვალდებულება ინტერესთა ჯგუფებისა და 

ფართო საზოგადოების მიმართ: ყოველწლიური 

ანგარიშების გამოქვეყნება, ღია კარის დღეების და-

ნიშვნა/ჩატარება, თუ სხვ. 
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სტუდენტები მონაწილეობას იღებენ  უმაღ-

ლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მართვაში (გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში) 

 ინტერვიუ სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმო-

მადგენლებთან 

 შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები. 

 

 
 

სტანდარტი 4.  
 

საგანმანათლებლო პროგრამები 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამები შეესაბამება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიას და მიზნებს და ხელს უწყობს მათ განხორციელებას.  
 

დასახული საგანმანათლებლო მიზნებისა და მისიის განხორციელების მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება სისტემატურად ახორციელებს აკადემიურ დაგეგმვასა და შეფასებას, რაც მისი 

საგანმანათლებლო საქმიანობის დაგეგმვისა და  შეფასების პროცესის შემადგენელი კომპონენტია. 

აკადემიური დაგეგმვის ღონისძიებები რეალისტურია და უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცხადებულ 

მიზნებსა და ხელმისაწვდომ რესურსებზეა ორიენტირებული. 
 
**** 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამას 

განსაზღვრული აქვს მიზნები და სწავლის შედეგები. პროგრამას გააჩნია თანმიმდევრული 

სტრუქტურა, შინაარსი და მოცულობა, სტუდენტთა მიღება-შენარჩუნების პროცედურები, სწავლების 

მეთოდები, სტუდენტთა შეფასების კრიტერიუმები და სხვა. 

o სწავლის შედეგი წარმოადგენს განაცხადს თუ რა უნდა იცოდეს, ესმოდეს და რისი 

დემონსტრირება უნდა შეეძლოს სტუდენტს სწავლის დამთავრების შემდეგ. სწავლის 

შედეგები აღიწერება კომპეტენციებით. სწავლის შედეგი მოიცავს დარგობრივ და ზოგად 

კომპეტენციებს. 
 

 თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის არსებობს მისი სისტემატური შეფასების სისტემა. 
 

 საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებას გააჩნია შესაბამისი მექანიზმი/პროცედურა ამ პროგრამაში ჩარიცხულ სტუდენტთა 

შემდგომი განათლების უზრუნველსაყოფად.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აქვეყნებს პროგრამის კატალოგებს (ბეჭდური ან/და 

ელექტრონული სახით ვებ-გვერდზე), სადაც მოცემულია სრული ინფორმაცია უმაღლესი სა-

განმანათლებლო დაწესებულებისა და მისი საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნების, სწავლის 

შედეგებისა და სხვა საჭირო მონაცემების შესახებ.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

(ICT) განათლების განუყოფელი და აუცილებელი ნაწილია. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-

სებულება ხელს უწყობს სტუდენტების მიერ მათ ათვისება-გამოყენებას. 
 

 რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამები ითვალისწინებენ სტანდარტის იმ პუნქტებს, 

რომლებიც შეესაბამება მათი პროგრამის სპეციფიკას.   

 

სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასება 
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუშავებული აქვს სტუდენტთა სწავლის შედეგების 

შეფასების მრავალკომპონენტიანი სისტემა, რომელიც ნათლად განსაზღვრავს, თუ რა პრინციპით 

ხდება სტუდენტთა შეფასება. ინფორმაცია სტუდენტთა შეფასების კრიტერიუმების შესახებ 

ხელმისაწვდომია თვით სტუდენტებისთვის.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სტუდენტთა სწავლასთან დაკავშირებით 

განსაზღვრული მოთხოვნები შეესაბამება როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მისიას, ასევე უმაღლესი განათლებისა და კონკრეტული დისციპლინის სტანდარტებს. 
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 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება კრებს მონაცემებს სტუდენტთა სწავლის შედეგების 

შეფასების შესახებ და ნერგავს მათი გამოყენების პრაქტიკას სწავლება-სწავლის გაუმჯობესებისთვის. 

სტუდენტთა შეფასების კომპონენტი წარმოადგენს მთლიანად უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ხარისხის შეფასების განუყოფელ ნაწილს. 
 
*** 

 კომპეტენცია წარმოადგენს ცოდნის, გაცნობიერების, უნარებისა და შესაძლებლობების დინამიურ 

კომბინაციას. კომპეტენციების გამომუშავება წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს. 

კომპეტენციები იყოფა დარგობრივ და ზოგად კომპეტენციებად. 
 

ზოგადი კომპეტენცია 
 

 ზოგადი კომპეტენციები საერთოა ყველა აკადემიური სფეროსათვის და მისი განვითარება 

მნიშვნელოვანია სტუდენტის უკეთ მოსამზადებლად საზოგადოებაში მისი მომავალი  როლისათვის, 

რაც დასაქმების შესაძლებლობების ზრდასა და წარმატებულ მოქალაქეობაში გამოიხატება. (მაგ. 

ანალიზისა და სინთეზის უნარი)  ზოგადი კომპეტენცია უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის 

განუყოფელი ნაწილია. 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ნებისმიერი საგანმანათლებლო პროგრამა 

ითვალისწინებს ზოგადი კომპეტენციების განვითარებას. 
 

უმაღლესი პროფესიული განათლება  
 

 უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამას აქვს ნათლად განსაზღვრული მიზნები. ეს 

ასახულია კურსდამთავრებულთა სწავლის შედეგებსა და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების შესაბამის დოკუმენტებში. ის სტუდენტებს სთავაზობს მოკლე დროში იმ 

კომპეტენციების გამომუშავებას, რომელიც პასუხობს  შრომის ბაზარზე არსებულ მოთხოვნებს  და 

თავის მხრივ, თავსებადია კონკრეტულ საბაკალავრო პროგრამებთან.   
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს სტუდენტის უფლებას, რომ 

თავისუფლად შეარჩიოს საკუთარი საგანმანათლებლო პროგრამა. ამასთან ერთად, ითვალისწინებს 

იმ აუცილებელ ელემენტებს, რომლებიც განაპირობებენ სტუდენტის ზოგადი კომპეტენციის 

ჩამოყალიბებას განათლების ამ საფეხურზე. 
 

 აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, კომპეტენცია და გამოცდილება ადექვატურია უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამების 

განსახორციელებლად. ის შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროგრამის 

დასახულ მიზნებსა და მის მისიას. 
 

 პროფესიული უმაღლესი განათლების პროგრამების გადახედვა ხდება სისტემატურად და სა-

ჭიროებისამებრ ხორციელდება ცვლილებების შეტანა მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.  
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ნათლად აქვს განსაზღვრული ის კრიტერიუმები და 

პირობები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში ის გასცემს უმაღლესი პროფესიული განათ-

ლების შესაბამის დიპლომს.  
 

ბაკალავრიატი 
 

 საბაკალავრო პროგრამას აქვს ნათლად განსაზღვრული აკადემიური მიზნები. ეს ასახულია 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულთა სწავლის შედეგებსა და 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის დოკუმენტებში. საბაკალავრო პროგრამები 

სტუდენტებს მიაწვდიან ზოგად ცოდნას დისციპლინათა ფართო სპექტრის შესახებ – მათ 

თეორიულ საფუძვლებსა და კვლევის მეთოდებს. ამავდროულად, უზრუნველყოფენ ერთი კონკ-

რეტული დისციპლინის (ან ინტერდისციპლინარული სფეროს) საფუძვლიან ათვისებას სტუდენტის 

მიერ. 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს სტუდენტის უფლებას, რომ თა-

ვისუფლად შეარჩიოს საკუთარი საგანმანათლებლო პროგრამა. ამასთან ერთად, ითვალისწინებს იმ 

აუცილებელ ელემენტებს, რომლებიც განაპირობებენ სტუდენტის ზოგადი კომპეტენციის ჩა-

მოყალიბებას ბაკალავრიატის საფეხურზე. 
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 აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, კომპეტენცია და გამოცდილება ადექვატურია უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული საბაკალავრო პროგრამების განსახორციელებლად. ის 
შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საბაკალავრო პროგრამის დასახულ 
მიზნებსა და მის მისიას. 

 
 საბაკალავრო პროგრამების გადახედვა ხდება სისტემატურად და საჭიროებისამებრ ხორციელდება 

ცვლილებების შეტანა მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.  
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ნათლად აქვს განსაზღვრული ის კრიტერიუმები და 
პირობები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში ის გასცემს ბაკალავრის დიპლომს.  

 
მაგისტრატურა 

 
 სამაგისტრო პროგრამას აქვს ნათლად განსაზღვრული აკადემიური მიზნები. ეს ასახულია 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულთა სწავლის შედეგებსა და 
დოკუმენტებში.  

 
 სამაგისტრო პროგრამა (გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) აუცილებლად 

ითვალისწინებს სამეცნიერო კვლევის (ან/და პრაქტიკის) ელემენტების სწავლებას და ქმნის ამის 
ხელშემწყობ გარემოს.  

 
 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს სტუდენტის უფლებას, რომ 

თავისუფლად შეარჩიოს მისი საგანმანათლებლო პროგრამა. ამასთან ერთად, ითვალისწინებს იმ 
აუცილებელ ელემენტებს, რომლებიც განაპირობებენ სტუდენტის ზოგადი კომპეტენციის 
ჩამოყალიბებას მაგისტრატურის საფეხურზე. 

 
 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, კომპეტენცია 

და გამოცდილება ადექვატურია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული 
სამაგისტრო პროგრამების განსახორციელებლად. ის შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მიერ დასახულ სამაგისტრო პროგრამის მიზნებსა და მის მისიას. 

 
 სამაგისტრო პროგრამების გადახედვა ხდება სისტემატურად და საჭიროებისამებრ ხორციელდება 

ცვლილებების შეტანა მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.  
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ნათლად აქვს განსაზღვრული ის კრიტერიუმები და 
პირობები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში ის გასცემს მაგისტრის დიპლომს.  

 
დოქტორანტურა 
 

 დოქტორანტურის პროგრამას აქვს ნათლად განსაზღვრული აკადემიური მიზნები, რომელიც 
შესაბამისობაშია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამეცნიერო-კვლევით პროგრამასთან. 
ეს ასახულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კურსდამთავრებულთა სწავლის 
შედეგებსა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის დოკუმენტებში. ამ 
საფეხურზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს პროგრამის ორ შემადგენელ 
კომპონენტს: სასწავლო კომპონენტი (ის სალექციო კურსი, რომელიც დოქტორანტმა უნდა გაიაროს) 
და კვლევითი კომპონენტი (სადისერტაციო ნაშრომი, სამეცნიერო პუბლიკაციები და სხვა).  

 
 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს სტუდენტის უფლებას, რომ 

თავისუფლად შეარჩიოს მისი საგანმანათლებლო პროგრამა. ამასთან ერთად, ითვალისწინებს იმ 
აუცილებელ ელემენტებს, რომლებიც განაპირობებენ სტუდენტის ზოგადი კომპეტენციის 
ჩამოყალიბებას დოქტორანტურის საფეხურზე. 

 
 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, კომპეტენცია 

და გამოცდილება ადექვატურია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული სა-
დოქტორო პროგრამების განსახორციელებლად. ის შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მიერ დასახულ სადოქტორო პროგრამის მიზნებსა და მის მისიას. 

 
 სადოქტორო პროგრამების გადახედვა ხდება სისტემატურად და საჭიროებისამებრ ხორციელდება 

ცვლილებების შეტანა მისი ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.  
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას ნათლად აქვს განსაზღვრული ის კრიტერიუმები და 
პირობები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში ის გასცემს დოქტორანტის დიპლომს.  

 
 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია ადექვატური დაფინანსება კვლევითი 

კომპონენტის სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად. 
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ძირითადი ინდიკატორები         შემოწმების წყაროები 

საგანმანათლებლო პროგრამები  

არსებობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულე-

ბის მისიის შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამა 

 საგანმანათლებლო პროგრამების კატალო-

გები, რომლებიც მოიცავს:  
- პროგრამის მიზნებს, სწავლის შედე-

გებსა და სწავლების მეთოდებს; 
- მრავალკომპონენტიანი შეფასების მექა-

ნიზმს; 
- ზოგადი კომპეტენციების ნუსხას; 
- სწავლების საფეხურების შესაბამისი 

კვლევითი კომპონენტის აღწერილობას;   
- საგნების/მოდულების მოკლე ანოტა-

ციას, (რომელიც ასევე განთავსებულია 
ვებ-გვერდზე); 

- ამა თუ იმ ხარისხის მისაღებად აუ-

ცილებლად დასაფარი საგნების ჩამო-

ნათვალი; 
- კრედიტების საერთო რაოდენობა; 
- კრედიტებში გაწერილი აკადემიური და 

დამოუკიდებელი მუშაობისთვის 
განკუთვნლი საათების რაოდენობას; 

 საგანმანათლებლო პროგრამების მოკლე 
აღწერილობა და თითოეულ პროგრამაში 
შემავალი საგნების მოკლე ანოტაცია გან-

თავსებულია ვებ-გვერდზე; 
 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულე-

ბის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ სა-
განამანთლებლო პროგრამის დამტკიცების 
შესაბამისი დოკუმენტი. 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების 

შემთხვევაში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-

სებულება უზრუნველყოფს ამ პროგრამაში ჩარიცხულ 

სტუდენტთა შემდგომ განათლებას 

 პროცედურა, რომელიც ასახავს თუ რა 

მექანიზმით განხორციელდება სტუდენტთა 

შემდგომი განათლების უზრუნველყოფა; 

 წესდება ან/და დებულება; 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აწარმოებს 

საგანმანათლებლო პროგრამების პერიოდულ (1-3 

წელი) შეფასებას და წარმოადგენს შეფასების ანგარიშს 

 

 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითე-

ბულია: ვინ მიიღებს შეფასების პროცესში 

მონაწილეობას (კონკრეტული თანამდებო-

ბების მითითებით), რა პერიოდულობით 

შეიკრიბება სამუშაო ჯგუფი, რა წესით 

მოხდება გადაწყვეტილების მიღება (კენ-

ჭისყრა, სხვ.); 

 შეფასების სამუშაო გუნდის შეხვედრების 

დამტკიცებული ოქმები; 

 შეფასების ანგარიში თანდართული რეკო-

მენდაციებით; 

საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის არსებობს აკა-

დემიური, ტექნიკური რესურსები და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები  

 პროცედურა, სადაც მითითებულია რა 

კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს აკა-

დემიური პერსონალი, რომელიც ჩართუ-

ლია ამა თუ იმ პროგრამაში;  

 კონტრაქტები აკადემიურ პერსონალთან;  

 თანამშრომელთა რეზიუმეები;  

 აკადემიური პერსონალის კვლევითი ნაშ-

რომები, პუბლიკაციები. 
*** 

 ფაკულტეტის წლიური ბიუჯეტი, სადაც 

მითითებულია, რა თანხაა განკუთვნილი 

პროგრამისთვის. 
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*** 

 საბიბლიოთეკო აღრიცხვის ჟურნალი; 

 ბოლო 10 წელიწადში შეძენილი წიგნე-

ბის/პერიოდიკის ნუსხა; 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

აქვს თანამედროვე კომპიუტერული ბაზა 

და აპარატურა.  
*** 

 ინტერვიუები თანამშრომლებთან, სტუდენ-

ტებთან.  

 
 

 

სტანდარტი 5. 
 

აკადემიური პერსონალი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია, აკადემიური თუ 

სამეცნიერო-კვლევითი მოღვაწეობა და მათი რაოდენობა ადექვატურია უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიერ დასახული მისიისა და მიზნების განსახორციელებლად.    
 
**** 
 

 აკადემიური პერსონალისთვის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს ისეთ 

მოთხოვნებს, რომლებიც შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიას, მიზნებს 

და მის მიერ გაცემულ აკადემიურ ხარისხებს - ბაკალავრი, მაგისტრი და დოქტორი. უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებული აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია 

შეესაბამება მათ მიერ დაკავებულ აკადემიურ თანამდებობას. უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებას შემუშავებული და დოკუმენტირებული აქვს კვალიფიკაციის განმსაზღვრელი 

კრიტერიუმები: აკადემიური ხარისხი(ები), სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა, პედაგოგიური უნარები, 

და ა.შ. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუშავებული აქვს პროცედურები აკადემიური 

პერსონალის შერჩევის, მიღებისა და განთავისუფლების სამართლიანი და გამჭვირვალე პროცესის 

უზრუნველსაყოფად.  
 

 აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, კომპეტენცია და გამოცდილება ადექვატურია უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული პროგრამების განსახორციელებლად. ის შეესაბამება 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების დასახულ 

მიზნებსა და მის მისიას. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება რეგულარულად აფასებს 

აკადემიური პერსონალის მუშაობის ეფექტურობას, ანუ რამდენად ასრულებენ ისინი დაკისრებულ 

მოვალეობებს (მაგ. სწავლება, სტუდენტთა შეფასება).  
 

 დისციპლინის ფარგლებში აკადემიური პერსონალი დამოუკიდებლად აყალიბებს საგანმანათლებლო 

პროგრამებს, განსაზღვრავს სწავლების მეთოდებსა და საშუალებებს. ასევე უზრუნველყოფს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებული სწავლების მეთოდებისა და შინაარსის 

შესაბამისობას აღიარებულ აკადემიურ და პროფესიონალურ სტანდარტებთან.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებას – ქმნის პირობებს იმისათვის, რომ მისი აკადემიური პერსონალი მუდმივად 

ეცნობოდეს უახლეს მიღწევებსა და მეთოდოლოგიას მათი მოღვაწეობის სფეროში, ისევე როგორც 

სიახლეებს პედაგოგიკაში. 
     

 აკადემიური პერსონალი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციასთან ერთად, 

ქმნის კეთილსინდისიერ აკადემიურ გარემოს, სადაც დაცულია როგორც პერსონალის, ასევე 

სტუდენტთა უფლებები. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია დოკუმენტი, რომელიც 

განსაზღვრავს აკადემიური პერსონალის უფლება-მოვალეობებს.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელს უწყობს აკადემიური პერსონალისა და 

სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას იმდენად, რამდენადაც ეს მის მისიაშია გათ-

ვალისწინებული. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია ადექვატური ტექნოლოგიური, 

ფიზიკური თუ ადმინისტრაციული რესურსები სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის საწარმოებლად. 

აკადემიურ პერსონალს მინიჭებული აქვს თავისუფლება ამ საქმიანობაში და ჩარევის გარეშე 

ახორციელებს შემოქმედებით საქმიანობასა და სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნებას.  
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ძირითადი ინდიკატორები       შემოწმების წყაროები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

აკადემიური პერსონალის შერჩევა, დაქირა-

ვება და განთავისუფლება ხდება წინასწარ 

განსაზღვრული პროცედურის საფუძველზე 

 აკადემიური პერსონალის შემადგენლობის სია 

(ელექტრონული ვერსია);  

 სამუშაო აღწერილობა; 

 აკადემიური პერსონალის CV-ები; 

 აკადემიური პერსონალის ხელშეკრულებები; 

 რექტორის ბრძანება აკადემიური პერსონალის შე-

სარჩევი კომისიის შესახებ; 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: 

ვინ არიან საკონკურსო კომისიის წევრები (კონკ-

რეტული თანამდებობების მითითებით), რა წე-

სით და რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მოხ-

დება გადაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.); 

 საჯარო პუბლიკაცია(ები) სადაც გამოქვეყნებუ-

ლია ვაკანსიები;  

 კომისიის შეხვედრის დამტკიცებული ოქმები, 

 რექტორის ბრძანება აკადემიური პერსონალის 

შერჩევის კონკურსის შედეგების შესახებ.  

აკადემიური პერსონალის დატვრითვა ხდება 

წინასწარ განსაზღვრული წესის მიხედვით 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

არის ამ პროცესში ჩართული (კონკრეტული თანამ-

დებობების მითითებით), რა წესით და რა კრიტე-

რიუმებზე დაყრდნობით ხდება გადაწყვეტილების 

მიღება (კენჭისყრა, სხვ.); 

 შეხვედრების დამტკიცებული ოქმი;  

 დამტკიცებული პროფესორთა პედაგოგიური დატ-

ვირთვის ზღვრული ოდენობა; 

 ფაკულტეტების დონეზე პედაგოგების დატვირთვის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი;  

 ინტერვიუ აკადემიური პერსონალის წარმომადგენ-

ლებთან;  
 
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით 

აფასებს აკადემიურ პერსონალს  

 გაწერილია პროცედურა, სადაც განსაზღვრულია რა 

პერიოდულობით ხდება აკადემიური პერსონალის 

მუშაობის შეფასება: 

- სწავლების მეთოდოლოგია, 

- სტუდენტთა შეფასების მეთოდოლოგია, 

- მეცნიერული მუშაობა, 

 სტუდენტების მიერ აკადემიური პერსონალის შე-

ფასების კითხვარები; 

 აკადემიური პერსონალის შეფასების ანგარიში;    
 
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

ჩამოყალიბებული აქვს აკადემიური პერსონა-

ლის სახელმძღვანელო  

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, ან 

მსგავსი დოკუმენტი, სადაც მოცემულია: 

- მათი უფლება-მოვალეობები,  

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ვალდებულებები აკადემიური პერსონალის მი-

მართ, 

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ეთიკის ნორმები, 

 ინტერვიუ აკადემიური პერსონალის წარმომადგენ-

ლებთან. 
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უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული აქვს მისი აკადემიური პერსო-

ნალის პროფესიული განვითარების ხელშემ-

წყობი პოლიტიკა, რაც უპირველესად ხაზს 

უსვამს პერსონალის მეცნიერულ აქტივობას 

(ქმედითუნარიანობას) 

 

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, ან 

მსგავსი დოკუმენტი; 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუ-

შაობის პერიოდში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 

პუბლიკაციები;  

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიბ-

ლიოთეკა (რომელიც აკმაყოფილებს აუცილებელ 

პარამეტრებს. იხ. სტ. 7), ინტერნეტი;  

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დო-

ნეზე გამართული სამეცნიერო ღონისძიებების (მაგ. 

კონფერენციები) ჩამონათვალი;  

 ვებ-გვერდზე ან სხვა სახით არსებული ინფორმაცია 

კავალიფიკაციის ამაღლების საშუალებების შესახებ 

(სემინარები, ტრენინგები, ა.შ.);  

 ხელშეკრულებები სამეცნიერო ინსტიტუტებთან და 

სასწავლო ბაზებთან; 

 სტუდენტებისა და პროფესორების ერთობლივი სა-

მეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი; 

 აღჭურვილი სამეცნიერო ლაბორატორიები.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

სტანდარტი 6. 
 

 

 

სტუდენტები და მათი ხელშეწყობის სამსახურები 
 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება განსაზღვრავს იმ მოსალოდნელ სტუდენტთა კონტინგენტს, 

რომლის ინტერესები, მიზნები და შესაძლებლობები შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მისიას. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს ხელსაყრელ გარემოს 

სტუდენტების ინტელექტუალური და პიროვნული განვითარებისათვის, ასევე მათი ცოდნის სამართლიან 

შეფასებას, რისთვისაც შეიმუშავებს შესაბამის კრიტერიუმებს/პროცედურებს. 
 
 
 
**** 
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია სტუდენტთა მიღების, კრედიტების 

გამომუშავების/ცოდნის აკუმულაციისა და უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების განმსაზღვრელი 

პროცედურები და პოლიტიკა.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელთ არსებული ინფორმაცია საგანმანათლებლო 

პროგრამებისა და სტუდენტთა სწავლის შედეგების, ასევე ფინანსური დახმარების, სტიპენდიების 

შესახებ და სხვა, ზუსტია და ხელმისაწვდომი და გამოქვეყნებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ვებ-გვერდზე.  
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია სტუდენტთა ხელშეწყობის კარგად 

ორგანიზებული სამსახურები, რომლებიც ორიენტირებულია სტუდენტთა მოთხოვნილებებზე და 

შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიას. ასეთი შეიძლება მოიცავდეს, 

მაგრამ არ იფარგლებოდეს შემდეგი ფორმებით: ინფორმაციის მიწოდება საბუთების შეტანისა და 

ფინანსური დახმარების შესაძლებლობების შესახებ; ღია კარის დღეები, კონსულტაციები, 

სტუდენტური თვითმმართველობები, და სხვა. 
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 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ხელს უწყობს სტუდენტური თვითმმართველობების 

ჩამოყალიბებას. მათი საქმიანობა გამჭირვალეა, შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულების მისიას და ხელს უწყობს მის განხორციელებას. 
 

 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისთვის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-

სებულება უზრუნველყოფს ხელსაყრელ გარემოს მათი სრულფასოვანი განათლებისთვის, რაც 

გათვალისწინებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პოლიტიკაში. 
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც 

განსაზღვრავს სტუდენტების უფლება-მოვალეობებს.  
 

 
 
 

ძირითადი ინდიკატორები შემოწმების წყაროები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუ-

შავებული აქვს მის თითოეულ საგანმანთლებლო 

საფეხურზე სტუდენტთა მიღების, მობილობის, სა-

განმანათლებლო პროგრამის გავლის, ცოდნის აკუ-

მულირებისა და დასრულების პოლიტიკის ამსახ-

ველი დოკუმენტები, რომელიც შეესაბამება უმაღ-

ლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიას    

 დოკუმენტი/ები, რომელიც ასახავს: 

- რა პრინციპით ხდება ქვოტების გადა-

ნაწილება ფაკულტეტების/დეპარტამენტე-

ბის დონეზე, 

- საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილო-

ბის მარეგულირებელი პროცედურები (უმ-

აღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ფარგლებში და უმაღლეს საგანმანათლებ-

ლო დაწესებულებებს შორის), 

 არსებული დოკუმენტაცია/ინფორმაცია გამოქ-

ვეყნებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო და-

წესებულების ვებ-გვერდზე. 

 სტუდენტთა სახელმძღვანელო, რომელშიც მო-

ცემულია შესაბამისი ინფორმაცია. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩა-

მოყალიბებულია სტუდენტზე ორიენტირებული 

სამსახურები, სტრუქტურები, და დოკუმენტაცია 

მათი საქმიანობის შესახებ არის ხელისაწვდომი 

 სტუდენტური თვითმართველობისა (მისი არ-

სებობის შემთხვევაში) და სტუდენტური სამ-

სახურის ჩამოყალიბების დოკუმენტაცია: დე-

ბულება, სხვ. 

 ჩამოყალიბების გაწერილი პროცედურა დაფიქ-

სირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-

სებულების შესაბამის დოკუმენტებში, 

 სტუდენტური თვითმმართველობების (მათი 

არსებობის შემთხვევაში) და სტუდენტური 

სამსახურების სტრატეგიული და წლიური სა-

მოქმედო გეგმები, რომლებიც შეესაბამება 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მისიას და მის სტრატეგიას,  

 თვითმმართველობებისა და სტუდენტური სამ-

სახურების მიერ განხორციელებული საქმია-

ნობის დამადასტურებელი მასალები, 

 არსებული დოკუმენტაცია გამოქვეყნებულია 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ვებ-გვერდზე. 

ინფორმაცია გრანტების, სტუდენტური სტიპენ-

დიების, სესხების თუ სხვათა შესახებ ხელმი-

საწვდომია და ხდება მისი სისტემატურად გა-

ნახლება 

 

 ვებ-გვერდზე არსებობს ინფრომაცია გრანტე-

ბის, სტიპენდიების, სესხების თუ სხვათა შე-

სახებ 

 თვითმმართველობები, 

 ინტერვიუები სტუდენტებთან და სტუდენ-

ტური სამსახურების წარმომადგენლებთან  

 სტუდენტთა სახელმძღვანელო, რომელშიც მო-

ცემულია შესაბამისი ინფორმაცია. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გან-

საზღვრულია ის პირობები, რომელიც უნდა შეიქმ-

ნას უნარ-შეზღუდული სტუდენტების ინტერესების 

გასათვალისწინებლად 

 არსებობს სპეციფიური ინფრასტრუქტურა, შე-

საბამისი ინვენტარი, ლიტერატურა, და ა.შ., 

 სტუდენტთა სახელმძღვანელო, ან შესაბამისი 

დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია შესაბა-

მისი ინფორმაცია. 
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უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუ-

შავებული აქვს სტუდენტთა სახელმძღვანელო, 

სადაც განსაზღვრულია მათი უფელბა-მოვალეო-

ბები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულების ვალდებულებები სტუდენტთა მიმართ 

 ინტერვიუ სტუდენტებთან. 

 
 

 

 

 

სტანდარტი 7 
 

 

რესურსები 
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩნია ადამიანური, ფინანსური, ფიზიკური, ტექნიკური და 

საინფორმაციო რესურსები, რომლებიც აუცილებელია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიისა 

და დასახული მიზნების მისაღწევად. ამ რესურსებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება იყენებს 

მიზანმიმართულად, სწავლებისა და სწავლის ხარისხის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისთვის. 
 
**** 
 

ადამიანური რესურსები 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება და ხელს უწყობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-

სებულების მისიისა და მიზნების განხორციელებას.  
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუშავებული აქვს მისი თანამშრომლების შერჩევის, 

მიღებისა და განთავისუფლების პროცედურები; გააჩნია მათი მოზიდვის, შენარჩუნებისა და პრო-

ფესიული განვითარების შესაძლებლობები.   
 

ფინანსური რესურსები  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსური რესურსები საკმარისია დასახული 

მიზნების განსახორციელებლად და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამომავლო გან-

ვითარების უზრუნველსაყოფად. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ზრუნავს ორგანი-

ზაციის ფინანსურ სტაბილურობაზე. 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება მიზანმიმართულად განკარგავს მის ხელთ არსებულ 

ფინანსურ რესურსებს. მას შეუძლია გაუმკლავდეს ფინანსურ სიძნელეებს და ასევე შეუძლია ამის 

დემონსტრირება.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსური საქმიანობა გამჭვირვალეა. ამის უზრუნ-

ველყოფა ხდება გამართული ფინანსური პოლიტიკის, ბიუჯეტის შემუშავების პროცესისა და პრო-

ცედურების, რეგულარული ფინანსური ანგარიშგებისა და კარგად ჩამოყალიბებული (ფინანსური) 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის/პროცესების საშუალებით. 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მრავალწლიანი ფინანსური გეგმა რეალისტურია და 

ეყრდნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების არსებულ შესაძლებლობებსა და დამო-

კიდებულია მის ფინანსურ წყაროებზე. ეს გეგმა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სტრატეგიული გეგმის განუყოფელი ნაწილია. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ორგანიზაციული სტრუქტურის შესაბამისი ერთეული განიხილავს და ამტკიცებს მრავალწლიან 

ფინანსურ გეგმას, ასევე სისტემატურად აფასებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფი-

ნანსური პოლიტიკისა და პრაქტიკის ეფექტურობას და შეიმუშავებს სათანადო რეკომენდაციებს.   
 

 რეგულარულად ხდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფინანსური საქმიანობის აუდი-

ტი სერტიფიცირებული აუდიტორის მიერ.   
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ფიზიკური და ტექნიკური რესურსები  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მფლობელობაში არსებული ფიზიკური და ტექნიკური 

რესურსები: აუდიტორიები, ლაბორატორიები, ინტერნეტ-ქსელი, აპარატურა, შენობები, მიწები (თუ 

ასეთი არსებობს) და სხვა, აკმაყოფილებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიას და 

გამოიყენება დანიშნულების შესაბამისად.  
 

 შენობები და ლაბორატორიები აშენებულია სანიტარული და უსაფრთხოების ნორმების სრული 

დაცვით.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელთ არსებული ტექნიკური რესურსები (სასწავლო 

ინვენტარი და სხვა) შეესაბამება მისიას, საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნებსა და სწავლის 

შედეგებს.  
 

 

ბიბლიოთეკა და ელექტრონული საინფორმაციო რესურსები 
  

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემუშავებული გეგმა და რესურსების გა-

დანაწილება ითვალისწინებს ბიბლიოთეკისა და ელექტრონული საინფორმაციო რესურსების ჩამო-

ყალიბება/განვითარებას, რომელიც შეესაბამება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისიას 

და საგანმანათლებლო პროგრამებს. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება გამოყოფს ფინან-

სურ რესურსებს ბიბლიოთეკისა და საინფორმაციო რესურსების შენარჩუნებისა და გაუმჯობესე-

ბისთვის.    
 

 ბიბლიოთეკა და ელექტრონული საინფორმაციო რესურსები ადვილად ხელმისაწვდომია და პასუ-

ხობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიზნებს, ასევე სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის მოთხოვნებს.   
 

 ბიბლიოთეკისა და ელექტრონული საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

სტუდენტების სწავლების პროცესის განუყოფელი ნაწილია და ხელს უწყობს უმაღლესი საგანმა-

ნათლებლო დაწესებულების როგორც აკადემიურ და კვლევით მუშაობას, ასევე მის ეფექტურ 

მართვას.  

 
 

 

 

ძირითადი ინდიკატორები         შემოწმების წყაროები 

ადამიანური რესურსები  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გაწე-

რილი აქვს თანამშრომელთა შერჩევის, მიღებისა 

და განთავისუფლების პრინციპები და კრიტერიუ-

მები 

 გაწერილია თანამშრომელთა შერჩევის, მიღე-

ბისა და განთავისუფლების პროცედურა, რო-

მელიც მოიცავს: ვინ მიიღებს ამ პროცესებში 

მონაწილეობას (კონკრეტული თანამდებობების 

მითითებით), რა წესით და რა კრიტერიუ-

მებზე დაყრდნობით მოხდება გადაწყვეტილე-

ბის მიღება (მაგ. კენჭისყრა). ასევე მითითებუ-

ლია ამ ინფრომაციის საჯაროობის აუცილებ-

ლობა,  

 ჩატარებული კონკურსების დამტკიცებული 

ოქმები,  

 კონკურსების დასკვნები,  

 მიღებული თანამშრომლების ხელშეკრულე-

ბები, 

 თანამშრომელთა ავტობიოგრაფიები (CV).   

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუ-

შავებული აქვს თანამშრომელთა შენარჩუნების და 

მათი პროფესიული განვითარების პოლიტიკა 

 თანამშრომელთა შენარჩუნების და მათი პრო-

ფესიული განვითარების პოლიტიკის ამსახვე-

ლი დოკუმენტი 

 თანამშრომელთა ინტერვიუები 
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ფინასური რესურსები  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუ-

შავებული აქვს მიმდინარე აკადემიური წლის ბიუ-

ჯეტი   

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ბიუჯეტი, რომელშიც გათვალისწინებულია 

მისი სარეზერვო ფონდი,  

 ფაკულტეტების ბიუჯეტი,  

 ბიუჯეტის შემუშავების პროცედურა, რომე-

ლიც მოიცავს: ვინ მიიღებს შემუშავების, გან-

ხილვისა და დამტკიცების პროცესებში მონა-

წილეობას (კონკრეტული თანამდებობების მი-

თითებით), რა წესით მოხდება გადაწყვე-

ტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.), 

 ბიუჯეტის შემუშავების ოქმები, 

 ინტერვიუ შესაბამის პირებთან. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ყო-

ველწლიურად აწარმოებს ფინანსურ ანგარიშს 

 გაწერილია პროცედურა, რომელიც მოიცავს: 

ვინ მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას (კონ-

კრეტული თანამდებობების მითითებით), რა 

წესით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება 

(მაგ. კენჭისყრა), 

 ფინანსური ანგარიში(ები).   
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გან-

საზღვრული აქვს მრავალწლიანი ფინანსური გეგმა, 

რომელიც მის სტრატეგიულ გეგმას ეთანადება და 

მისი შემადგენელი ნაწილია. 

 სტრატეგიული გეგმა.  

ფინანსური კომპონენტის შეფასება სტრატეგიული 

გეგმის შეფასების ანგარიშის ნაწილია 

 სტრატეგიული გეგმის შეფასების ანგარიში 
 

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას გააჩ-

ნია ინსტრუმენტი/ინსტრუმენტები, რომელიც უზ-

რუნველყოფს ფინანსური რესურსების კეთილსინ-

დისიერ გახარჯვას 

 ფინანსური პოლიტიკის დოკუმენტი, 

 ბიუჯეტის შემუშავების პროცედურა, 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წლიური ანგარიში,  

 ფინანსური აუდიტის დასკვნა. 
 

ყოველწლიურად ხდება უმაღლესი საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულების ფინანსური საქმიანობის 

აუდიტი სერტიფიცირებული აუდიტის მიერ 

 ფინანსური აუდიტის დაკსვნა. 

 

 

 

ფიზიკური და ტექნიკური რესურსები 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფი-

ზიკური და ტექნიკური ბაზა აკმაყოფილებს ქვე-

ყანაში არსებულ სტანდარტებს  

 აუდიტორიებისა და სხვა ფართის გამოყენება 

ასახულია აკადემიურ ცხრილში,  

 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან შენობის 

ფლობის შესახებ,  

 სანიტარულ-ჰიგიენური ცნობა, 

 უსაფრთხოების ნორმების დაცულობის დამა-

დასტურებელი ცნობა,  

 ავარიულობის დასკვნა.      

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აღ-

ჭურვილია მისი მისიისა და დანიშნულების შესა-

ბამისი ინვენტარით 

 ინვენტარიზაციის აქტი. 

 

ბიბლიოთეკა და ელექტრონული საინფორმაციო 

რესურსები 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიბ-

ლიოთეკის წიგნადი ფონდი და პერიოდიკა შე-

ესაბამება სილაბუსებს 

 ბიბლიოთეკის ინვენტარის წიგნი,  

 ბიბლიოთეკის კატალოგი (ელექტრონული 

ვერსია),  

 ჟურნალ-გაზეთებთან, გამომცემლობებთან გა-

ფორმებული ხელშეკრულებები, 

 სილაბუსები. 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება პერი-

ოდულად განაახლებს ბიბლიოთეკას 

 ბოლო 10 წელიწადში შეძენილი წიგნე-

ბის/პერიოდიკის ნუსხა.  

 ჟურნალ-გაზეთებთან, გამომცემლობებთან გა-

ფორმებული ხელშეკრულებები, 

 ინტერვიუები ბიბლიოთეკის თანამშრომლებ-

თან, სტუდენტებთან, აკადემიურ პერსონალ-

თან 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კომ-

პიუტერები შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს 

და ჩართულია ინტერნეტში 

 ინტერნეტში ჩართული უახლესი თაობის კომ-

პიუტერები,  

 ხელშეკრულება ინტერნეტ-პროვაიდერთან, 

 ინტერვიუები სტუდენტებთან, აკადემიურ 

პერსონალთან, IT ადმინისტრატორთან.   

ამ სტანდარტით გათვალისწინებული ყველა 

საჯარო ინფორმაცია გამოქვეყნებულია უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ოფიციალურ 

ვებ-გვერდზე და ხდება მათი განახლება 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ქმედითი ვებ-გვერდი  

 

 

სტანდარტი 8. 
 

პრინციპულობა და კეთილსინდისიერება 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თავის საქმიანობასა და ურთიერთობას სტუდენტებთან, 

აკადემიურ და მომსახურე პერსონალთან, მართვის ორგანოებთან, ასევე გარეშე ორგანიზაციებთან და 

საერთოდ საზოგადოებასთან წარმართავს მის მიერვე ჩამოყალიბებული ეთიკის კოდექსის საფუძველზე.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ასრულებს ინსტიტუციური აკრედიტაციის სტან-

დარტებით განსაზღვრულ პირობებს. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ითვალისწინებს 

განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მოთხოვნებს, არის განწყობილი მასთან თა-

ნამშრომლობისთვის. 
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თავისი თანამშრომლებისგან მოითხოვს პასუ-

ხისმგებლობით, პრინციპულად და კეთილსინდისიერად მოეკიდონ თავიანთ საქმიანობას და 

უცხადებს მათ მხარდაჭერას. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შექმნილია პრინციპული 

და კეთილსინდისიერი მუშაობისთვის ხელსაყრელი ატმოსფერო.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ურთიერთობა როგორც შიდა, ასევე გარე 

სტრუქტურებთან აგებულია სამართლიანობისა და გამჭვირვალობის პრინციპებზე ინტერესთა 

კონფლიქტის თავიდან აცილების, ინტელექტუალური საკუთრებისა და პირადი უფლებების დაცვის 

მიზნით.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს სწავლებისა და სწავლის პროცესის 

თავისუფლებასა და სამეცნიერო კვლევის შესაძლებლობებს სტუდენტებისა და აკადემიური 

პერსონალისთვის. 
 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ნებისმიერი წარმომავლობისა თუ მსოფმხედველობის  

ადამიანისთვის შექმნილია პატივისცემისა და მხარდაჭერის გარემო. იგი იცავს თანასწორ-

უფლებიანობის პრინციპს სამუშაოს შეთავაზების, შეფასებისა და განთავისუფლების შემთხვევაში.  
 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო 

ღონისძიება და მსგავსი საქმიანობა გამჭვირვალეა და შეესაბამება მის მიზნებს. 

 
 
 

 

ძირითადი ინდიკატორები         შემოწმების წყაროები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუ-

შავებული და გამოქვეყნებული აქვს ეთიკის კო-

დექსი 

 სათანადო წესით დამტკიცებული ეთიკის კო-

დექსი,  

 პროცედურა კოდექსის შემუშავებისთვის, 

 კოდექსის შემუშავების დამტკიცებული ოქმი. 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თანამ-

შრომლობს აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრთან 

დადგენილი პროცედურების შესაბამისად 

 წარადგენს მოთხოვნილ დოკუმენტებს (მაგ. თვით-

შეფასების ანგარიში) პროცედურით განსაზღვრულ 

ვადებში,  

 ექსპერტთა გუნდისთვის გამოყოფს სამუშაო 

ოთახს,   

 წარმოადგენს შეფასებისათვის საჭირო ინფორმა-

ციას,  

 უქმნის მათ სამუშაო პირობებს.  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

გაცემულ ხელშეკრულებებში ასახულია უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის ძი-

რითადი პრინციპები 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შინა 

განაწესში ასახულია უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში მუშაობის ძირითადი პრინციპები  

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წესდება, რომელშიც განსაზღვრულია ინტერესთა 

კონფლიქტის ფორმები და მათი თავიდან აცი-

ლების ფორმალური მექანიზმები 

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, ან შე-

საბამისი დოკუმენტი, სადაც ასახულია ინტე-

რესთა კონფლიქტის ფორმები და მათი თავიდან 

აცილების ფორმალური მექანიზმები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუ-

შავებული აქვს მისი აკადემიური პერსონალის 

პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი პოლი-

ტიკა 

 

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, ან 
შესაბამისი დოკუმენტი თუ სხვა უმაღლესი სა-
განმანათლებლო დაწესებულების შიდა დოკუ-
მენტი, სადაც განსაზღვრულია უმაღლეს საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური თავი-
სუფლების პრინციპები.  

 ხელშეკრულებები სამეცნიერო ინსტიტუტებთან, 
სასწავლო ბაზებთან,  

 სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის ერთ-
ობლივი სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი 
(ელექტრონული ვერსია),P 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუ-
შაობის განმავლობაში აკადემიური პერსონალის 
მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციების 
ჩამონათვალი (ელექტრონული ვერსია), 

 აღჭურვილი სამეცნიერო ლაბორატორიები,  
 ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

განხორციელებული ღონისძიებები აისახება დოკუ-

მენტურად 

 საქმიანობის/ღონისძიების დაგეგმვის დოკუმენტი, 
სადაც განსაზღვრულია საქმიანობის მიზანი, 
საჭირო რესურსები და მოსალოდნელი შედეგები.  

 დოკუმენტაცია ჩატარებული ღონისძიების შესახებ: 
ფოტო-მასალა, დღის წესრიგი, საპრეზენტაციო 
მასალა, საბოლოო ანგარიში (თუ ეს ღონისძიების 
ფორმატითაა განსაზღვრული) 
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danarTi 2 

umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis  

programuli akreditaciis standartebi, indikatorebi 

da Semowmebis wyaroebi 

(proeqti) 

 

სტანდარტი 1 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სტრატეგია და პროცედურები:  

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უნდა გააჩნდეთ სტრატეგია და შესაბამისი 

პროცედურები იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათი პროგრამების ხარისხი და სტანდარტი. 

უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა უნდა შეიმუშავონ და განახორციელონ ხარისხის უწყვეტი 

გაუმჯობესების სტრატეგია. სტრატეგიას, პოლიტიკასა და პროცედურებს უნდა გააჩნდეთ ოფიციალური 

სტატუსი და უნდა იყოს საჯარო. ისინი აგრეთვე უნდა მოიცავდნენ სტუდენტებისა და დაინტერესებული 

მხარეების მონაწილეობას.  
 

ინდიკატორები        შემოწმების წყაროები 

არსებობს ხარისხსის მართვის (უზრუნველ-

ყოფის) სამსახური 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება, 

რომელიც მოიცავს ფუნქციებს, უფლებამოსილებას, 

პასუხისმგებლობას და ანგარიშგების მექანიზმს. 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს დებულების შემუშავებაში მონაწილეობას 

(კონკრეტული თანამდებობების მითითებით), რა 

წესით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება (კენჭის-

ყრა, სხვ.). 

 შეხვედრების დამტკიცებული ოქმები 

 დებულებების დამტკიცების შესაბამისი აქტები      

 პოზიციათა სამუშაო აღწერილობები 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წეს-

დება 

 ვებ-გვერდი 
სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაო-

ბის დამტკიცებული შეფასების წესი   
 

 დამტკიცების ოქმი 

 ვებ-გვერდი. 

პროგრამების მომზადების ინსტრუქცია  ბროშურები 

 ვებ-გვერდი  

პროგრამების წარდგენის ინსტრუქცია  ბროშურები 

 ვებ-გვერდი 
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პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების 

ხარისხის სისტემატური შეფასება 

 

 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს შეფასების პროცესში მონაწილეობას  

 შეფასების ანგარიში თანდართული რეკომენ-

დაციებით 
 

თანამშრომლობა საზღვარგარეთის ქვეყნებისა 

და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო და-

წესებულებების შესაბამის სამსახურებთან  

ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტე-

რიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთო-

დოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად 
 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დე-

ბულებაში გაწერილია ხარისხის შიდა შეფა-

სების მექანიზმები, რომელთა  განხორციელე-

ბა ხელს შეუწყობს უმაღლეს საგანმანათ-

ლებლო დაწესებულებაში სწავლების ხარისხის 

გაუმჯობესებას. სასწავლო პროცესის ორგანი-

ზებასა და მაღალი ხარისხის სწავლების უზ-

რუნველყოფას  

 დებულება 
 
 

სამსახური ხელს უწყობს სწავლების მაღალი 

დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავ-

ლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთო-

დების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და 

ა.შ) გამოყენების გზით. 

 

 კონსულტაციები 

 ტრენინგები 

 შემუშავებული ინსტრუქციები 

 ბროშურები 

 ვებ-გვერდი 

თანამშრომლობა პროფესიულ ასოციაციებთან   

 

სტანდარტი 2. 

 

სასწავლო პროგრამის  მოკლე აღწერა, მიზნები და ამოცანები 

 

პროგრამას გააჩნია სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების შერჩევის დამაჯერებლობა, პროგრამის 

შესაბამისობა მათთან და მისი აგების პრინციპები. სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, პროგრამის 

ათვისების შეფასების ადეკვატურობა, სწავლების ხარისხის ამაღლების პოტენციური შესაძლებლობები. 

პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარება, თანამედროვე 

მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პირების მომზადება. შიდა და საგარეო შრომის ბაზარზე 

უმაღლესი განათლების მქონე პირთა კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა. სტუდენტთა და ფართო 

საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი ხარისხის უმაღლესი განათლების შეთავაზება 

დაინტერესებული პირებისათვის. 
 

ინდიკატორები         შემოწმების წყაროები 

არსებობს პროგრამა აუცილებელი შემად-

გენელი ელემენტებით  

 საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგები, რომ-

ლებიც მოიცავს:  

- პროგრამის მიზნებსა და ამოცანებს 

- სწავლების მეთოდებსა და მოსალოდნელ შე-

დეგებს,  

- მრავალკომპონენტიანი შეფასების მექანიზმს, 

- ზოგადი კომპეტენციების ნუსხას, 

- კვლევითი კომპონენტის აღწერილობას,   

- საგნების მოკლე ანოტაციას, (რომელიც ასევე 

განთავსებულია ვებ-გვერდზე) 
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- ამა თუ იმ წოდების მისაღებად აუცილებლად 

დასაფარი საგნების ჩამონათვალი 

 საგანმანათლებლო პროგრამების მოკლე აღწერილობა 

და თითოეულ პროგრამაში შემავალი საგნების 

მოკლე ანოტაცია განთავსებულია ვებ-გვერდზე. 
 

არსებობს სასწავლო გეგმები, რომლებიც 

გაწერილია ერთი აკადემიური წლისთვის 

 სასწავლო გეგმა, რომელიც მოიცავს:  

- კრედიტების საერთო რაოდენობას,  

- კრედიტებში გაწერილი აკადემიური და და-

მოუკიდებელი მუშაობისთვის განკუთვნილი საა-

თების რაოდენობას.  

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან 

გაუქმების შემთხვევაში უმაღლესი საგან-

მანათლებლო დაწესებულება უზრუნველ-

ყოფს ამ პროგრამაში ჩარიცხულ სტუდენტ-

თა შემდგომ განათლებას 

 პროცედურა, რომელიც ასახავს თუ რა მექანიზმით 

განხორციელდება სტუდენტთა შემდგომი განათლე-

ბის უზრუნველყოფა 

 წესდება ან/და დებულება 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აწარ-

მოებს საგანმანათლებლო პროგრამების პე-

რიოდულ შეფასებას და წარმოადგენს შე-

ფასების ანგარიშს 
 

 გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ 

მიიღებს შეფასების პროცესში მონაწილეობას (კონ-

კრეტული თანამდებობების მითითებით), რა პე-

რიოდულობით შეიკრიბება სამუშაო ჯგუფი, რა წე-

სით მოხდება გადაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, 

სხვ.). 

 შეფასების სამუშაო გუნდის შეხვედრების დამტკი-

ცებული ოქმები 

 შეფასების ანგარიში თანდართული რეკომენდა-

ციებით 

საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის არსე-

ბობს აკადემიური, ტექნიკური რესურსები 

და საინფორმაციო ტექნოლოგიები  

 პროცედურა, სადაც მითითებულია რა კრიტერიუ-

მებს უნდა აკმაყოფილებდეს აკადემიური პერსო-

ნალი, რომელიც ჩართულია ამა თუ იმ პროგრამაში,  

 კონტრაქტები აკადემიურ პერსონალთან,  

 თანამშრომელთა რეზიუმეები,  

 აკადემიური პერსონალის კვლევითი ნაშრომები, 

პუბლიკაციები. 
*** 

 ფაკულტეტის წლიური ბიუჯეტი, სადაც მითი-

თებულია, რა თანხაა განკუთვნილი პროგრამისთვის 
*** 

 საბიბლიოთეკო აღრიცხვის ჟურნალი, 

 ბოლო 10 წელიწადში შეძენილი წიგნების/პერიო-

დიკის ნუსხა, 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების კომ-

პიუტერული ბაზა, მე-3 – მე-4 თაობის აპარატურით 
*** 

 ინტერვიუები თანამშრომლებთან, სტუდენტებთან. 

საერთაშორისო (გაცვლითი პროგრამები) 

პროგრამების არსებობა 

  

პარტნიორი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები 
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სტანდარტი 3. 

 

 

 

აკადემიური პერსონალი 
 

აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაცია, აკადემიური თუ სამეცნიერო-კვლევითი მოღვაწეობა და 

მათი რაოდენობა ადექვატურია სასწავლო პროგრამის მიერ დასახული მიზნების განსახორციელებლად.    
 

 

ინდიკატორები        შემოწმების წყაროები 

აკადემიური პერსონალის რაოდენობა  აკადემიური პერსონალის შემადგენლობის სია,  

 სამუშაო აღწერილობა, 

 აკადემიური პერსონალის რეზიუმეები, 

 რექტორის ბრძანება აკადემიური პერსონალის 

შერჩევის კონკურსის შედეგების შესახებ, 

 “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს 

კანონის 35-ე მუხლი, 

 აკადემიური პერსონალის კონტრაქტები, 

 აკადემიური პერსონალის შერჩევის წესი, რომელიც 

ასახულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლების შინა განაწესში 

- გაწერილია პროცედურა, სადაც მითითებულია: 

ვინ არის საკონკურსო კომისიის წევრი (კონკ-

რეტული თანამდებობების მითითებით), რა 

წესით და რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით 

მოხდება გადაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, 

სხვ.), 

 ფაკულტეტის დონეზე არსებული დოკუმენტი, 

რომელიც ასახავს კონკურსისათვის აუცილებელ 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს,  

 საკონკურსო კომისიის შერჩევის ბრძნებები, 

 კომისიის შეხვედრის დამტკიცებული ოქმები, 

 საჯარო პუბლიკაცია(ები) სადაც გამოქვეყნებულია 

ვაკანსიები.  
  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

გაწერილი აქვს თანამშრომელთა შერჩევის, 

მიღებისა და გათავისუფლების პრინციპები 

და კრიტერიუმები 

 გაწერილია თანამშრომელთა შერჩევის, მიღებისა და 

გათავისუფლების პროცედურა, რომელიც მოიცავს: 

ვინ მიიღებს ამ პროცესებში მონაწილეობას (კონკ-

რეტული თანამდებობების მითითებით), რა წესით 

და რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით მოხდება გა-

დაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.). ასევე მი-

თითებულია ამ ინფორმაციის საჯაროობის აუცი-

ლებლობა.  

 ჩატარებული კონკურსების დამტკიცებული ოქმები,  

 კონკურსების დასკვნები,  

 მიღებული თანამშრომლების კონტრაქტები   
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით 

აფასებს აკადემიურ პერსონალს  

 გაწერილია პროცედურა, სადაც განსაზღვრულია რა 

პერიოდულობით ხდება შეფასება და შეფასების ორ-

მხრივი ფორმა: პროფესიონალებისა და სტუდენ-

ტების მხრიდან, 

 შესატყვისი დოკუმენტაცია: სტუდენტთა შეფასების 

კითხვარები, სხვ. 

 შეფასების ანგარიში.    
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

ჩამოყალიბებული აქვს აკადემიური პერსო-

ნალის სახელმძღვანელო  

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, სადაც 

მოცემულია: 

- მათი უფლება-მოვალეობები (მაგ. ყოველ 5 წე-

ლიწადში უფასო შვებულების უფლება)  

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
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ვალდებულებები აკადემიური პერსონალის მი-

მართ, 

- უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ეთიკის ნორმები და სხვ.  

 ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული აქვს მისი აკადემიური პერ-

სონალის პროფესიული განვითარების ხელ-

შემწყობი პოლიტიკა, რაც უპირველესად 

ხაზს უსვამს  პერსონალის მეცნიერულ აქტი-

ვობას (ქმედითუნარიანობას) 
 

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

მუშაობის პერიოდში გამოქვეყნებული პუბლი-

კაციები,  

 უმღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბიბ-

ლიოთეკა (რომელიც აკმაყოფილებს აუცილებელ 

პარამეტრებს. იხ. სტ. 7), ინტერნეტი,  

 უნივერსიტეტის დონეზე გამართული კონფე-

რენციების დაფიქსირებული რაოდენობა;  

 ვებ-გვერდზე ან სხვა სახით არსებული ინფორმაცია 

კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალებების შესახებ 

(სემინარები, ტრენინგები, ა.შ.).  

 ხელშეკრულებები სამეცნიერო ინსტიტუტებთან და 

სასწავლო ბაზებთან, 

 სტუდენტებისა და პროფესორების ერთობლივი 

სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი  

 აღჭურვილი ლაბორატორიები, ა.შ.     
 
 

 

სტანდარტი 4 
 

სტუდენტები და მათი ხელშეწყობის სამსახურები 
 

პროგრამა განსაზღვრავს იმ სტუდენტთა კონტინგენტს, რომლის ინტერესები, მიზნები და 

შესაძლებლობები შეესაბამება ამ პროგრამის მიზანს. პროგრმა უზრუნველყოფს სტუდენტების ინტე-

ლექტუალურ და პიროვნულ განვითარებას, ასევე მათი ცოდნის სამართლიან შეფასებას, რისთვისაც 

შეიმუშავებს შესაბამის კრიტერიუმებს/პროცედურებს. 

 
 

ინდიკატორები შემოწმების წყაროები 

პროგრამაში ჩართულ სტუდენტთა რაოდე-

ნობა  

 ჩარიცხვის ბრანებები 

 სტატისტიკური ანალიზი, რომელიც მოიცავს: 

ა) სასწავლო წლების მიხედვით სტუდენტთა რაო-

დენობას აღნიშნულ პროგრამაზე,  

b) სტუდენტთა რაოდენობის მიმართებას შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებთან. 
 

სტუდენტთა მიღება-შენარჩუნება, კურსიდან-

კურსზე გადასვლა, და გარიცხვა ხორციელ-

დება სააკრედიტაციო სამსახურისა და 

გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ და-

დგენილი წესების შესაბამისად 

 პროცედურა, სადაც მითითებულია: ვინ მიიღებს 

შეფასების პროცესში მონაწილეობას (კონკრეტული 

თანამდებობების მითითებით), რა პერიოდულობით 

შეიკრიბება სამუშაო ჯგუფი, რა წესით მოხდება 

გადაწყვეტილების მიღება (კენჭისყრა, სხვ.). 

 გაწერილია პროცედურები, რომლებიც აღწერენ თუ 

როგორ ხორციელდება სტუდენტთა მიღების და ა.შ. 

პროცესები სააკრედიტაციო სამსახურისა და 

გამოცდების ეროვნული ცენტრის მოთხოვნების გა-

თვალისწინებით.  

 სტუდენტების პირადი საქმეები.  ` 

  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

ჩამოყალიბებულია სტუდენტური თვით-

მმართველობები და სტუდენტური სამსახუ-

რები 

 სტუდენტური თვითმმართველობისა და სტუ-

დენტთა სამსახურის ჩამოყალიბების დოკუმენტაცია: 

დებულება, სხვა  

 ჩამოყალიბების გაწერილი პროცედურა დაფიქსი-

რებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულების შინაგანაწესში, 
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 თვითმმართველობებისა და სტუდენტთა სამსა-

ხურების მიერ განხორციელებული საქმიანობის 

დამადასტურებელი მასალები. 

ინფორმაციას გრანტების, სტუდენტური სტი-

პენდიების, სესხების თუ სხვათა შესახებ 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

სისტემატურად (ყოველთვიურად) განაახლებს 
 

 ვებ-გვერდზე არსებობს ინფორმაცია გრანტების, 

სტიპენდიების, სესხების თუ სხვათა შესახებ 

 თვითმმართველობები, 

 ინტერვიუები სტუდენტებთან და სტუდენტური 

სამსახურების წარმომადგენლებთან  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

განსაზღვრულია ის პირობები, რომელიც უნ-

და შეიქმნას უნარ-შეზღუდული სტუდენ-

ტების ინტერესების გასათვალისწინებლად 

 არსებობს სპეციფიური ინფრასტრუქტურა, შე-

საბამისი ინვენტარი, ლიტერატურა, და ა.შ. 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული აქვს სტუდენტთა სახელ-

მძღვანელო, სადაც განსაზღვრულია მათი 

უფლება-მოვალეობები და უმაღლესი საგანმა-

ნათლებლო დაწესებულების ვალდებულებები 

სტუდენტთა მიმართ 

 სახელმძღვანელო, 

 ინტერვიუ სტუდენტებთან. 

არსებობს სტუდენტთა საკონსულტაციო ცენ-

ტრი 

 ცენტრის დებულება 
 
 

არსებობს კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

სამსახური 

 სამსახურის დებულება 

 ხელშეკრულებები დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან 

  

არსებობს სტუდენტთა გამოკითხვები, რომე-

ლიც მოიცავს ინფორმაციას თუ რატომ 

შეარჩიეს ეს პროგრამა, რა ინფორმაციით 

ისარგებლეს, რას მოელიან, გამართლდა თუ 

არა მათი მოლოდინები, რამდენად კმაყო-

ფილნი არიან შეთავაზებული პროგრამით, 

რის დეფიციტს განიცდიან 

 ჩატარებული კვლევის მასალები 

 კვლევის შედეგები 

 კვლევის ანალიზი 
 

 
 

სტანდარტი 5 
 

 

პროგრამის ფინანსური და მატერიალური რესურსები 

 

პროგრამას გააჩნია, ფინანსური, ფიზიკური, ტექნიკური და საინფორმაციო რესურსები, რომლებიც 

აუცილებელია პროგრამაში დასახული მიზნების მისაღწევად. ამ რესურსებს პროგრამა იყენებს მი-

ზანმიმართულად, სწავლებისა და სწავლის ხარისხის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისთვის. 
 

ინდიკატორები        შემოწმების წყაროები 

ფინანსური რესურსები  

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული აქვს მიმდინარე აკადემიური 

წლის ბიუჯეტი   

 უნივერსიტეტის ბიუჯეტი, რომელშიც გათვალის-

წინებულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლების სარეზერვო ფონდი.  

 ფაკულტეტების ბიუჯეტი,  

 ბიუჯეტის შემუშავების პროცედურა,  

 ბიუჯეტის შემუშავების ოქმები. 

განსაზღვრულია პროგრამების განხორციელე-

ბისათვის  საჭირო ხარჯები 

ფაკულტეტების ბიუჯეტი, რომელშიც გათვალის-

წინებულია პროგრამის  განხორციელებისათვის საჭირო 

ფონდი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

ყოველწლიურად აწარმოებს ფინანსურ ანგა-

რიშს 

 გაწერილი პროცედურა  

 ფინანსური ანგარიში.   

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

განსაზღვრული აქვს მრავალწლიანი ფინან-

სური გეგმა, რომელიც მის სტრატეგიულ 

გეგმას ეთანადება  

 სტრატეგიული გეგმის ფინანსური კომპონენტი,  

 ფინანსური კომპონენტის შეფასება სტრატეგიული 

გეგმის შეფასების ანგარიშის ნაწილია 
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რესურსების კეთილსინდისიერება  პროცედურა ფინანსური საკითხების დამუშავების 

შესახებ,  

 ბიუჯეტის შედგენის პროცედურა,  

 ფინანსური საქმიანობის შეფასების პროცედურა,  

 ფინანსური თვითმყოფადობის შეფასების ანგარიში. 

ფიზიკური და ტექნიკური რესურსები  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ფიზიკური და ტექნიკური ბაზა აკმაყო-

ფილებს ქვეყანაში არსებულ სტანდარტებს  

 აუდიტორიებისა და სხვა ფართის გამოყენება 

ასახულია აკადემიურ ცხრილში.  

 დოკუმენტურად ასახულია დარბაზების და მსგავსი 

ფართის ღონისძიებებისათვის გამოყენება.  

 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან  შენობის ფლობის 

შესახებ,  

 სანიტარულ-ჰიგიენური ცნობა, 

 უსაფრთხოების ნორმების დაცულობის დამა-

დასტურებელი ცნობა.  

 ავარიულობის დასკვნა.      

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

აღჭურვილია მისი სპეციფიკის შესაბამისი 

ინვენტარით 

 ინვენტარიზაციის აქტი. 

ბიბლიოთეკა და ელექტრონული საინფორ-

მაციო რესურსები 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი და პერიო-

დიკა შეესაბამება სილაბუსებს 

 ბიბლიოთეკის ინვენტარის წიგნი,  

 ბიბლიოთეკის კატალოგი,  

 ჟურნალ-გაზეთებთან, გამომცემლობებთან გაფორ-

მებული ხელშეკრულებები, 

 სილაბუსები. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

პერიოდულად განაახლებს ბიბლიოთეკას 

 ბოლო 10 წელიწადში შეძენილი წიგნების/პერიო-

დიკის ნუსხა.  

 ჟურნალ-გაზეთებთან, გამომცემლობებთან გაფორმე-

ბული ხელშეკრულებები, 

 ინტერვიუები ბიბლიოთეკის თანამშრომლებთან, 

სტუდენტებთან, აკადემიურ პერსონალთან 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

კომპიუტერები შეესაბამება თანამედროვე 

მოთხოვნებს და ჩართულია ინტერნეტში 

 მე-3-მე-4 თაობის კომპიუტერები ჩართული ინტერ-

ნეტში.  

 ხელშეკრულება ინტერნეტ-პროვაიდერთან.  

 ინტერვიუები სტუდენტებთან, აკადემიურ პერსო-

ნალთან, IT ადმინისტრატორთან.   

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

აწარმოებს სტუდენტების მიერ მატერიალური 

რესურსების გამოყენების სიხშირის აღრიც-

ხვას 

 აღრიცხვის ჟურნალები (ბეჭდური ან ელექტრო-

ნული) 

 
 
 

 

 

 

სტანდარტი 6. 
 

პრინციპულობა და კეთილსინდისიერება 
 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თავის საქმიანობასა და ურთიერთობას სტუდენტებთან, 

აკადემიურ და მომსახურე პერსონალთან, მართვის ორგანოებთან, ასევე გარეშე ორგანიზაციებთან და 

საერთოდ საზოგადოებასთან წარმართავს მის მიერვე ჩამოყალიბებული ეთიკის კოდექსის საფუძველზე.  
 

ძირითადი ინდიკატორები         შემოწმების წყაროები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული და გამოქვეყნებული აქვს 

ეთიკის კოდექსი 

 დამტკიცებული ეთიკის კოდექსი, რომელიც 

ხელმოწერილია თანამშრომლების მიერ,  

 პროცედურა კოდექსის შემუშავებისთვის, 

 კოდექსის შემუშავების დამტკიცებული ოქმი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება 

თანამშრომლობს აკრედიტაციის ეროვნულ 

ცენტრთან  

 გამოუყოფს სამუშაო ოთახს ექსპერტთა ჯგუფს,   

 წარმოადგენს შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციას,  

 უქმნის მათ სამუშაო პირობებს.  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მიერ გაცემულ ხელშეკრულებებში ასახულია 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

მუშაობის ძირითადი პრინციპები 

 თანამშრომელთა ხელშეკრულებები, რომელშიც 

ასახულია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესე-

ბულებაში მუშაობის ძირითადი პრინციპები და 

როგორც თანამშრომლის, ასევე უმაღლესი სა-

განმანათლებლო დაწესებულების უფლება-მოვა-

ლეობები და ვალდებულებები: მაგ. საავტორო 

უფლებები და სხვა 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წესდება, რომელშიც განსაზღვრულია ინტერეს-

თა კონფლიქტის ფორმები და მათი თავიდან 

აცილების ფორმალური მექანიზმები 

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, სა-

დაც ასახულია ინტერესთა კონფლიქტის ფორ-

მები და მათი თავიდან აცილების ფორმალური 

მექანიზმები 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას 

შემუშავებული აქვს მისი აკადემიური პერსო-

ნალის პროფესიული განვითარების ხელშემ-

წყობი პოლიტიკა. 
 

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო, სადაც 

განსაზღვრულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწე-

სებულებაში აკადემიური თავისუფლების პრინცი-

პები.  

 ხელშეკრულებები სამეცნიერო ინსტიტუტებთან, 

სასწავლო ბაზებთან,  

 სტუდენტებისა და პროფესორების ერთობლივი 

სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი 

 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუ-

შაობის განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიები, 

 აღჭურვილი ლაბორატორიები, ა.შ.  

 სტუდენტთა სახელმძღვანელო, 

 ინტერვიუ აკადემიურ პერსონალთან და სტუ-

დენტებთან. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მართვისა და საქმიანობის დოკუმენტაცია 

შექმნილია კონსტიტუციის, ადამიანთა უფ-

ლებების საერთაშორისო კონვენციის, უმაღ-

ლესი განათლების კანონისა და შრომის 

კანონის შესაბამისად. 

 ხელშეკრულებები,  

 სტუდენტთა სახელმძღვანელო,  

 აკადემიური პერსონალის სახელმძღვანელო,  

 მიღების, შერჩევისა და გათავისუფლების პრო-

ცედურები,  

 სტუდენტთა შეფასების სისტემა, სადაც გან-

საზღვრული ინდიკატორები უზრუნველყოფენ 

ობიექტურ შეფასებას.   
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მიერ წარმოებული საქმიანობა დოკუმენ-

ტურად აისახება და ხორციელდება კანონის 

ფარგლებში 

 საქმინობის/ღონისძიების დაგეგმვის დოკუმენტი, 

სადაც განსაზღვრულია საქმიანობის მიზანი, საჭირო 

რესურსები და მოსალოდნელი შედეგები.  

 დოკუმენტაცია ჩატარებული ღონისძიების შესახებ: 

ფოტო-მასალა, დღის წესრიგი, საპრეზენტაციო 

მასალა, საბოლოო ანგარიში (თუ ეს ღონისძიების 

ფორმატითაა განსაზღვრული) 
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danarTi 3 

2007 -2008 saswavlo wlidan akreditebul umaRles saswavlo 

dawesebulebaTa dazustebuli sia 

 

2007-2008 სასწავლო წლიდან 5 წლის ვადით აკრედიტებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებები 
 
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სახელწოდება 
საკონტაქტო ინფორმაცია 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

                                                

თბილისი, 0128, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 1 

ტელ.: 22-02-41 

ვებ-გვერდი: www.tsu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: usc@tsu.edu.ge 

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0177, ვაჟა-ფშაველას № 33,  

ტელ:  39-54-32; 39-15-67 

ელ-ფოსტა: iad@tsmu.edu 

ვებ-გვერდი: www.tsmu.edu 

სსიპ - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0179, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 32 

ტელ.: 22-35-81; 22-17-03 

ვებ-გვერდი: www.iliauni.edu.ge 

ელ-ფოსტა: uni@iliauni.edu.ge 

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                              

ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის № 59  

ტელ: (+995 331) 4-57-04 

ვებ-გვერდი: www.atsu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: atsu@atsu.edu.ge 

სსიპ - შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0108, რუსთაველის გამზ. № 19 

ტელ.: 99-94-41 

ვებ-გვერდი: www.tafu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@tafu.edu.ge 

სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბათუმი, 6010, ეგ. ნინოშვილის ქ. № 35 

ტელ.: 888 (222) 7-17-80, 7-17-73 

ვებ-გვერდი: www.bsu.edu.ge  

ელ-ფოსტა: info@bsu.edu.ge 

სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 

ბათუმი, 6004, რუსთაველის გამზ. № 53 

ტელ.: +995 222 75388 

ვებ-გვერდი: www.bma.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@bma.edu.ge 

სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის  

სახელმწიფო კონსერვატორია                          

თბილისი, 0108, გრიბოედოვის ქ. № 8-10,  

ტელ: 99-91-44; 98-71-87 

ვებ-გვერდი: www.conservatoire.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@conservatoire.edu.ge 

სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0131, აღმაშენებლის ხეივანი  

მე-13 კმ.  ტელ: 53-38-06 

ვებ-გვერდი: www.gsau.edu.ge 

ელ-ფოსტა: of_gsau@yahoo.com 

 

mailto:of_gsau@yahoo.com
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სსიპ - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ქუთაისი, 4616, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 21  

ტელ: 823 12-06-14 

ვებ-გვერდი: www.ssmsu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: ssmsu@sanetk.net.ge 

სსიპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თელავი, 2200, ქართული უნივერსიტეტის ქ. № 1 

ტელ.: (995 350) 7-24-01 

ვებ-გვერდი: www.tesau.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@tesau.edu.ge 

სსიპ - აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო 

აკადემია 

თბილისი 0108, გრიბოედოვის ქ. № 22 

ტელ.: 93-69-59; 99-93-57 

ვებ-გვერდი: www.art.edu.ge 

სსიპ - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0144,  ქეთევან წამებულის ქ. № 55 

ტელ.: 94-28-83; 74-84-01 

ვებ-გვერდი: www.teusu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: teusu@internet.ge 

შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო 

აკადემია 

თბილისი 0179, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 29 

ტელ.: 91-24-84; 23-15-93 

ვებ-გვერდი: www.tma.edu.ge 

ელ-ფოსტა: tmac@caucasus.net 

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0160,  ჯანო ბაგრატიონის ქ. № 6 

ტელ: 38-44-06; 25-29-81 

ვებ-გვერდი: www.gruni.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge 

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსტიტეტი 

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი  

მე-13 კმ № 2  ტელ: 59-50-05; 59-50-06 

ვებ-გვერდი: www.ibsu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: ibsu@ibsu.edu.ge 

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0179, ილია ჭავჭავაძის გამზ. № 25 

ტელ.: 98-94-45; 25-38-99 

ვებ-გვერდი: www.sdasu.edu.ge  

ელ-ფოსტა: info@sdasu.ge 

შპს სუხიშვილის უნივერსიტეტი 

გორი, 1400, ცხინვალის გზატკეცილი № 9 

ტელ: 8270-7-28-08; 899-97-27-02 

ვებ-გვერდი: www.sukhishvilebi.edu.ge 

ელ-ფოსტა: gori-mma@posta.ge 

შპს თბილისის საერო უნივერსიტეტი “მეტეხი” 

თბილისი, 0144, ბოჭორმის ქ. № 23 

ტელ.: 74-85-95 

ვებ-გვერდი: www.metekhi.edu.ge 

ელ-ფოსტა: mail@metekhi.edu.ge 

შპს ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის 

უნივერისტეტი 

ქუთაისი, 4601, აკაკი წერეთლის ქ. № 13 

ტელ.: (8231) 4-52-97; 4-23-73; 4-33-14 

ვებ-გვერდი: www.kseu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: kseu@kseu.edu.ge 

შპს თბილისის უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0186, ჯიქიას ქ. № 10  

ტელ: 45-08-26; 78-45-10; 78-33-53  

ვებ-გვერდი: www.tbuniver.edu.ge 

ელ-ფოსტა: tbuniver@posta.ge 
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შპს საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-

ბრიტანული უნივერსიტეტი 

თბილისი ალ. ყაზბეგის № 32/34,   

ტელ: 39-76-10, 899 24-24-66 

ვებ-გვერდი: www.ssmu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@ssmu.edu.ge 

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

თბილისი საბურთალოს ქ. № 38 ა 

ტელ.: 98-78-78; 37-88-66 

ვებ-გვერდი: www.tdasu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: tdasu@inbox.ru 

შპს ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსტიტეტი 

ზუგდიდი, 2100, უნივერსიტეტის ქ. № 1 

ტელ.: 8215 5-20-11 

ვებ-გვერდი: www.zdu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: admin@zdu.edu.ge 

კავშირი - საქართველოს არაბულ ქვეყნებთან 

ურთიერთობის ასოციაცია - თბილისის აზიისა და 

აფრიკის ინსტიტუტი 

თბილისი,  აკად. გ. წერეთლის ქ. № 3 

ტელ.: 23-08-83, 23-18-73, 29-08-64 

ვებ-გვერდი: www.tiaa.edu.ge 

ელ-ფოსტა: tiaa@tiaa.edu.ge 

შპს საერო ინსტიტუტი “რვალი” 

რუსთავი  მაჩაბლის 3 

ტელ.: (824) 17-80-54 

ვებ-გვერდი: www.rvali.edu.ge 

ელ-ფოსტა: rvali@rvali.edu.ge 

შპს თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი “ჰიპოკრატე” 

თბილისი, გოგოლის ქ. № 8 

ტელ.: 23-35-85; 96-34-96,   

ვებ-გვერდი: www.hyppokrates.edu.ge 

ელ-ფოსტა:  medicina@hyppokrates.edu.ge 

შპს სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი” 

ქუთაისი, 4601, დვალიშვილის ქ. № 13 

ტელ.: (331) 4-89-89; 4-80-85 

ვებ-გვერდი: www.ksi.edu.ge 

ელ-ფოსტა: ksi@geomail.ge 

შპს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0177, ვაჟა-ფშაველას გამზ. № 40 

ტელ.: 31-21-00; 39-16-73 

ვებ-გვერდი: www.freeuniversitytbilisi.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@freeuni.edu.ge 

შპს უმაღლესი სამედიცინო სკოლა “აიეტი” 

თბილისი, 0159, ლუბლიანის ქ. № 2/6 

ტელ.: 51-68-98 

ვებ-გვერდი: www.aieti.edu.ge 

ელ-ფოსტა: aieti@access.sanet.ge 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

თბილისი, 0175, კოსტავას ქ. № 77 

ტელ.: 36-50-93 

ვებ-გვერდი: www.gtu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@gtu.edu.ge 

შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

თბილისი, ჩარგლის ქ. № 73 

ტელ.: 61-74-94 

ვებ-გვერდი: www.ciu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: ciu@caucasus.net 

საქართველოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

საერთაშორისო სამეცნიერო-კულტურული-

საგანმანათლებლო კავშირი “საზოგადოება ცოდნა” 

თბილისი, კოსტავას ქ. №47                 

ახალქალაქი, რუსთაველის ქ. №47 

ტელ.: 99-00-35; 99-70-98; 99-71-12 
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შპს წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, ჯიქიას ქ. № 4 

ტელ.: 18-71-07; 18-72-07 

შპს თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი 

“გორგასალი”  

თბილისი, გურამიშვილის ქ. №64 

ტელ.: 45-38-65; 899 51-82-09 

ვებ-გვერდი: www.gorgasali.edu.ge 

ელ-ფოსტა: Gorgasali1@ rambler.ru 

შპს თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების 

უნივერსიტეტი 

თბილისი, ჯიქიას ქ. №4 ადმინისტრაციული 

შენობის I, II და V სართულები 

ტელ.: 31-66-71 

ფონდი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი 

თბილისი, 0108, მარი ბროსეს ქ. № 2 

ტელ.: 93-14-66, 93-43-46 

ვებ-გვერდი: www.gipa.edu.ge 

შპს საქართველოს საგადასახადო-საბაჟო აკადემია  

თბილისი, 0154, გაფრინდაულის №2 

ტელ.: 34-73-89 

ვებ-გვერდი: www.tax-customs.edu.ge 

ელ-ფოსტა: tax_customs@yahoo.com 

შპს უნივერსიტეტი “ინტერფარმი +” 

თბილისი, 0179, თარხნიშვილის №4 

ტელ.: 29-41-40 

ვებ-გვერდი: www.interpharm.edu.ge 

ელ-ფოსტა: correction@interpharm.edu.ge 

ახლადდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები, რომლებიც უთანაბრდებიან აკრედიტებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს  

(ხუთი წლის ვადით 2005-2006 სასწავლო წლიდან) 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სახელწოდება 
მისამართი 

შპს საქართველოს უნივერსიტეტი 

თბილისი 0160, მ. კოსტავას ქ. № 77, V კორპ. 

ტელ.: 36-46-65; 36-53-80 

ვებ-გვერდი: www.ug.edu.ge 

ელ-ფოსტა: ug@ug.edu.ge 

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი 

თბილისი, კოსტავას ქ. № 77 

ტელ.: 94-16-91; 31-32-25 

ვებ-გვერდი: www.cu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: info@cu.edu.ge 

შპს ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის 

თბილისის ფილიალი  

თბილისი, 0192, თ. ერისთავის ქ. № 2 

ტელ.: 66-00-91  

ელ-ფოსტა: info@auhtc.edu 

ვებ-გვერდი: www.auhtc.edu 

შპს მედიცინის მენეჯმენტისა და სტომატოლოგიის 

ინსტიტუტი 

თბილისი, ილია ჭავჭავაძის № 49ა 

ტელ.: 29-37-89 

ელ. ფოსტა: info@geosis.ge 

ვებ-გვერდი: www.geosis.ge 

 

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 

თბილისი, მეტეხის ქ. 22 

ტელ.: 77-11-35 

ელ. ფოსტა: info@gau.edu.ge 

ვებ-გვერდი: www.gau.edu.ge 

http://www.geosis.ge/
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შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 

თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. № 16 

ტელ.: 77-31-38 

ვებ-გვერდი: www.tau.edu.ge 

ელ-ფოსტა: tau_tbilisi@hotmail.com 

შპს საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის 

ინსტიტუტი  

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას № 44.  

ტელ: 39-18-03; 39-87-25.  

ვებ-გვერდი: www.sesi.edu.ge 

ელ. ფოსტა: ge.econlawinst@yahoo.com                       

 

ახლადდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები, რომლებიც უთანაბრდებიან აკრედიტებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს (ხუთი წლის ვადით 2007 წლიდან) 

 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სახელწოდება 
მისამართი 

სსიპ - ზუგდიდის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 
ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. № 14 

სსიპ -ახალციხის ინსტიტუტი 
ახალციხე, რუსთაველის ქ. № 106 

ტელ.: 8(265) 2-19-90    

სსიპ - წნორის კოლეჯი 
წნორი, უნივერსიტეტის ქ. № 32 

ტელ.: 8(255) 3-14-94; 4-31-31 

სსიპ - ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება - კოლეჯი 

ახალქალაქი, დავით აღმაშენებლის ქ. № 119 

ტელ.: 899 58-84-61 

სსიპ - სოხუმის უნივერსიტეტი 
თბილისი, 0186, ჯიქიას ქ. № 9 

ტელ.: 54-14-05; 54-14-17 

 

ინტეგრირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება აკრედიტებულის 

რეჟიმში 2009-2010 სასწავლო წლამდე 
 

სსიპ - გორის უნივერსიტეტი  

გორი, ჭავჭავაძის ქ. № 53  

ტელ.: 8270-7-24-13 

ვებ-გვერდი: www.gu.edu.ge 

ელ-ფოსტა: universityg@gmail.com; 
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