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თავი 1. ხარისხის უზრუნველყოფის რეგულირება და პრინციპები 

ხარისხის უზრუნველყოფის ძირითად ღირებულებებს, მიდგომებსა და პრინციპებს ქუთაისში 

უნივერსიტეტში განსაზღვრავს დოკუმენტი „ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა“. 

პოლიტიკის თანახმად, ხარისხის მართვა ქუთაისის უნივერსიტეტის საქმიანობის 

ყოველდღიური ნაწილი და პროცესში ჩართული ყველა პირის პასუხისმგებლობაა. 

საუნივერსიტეტო საქმიანობის ხარისხი გამომდინარეობს საუნივერსიტეტო საზოგადოების 

წევრთა კომპეტენციისგან, პასუხისმგელობისგან და ეთიკური ქცევისგან. 

ქუთაისის უნივერსიტეტში, ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით საქმიანობის 

მთავარი ღირებულებები და მიდგომებია: გამჭვირვალობა, საჯაროობა, ობიექტურობა, 

სანდოობა, უწყვეტობა და ვალიდურობა. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ფუნქციონირებს პრინციპით: დაგეგმე, განახორციელე, 

შეაფასე, განავითარე. აღნიშნული პრინციპის დაცვით სისტემის ფუნქციონირება 

უზრუნველყოფილია ქუთაისის უნივერსიტეტში შემუშავებული ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების საშუალებით. 

უნივერსიტეტში შემუშვებული ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები გულისხმობს 

უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ შეფასებასა და განვითარებას ხარისხის 

შენარჩუნების და გაუმჯობესების  მიზნით.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური დასახული მიზნების მისაღწევად თანამშრომლობს 

უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურულ ერთეულთან/თანამდებობის პირთან, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან, სტუდენტებთან, დამსაქმებლებთან და სხვა დაინტერესებულ 

მხარეებთან.   

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს 

დოკუმენტით „ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და შეფასების შედეგების 

გამოყენების პროცედურები“, რომელიც აჯამებს ხარისხის შიდა და გარე შეფასების 

პროცესებს, აღწერს თუ რა დამატებით დოკუმენტაციას ეყრდნობა იგი ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში, ასევე, აღწერს თუ რა ინსტრუმენტების 

გამოყენებით ხორციელდება შეფასების პროცესი და თუ როგორ ხდება შეფასების შედეგების 

გამოყენება, პროცესებისა და მიღებული შედეგების დახვეწისა და გაუმჯობესების მიზნით. 

  



 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავისი საქმიანობის პროცესში დამატებით ეყრდნობა 

უნივერსიტეტში მოქმედ შემდეგ სამართლებრივ აქტებს: 

• საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, 

განვითარების, ცვლილებების შეტანის და გაუქმების პროცედურები; 

• საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია; 

• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია; 

• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი; 

• პერსონალის შერჩვის წესი; 

• სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პროცედურები; 

• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 

• ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია; 

• სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია; 

• სტუდენტთა კონტინგენტის მონიტორინგის პროცედურა; 

• კმაყოფილების კვლევის ჩატარების სახელმძღვანელო; 

• საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესი; 

• საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების წესი; 

• საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტის შესრულების წესი; 

• აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები; 

• კვლევის დაფინანსების წესი; 

• პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების 

პროცედურები და მექანიზმები; 

• სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების წესი; 

• ქუთაისის უნივერსიტეტის დებულება. 

  



 

თავი 2. ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები გულისხმობს ხარისხის შიდა და გარე შეფასებას. 

ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმები ითვალისწინებს: 

ა) განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული 

ავტორიზაციის, აკრედიტაციის და მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ / 

იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებს / გასაუმჯობესებელ ასპექტებს; 

ბ) საერთაშორისო ინსტიტუციური და პროგრამული აკრედიტაციის შედეგად გამოვლენილ/ 

იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებს/გასაუმჯობესებელ ასპექტებს; 

გ) ადგილობრივი ან საერთაშორისო მოწვეული ექსპერტების მიერ 

გამოვლენილ/იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებს/ გასაუმჯობესებელ ასპექტებს; 

დ) პრაქტიკის ობიექტების, პოტენციური დამსაქმებლების, პროფესიული ასოციაციების და 

სხვა გარე შემფასებლების მიერ გამოვლენილ / იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებს / 

გასაუმჯობესებელ ასპექტებს.  

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები უნივერსიტეტის საქმიანობის 

ყველა ძირითად ასპექტს მოიცავს და სამ ძირითად მიმართულებად იყოფა: 

ა) სწავლა-სწავლება და მომსახურება - საგანმანათლებლო პროგრამების, საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელებაში ჩართული პერსონალის და სასწავლო პროცესის შეფასება; 

ბ) კვლევა - კვლევითი საქმიანობის, აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო 

პროდუქტიულობის შეფასება და ანალიზი; 

გ) მართვის პროცესი - ორგანიზაციის მართვის პროცესების შეფასება. 

 



 

თავი 3. სწავლა-სწავლება და მომსახურება 

ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების ერთ-ერთი მიმართულება, სწავლა-სწავლება 

და მომსახურება სამ ძირითად ასპექტს გულისხმობს:  

ა) საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება 

ბ) საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასება 

გ) სასწავლო პროცესის შეფასება 

3.1. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება ხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით, ყველა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობითა და შეფასების სხვადასხვა ინსტრუმენტის 

გამოყენებით, კერძოდ: 

3.1.1. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ. 

საგანმანათლებლო პროგრამები შეფასდა პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ სხვადასხვა 

მიმართულებით, როგორიცაა, პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის პირდაპირი და 

არაპირდაპირი მეთოდით შეფასება (სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზი, 

გამოკითხვის შედეგები), კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლების მოკვლევა და 

შეფასება, სტუდენტთა გაცვლით პროგრამებში, ექსრტაკურიკულურ აქტივობებში 

მონაწილეობის შეფასება, პროგრამის განხროციელებისთვის საჭირო მატერილურ-ტექნიკური 

ბაზის, საბიბლიოთეკო რესურსის შეფასება. მიღებული შედეგები ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს წარედგინა მექანიზმების ფარგლებში წინასწარ შემუშავებული ანგარიშის სახით. 

ამავე ანგარიშში პროგრამის ხელმძღვანელი აღწერს მიღებული შეფასების შედეგების 

საფუძველზე პროგრამის განვითარებისა და პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების 

უკეთ მიღწევის მიზნით განხორციელებულ აქტივობებს, როგორიცაა, პროგრამის სასწავლო 

გეგმაში ცვლილებების შეტანა, პეროსნალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა,  

საბიბლიოთეკო რესურსების განახლება და ა.შ. 2020-2021 აკადემიურ წელს აღნიშნული 

შეფასება ქუთაისის უნივერსიტეტში პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ განხორციელდა 

უნივერსიტეტში მოქმედ ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაზე. შეფასების მიღებული 

შედეგები გამოყენებულ იქნა პროგრამების განახლებისა და განვითარების მიზნით. შედეგების 

გამოყენების შესახებ ინფორმაცია აღწერილია პროგრამის წლიური შეფასების ანგარიშში, 

რომელიც ანგარიშგებისა და შეფასებისთვის გაეგზავნა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს (დეტალებისთვის იხ. დანართი #1 - საგანმანათლებლო პროგრამების წლიური 

შეფასების ანგარიშები).  

 



 

3.1.2. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება დაინტერესებული მხარეების მიერ. 

საგანმანათლებლო პროგრამები შეფასდა დაინტერესებული მხარეების მიერ, კერძოდ, 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და 

დამსაქმებლების მიერ, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში წინასწარ 

შემუშავებული კითხვარების გამოყენებით. დაინტერესებული მხარეები აფასებენ 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს, პროგრამით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებს, 

პროგრამის სასწავლო გეგმას, პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებულ სასწავლო კურსებს, ასევე, 

სასწავლო კურსებისთვის გამოყოფილი სამუშაო საათების მოცულობას. ქუთაისის 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აღნიშნული გამოკითხვის პროცესის 

უზრუნველსაყოფად იყენებს ელექტრონულ პლატფორმას SurveyMonkey. დაინტერესებული 

მხარეების შეფასების შედეგები გაეგზავნათ პროგრამის ხელმძღვანელებს ანალიზისა და 

რეაგირებისთვის, მიღებული შედეგების პროგრამის განვითარებისა და გაუმჯობესების 

მიზნით გამოყენებისთვის. პროგრამის ხელმძღვანელები პროგრამის კომიტეტებთან ერთად 

განიხილავენ გამოკითხვის შედეგებს, აანალიზებენ მიღებულ შედეგებს, მსჯელობენ და 

იღებენ გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების მიზნით 

ცვლილებების საჭიროების შესახებ. შეფასების მიღებული შედეგების ანალიზი, ანალიზის 

შედეგად გამოყოფილი საყურადღებო საკითხების შესახებ ინფორმაცია, ასევე, ანალიზის 

საფუძვლეზე პროგრამის განვითარების მიზნით განხორციელებული ცვლილებების შესახებ 

ინფორომაცია პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ ანგარიშის სახით ეგზავნება 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. 2020-2021 აკადემიურ წელს 

უნივერსიტეტში მოქმედი ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა შეფასდა დაინტერესებული 

მხარეების მიერ მათი გამოკითხვის გზით, წინასწარ შემუშავებული კითხვარების 

გამოყენებით. გამოკითხვის შედეგები დადებითია, ყველა დაინტერესებული მხარის მიერ 

საგანმანთლებლო პროგრამები მაღალი ქულით იქნა შეფასებული: შეკითხვაზე „გთხოვთ, 

შეაფასოთ საგანმანათლებო პროგრამის სასწავლო გეგმა“, ყველა საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში რესპონდენტთა შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4 

ქულა ან მეტი: 

  



 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი 
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მედიცინის ფაკულტეტი 

 

გამოკითხვის შედეგები გაანალიზდა და გამოყენებულ იქნა პროგრამის ხელმძღვანელებისა და 

კომიტეტების მიერ პროგრამების განვითარების მიზნით. მიღებულ შედეგებზე რეაგირებისა 

და შედეგების გამოყენების შესახებ ანგარიში პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ გაეგზავნა 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ანგარიშგებისა და შეფასებისთვის. რეაგირების 

ანგარიშები ცხადყოფს, რომ დაინტერესებული მხარეების შეფასების შედეგების საფუძველზე 

ლოგიკური ცვლილებები განხორციელდა ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაში 

(დეტალებისთვის იხ. დანართი #2 - დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის შედეგები, 

შედეგების ანალიზი და შედეგების გამოყენების ანგარიშები). 

3.1.3. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. 

საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება ასევე ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ, სტანდარტებთან, სხვა გარე და შიდა მარეგულირებელ დოკუმენტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით. სწავლის შედეგების შეფასების (აკადემიური მოსწრების 

ანალიზის), დაინტერესებული მხარეების მიერ პროგრამების შეფასების, პროგრამის 

განხორციელებისთვის საჭირო რესურსების შეფასების თუ ხრისიხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმებით გათვალისწინებული პროგრამის შეფასების სხვა საშუალებების გამოყენების 

შედეგად მიღებული შეფასების შედეგების საფუძველზე, პროგრამების ხელმძღვანელებისა და 

კომიტეტების მიერ პროგრამების განახლებული ან ახლადშემუშავებული ვერსიები 

ფაკულტეტის საბჭოს მიერ განხილვის შემდეგ, ეგზავნება ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს მოქმედ პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების ან ახლადშემუშავებული 

პროგრამის შესწავლისა და შეფასების მიზნით. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

მზადდება დასკვნა თითეული განახლებული პროგრამის ან ახლადშემუშავებული პროგრამის 

აკრედიტაციის სტანდარტებთან და უნივერსიტეტის შიდა სამართლებრივი აქტებით 
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დაინტერესებული მხარეების მიერ დიპ. მედიკოსის ერთსაფეხურიანი 

პროგრამის შეფასება (მაქსიმალური შეფასება: 5 ქულა)

დამსაქმებელი პერსონალი სტუდენტი კურსდამთავრებული



 

დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის საბოლოოდ დადგენის მიზნით. დასკვნა 

წარედგინება მმართველ საბჭოს მოქმედ პროგრამაში ცვლილებების ან ახლადშემუშავებული 

პროგრამის დამტკიცების მიზნით.  2020-2021 აკადემიურ წელს მნიშვნელოვნად განახლდა 

ეკონომიკის საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამები, ასევე, დიპლომირებული მედიკოსის 

ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამების განვითარების მიზნით 

ცვლილებები შევიდა უნივერსიტეტში მოქმედ ყველა საგანმანათლაბლო პროგრამაში. 

შემუშავდა სამართლის საბაკალავრო პროგრამა. ზემოაღნიშნული დასკვნა 2020-2021 

აკადემიურ წელს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ მომზადდა მოქმედ 

საგანმანათლებლო პროგრამებში ნებისმიერი ცვლილების ინიცირებისა და დამტკიცების, 

ასევე ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების შემთხვევაში.  

3.1.4. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება პროგრამით განსაზღვრული სწავლის 

შედეგების მიღწევის შეფასების გზით. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება ასევე 

ხორციელდება პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების გზით. 

აღნიშნულ პროცესში გამოიყენება შეფასების პირდაპირი და არაპირდაპირი მეთოდები.  

ა) სწავლის შედეგების პირდაპირი მეთოდებით შეფასების მიზნით კეთდება სტუდენტთა 

აკადემიური მოსწრების ანალიზი. ქუთაისის უნივერსიტეტში მოქმედი სწავლის შედეგების 

შეფასების მეთოდოლოგიის მიხედვით განსაზღვრული სამიზნე ნიშნულების შესაბამისად, 

ანალიზის შედეგად იკვეთება საყურადღებო საკითხები. აკადემიურ მოსწრებაზე დაკვირვება 

ხორციელდება დინამიკაში, კერძოდ, ხორციელდება ბოლო სამი წლის შედეგებზე დაკვირვება, 

რაც ხელს უწყობს რეალურად საყურადღებო საკითხების გამოყოფას და გამორიცხავს ძლიერი 

და სუსტი ჯგუფების შემთხვევაში მიღებულ შედეგებს. აკადემიური მოსწრების მონაცემები 

შესწავლისა და ანალიზის მიზნით, ასევე ანალიზის შედეგების საფუძველზე საყურადღებო 

საკითხების გამოვლენის მიზნით ეგზავნებათ პროგრამის ხელმძღვანელებს რეაგირებისთვის, 

კერძოდ, საკითხის უფრო სიღრმისეულად შესწავლის და საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის 

ფარგლებში კონკრეტული ცვლილებების განხორციელების მიზნით. რეაგირება 

შესაძლებელია გულისხმობდეს, სასწავლო გეგმაში კონკრეტული ცვლილებების 

განხორციელებას, სასწავლო კურსისთვის განსაზღვრული წინაპირობების შეცვლას, სასწავლო 

კურსის ფარგლებში გამოყენებული სწავლების მეთოდლოგიის შეცვლას, გამოყენებული 

ლიტერატურის  განახლებას და ა.შ. პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს წარედგინება ანალიზის შედეგების გამოყენებისა და 

რეაგირების ანგარიშები. ვინაიდან აკადემიური მოსწრების ანალიზი განახლებული 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად განხორციელდა 2020-2021 სასწავლო წელს პირველად (ბაზა 

განახლდა და დაინერგა 2020-2021 წლიდან, ბაზაში წინა წლის მონაცემების არ არსებობის 

გამო, გაანალიზდა მხოლოდ 2020-2021 აკადემიური წლის მონაცემები), ანალიზის შედეგების 

საფუძველზე უმეტესწილად გამოიკვეთა დინამიკაში, სამწლიან მონაცემებზე დაკვირვების 



 

საჭიროება, როგორც ამას განსაზღვრავს სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდოლოგია, 

იმისათვის, რომ შეფასების შედეგები იყოს ვალიდური და შედეგებზე დაყრდნობით 

რეაგირებები იყოს საფუძვლიანი, არგუმენტირებული და ლოგიკური, თუმცა ერთწლინი 

დაკვირვების მიუხედავად გამოიკვეთა გარკვეული რეაგირებების საჭიროება, რაც 

განხორციელდა კიდეც საგანმანთლებლო პრორამების ფარგლებში. რათქმაუნდა დაფიქსირდა 

დადებითი შედეგებიც (სამიზნე ნიშნულების შესრულება), რომლის მიხედვითაც ერთწლიანი 

დაკვირვების საფუძველზე არ იკვეთება რეაგირების საჭიროებები, თუმცა ამ შემთხვევაშიც 

მნიშვნელოვანია დაკვირვება სამი წლის მონაცემებზე, რადგან კვლავ მაქსიმალურად 

დასაბუთებული იყოს აღნიშნული დასკვნა.: 

სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთილი საყურადღებო 

საკითხების შეჯამება და განხორციელებული რეაგირებები შემდეგნაირად გამოიყურება 

საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით: 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

დინამიკაში 

დაკვირვების 

საჭიროება 

არავალიდური 

შედეგების 

შემთხვევები 

პროგრამის 

საფუძლიანად 

განახლება 

ანალიზის საფ. 

განხორციელებული 

რეაგირებები 

სემესტრი სემესტრი სემესტრი სემესტრი 

I II I II I II I II 

ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საბაკალავრო 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  

ეკონომიკის 

საბაკალავრო 
✓  ✓    ✓   ✓  ✓  

ტურიზმის 

საბაკალავრო 
✓  ✓    ✓    ✓  

საბუღ. აღ. და 

აუდიტის 

საბაკალავრო  

✓  ✓   ✓     ✓  

ფინანსების 

სამაგისტრო 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓     

ეკონომიკის 

სადოქტორო 
✓  ✓    ✓     

 

შენიშვნა: აკადემიური მოსწრების ანალიზი არ განხორციელებულა მედიცინის ფაკულტეტის 

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ვინაიდან პროგრამის 

განხორციელება უნივერსიტეტმა დაიწყო 2020-2021 აკადემიური წლის მეორე სემესტრში, 

პროგრამაზე ირიცხებოდა მხოლოდ ერთი სტუდენტი და შესაბამისად, პროგრამა 



 

ხორციელდებოდა მხოლოდ ერთი სტუდენტისთვის, რისი ანალიზიც არ იძლეოდა შეფასების 

ვალიდურ შედეგებს.  

დეტალებისთვის იხ. დანართი #4 - სწავლის შედეგების პირდაპირი შეფასება, აკადემიური 

მოსწრების ანალიზი, ანგარიშები ანალიზის შედეგების გამოყენებისა და რეაგირების შესახებ. 

სწავლის შედეგების შეფასების პირდაპირ მეთოდად უნივერსიტეტი სწავლის შედეგების 

შეფასების მეთოდოლოგიის თანახმად, ასევე განსაზღვრავს შეფასების უფრო კომპლექსურ 

მეთოდსაც, რაც გულისხმობს სწავლის შედეგების ჩაშლას შეფასების ინდიკატორებად და 

ინდიკატორების შეფასებას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს სწავლის შედეგების 

მიღწევასთან დაკავშირებით გამოვლენილი საყურადღებო შემთხვევების უფრო სიღრმისეულ 

შესწავლას და მიზეზების კვლევას. ინდიკატორების გამოყენებით სწავლის შედეგების 

შეფასების გეგმა შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში და შედეგების 

ვალიდურობის მიზნით (ვალიდური შედეგები შესაძლებელია მივიღოთ განახლებული 

პროგრამებით გარკვეული პერიოდით სწავლის შემდეგ) დაგეგმილია მათი განხორციელება 

რიგ შემთხვევებში 2021-2022, ხოლო რიგ შემთხვევებში 2022-2023 აკადემიური წლიდან. 

ბ) სწავლის შედეგების შეფასების არაპირდაპირი მეთოდების ფარგლებში გამოიყენება 

პროგრამის კურსდამთავრებულებისა და დამსაქმებლების გამოკითხვის შედეგების 

გაანალიზება და შედეგების პროგრამის განვითარების მიზნით გამოყენება. აღნიშნულ 

პროცესში დამსაქმებლები, იმ შემთხვევაში თუ მათთან დასაქმებულია ქუთაისის 

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ან სტუდენტი, აფასებენ დასაქმებულთა ცოდნასა და 

უნარებს, ხოლო კურსდამთავრებულები აფასებენ პროგრამის დასრულების შედეგად 

მიღებულ საკუთარ ცოდნასა და უნარებს, რაც იძლევა შესაძლებლობას შეფასდეს 

კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნისა და უნარების 

დონე და ხარისხი. გამოკითხვის პროცესის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ელექტრონული 

პლატფორმა SurveyMonkey. მიღებული შედეგები ეგზავნებათ პროგრამის ხელმძღვანელებს 

ანალიზისა და რეაგირებისთვის. პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ ხდება მიღებული 

შედეგების პროგრამის კომიტეტის წევრებთან განხილვა, რეაგირების საჭიროების 

იდენტიფიცირება და დადგენა, საჭიროების დადგენის შემთხვევაში კი პროგრამის 

ფარგლებში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება. პრგორამის ხაელმძღვანელების მიერ 

შედეგების ანალიზის გამოყენებისა და რეაგირების შესახებ ანგარიში წარედგინება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს ანაგრიშგებისა და შეფასებისთვის. აღსანიშნავია, რომ 

არაპირდაპირი მეთოდით სწავლის შედეგების შეფასების პროცესში მიღებული შედეგებიდან  

უნივერსიტეტში მოქმედ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საყურადღებოდ ითვლება შედეგი, 

თუ გამოკითხულ კურსდამთავრებულთა დიდი ნაწილი (30% და მეტი) თვლის, რომ 

კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ვერ მიიღო სფეროსთვის 

მნშვნელოვანი სათანადო ცოდნა და უნარები და მათი დაუფლება მას მოუწია პროგრამის 



 

დასრულების შემდეგ, პროგრამის მიღმა. მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ 2020-2021 

აკადემიურ წელს შპს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტში’’ მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების 

არაპირდაპირი შეფასება კურსდამთავრებულთა მიერ განხორციელდა უნივერსიტეტში 

მოქმედი ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. შეფასების შედეგად გამოიკვეთა, 

რომ კურსდამთავრებულთა აბსოლუტური უმრავლესობის აზრით საგნმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში გამოიმუშავეს სათანადო ცოდნა და უნარები: შეკითხვაზე „გთხოვთ, 

შეაფასოთ საგანმანათლებო პროგრამა, რომელიც დაასრულეთ და ის ცოდნა და უნარები რაც 

პროგრამის დასრულების შედეგად შეიძინეთ“, ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში რესპონდენტთა შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4 ქულა ან მეტი: 

 

შენიშვნა: შეფასება არ განხორციელებულა მედიცინის ფაკულტეტის დიპლომირებული 

მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ვინაიდან პროგრამის განხორციელება 

უნივერსიტეტმა დაიწყო 2020-2021 აკადემიურ წელს და შესაბამისად, პროგრამას მოცემულ 

მომენტში არ ჰყავს კურსდამთავრებული.  

გათვალისწინებულია კურსდამთავრებულების მხრიდან გამოთქმული მოსაზრებები 

პროგრამების განვითარებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული დასტურდება, გამოკითხვის 

შედეგებით, შედეგების ანალიზისა და მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინების 

ანგარიშებით, კომიტეტის სხდომის ოქმებითა და საგანმანათლებლო პროგრამებით, სადაც 

ასახულია ანგარიშებსა და ოქმებში აღწერილი ცვლილებები (დეტალებისთვის იხ. დანართი 

#3 - სწავლის შედეგების არაპირდაპირი შეფასება, კურსდამთვარებულების გამოკითხვის 

შედეგები, შედეგების ანალიზი და შედეგების გამოყენების ანგარიშები). 
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არაპირდაპირი შეფასება (უმაღლესი შეფასება: 5 ქულა)

სოც. მეცნ. ბიზნ. და სამართლის ფაკულტეტი



 

3.1.5. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

პროგრამის მდგრადობის კუთხით. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ხდება პროგრამის მდგრადობის თვალსაზრისითაც. 

უნივერსიტეტში მოქმედი აკადემიური და მოწვეული პეროსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგიის თანახმად დადგენილი სამიზნე ნიშნულების მიხედვით 

დგინდება პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური პერსონალის მინიმალური 

რაოდენობა და შესაბამისად, ფასდება პროგრამის განხორციელებაში ჩართული აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის სათანადოობა. აღნიშნული მიზნით ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ხდება მონაცემების გამოთხოვა პროგრამის 

ხელმძღვანელებისგან და შეფასება, თუ რამდენად არის დაცული მეთოდლოგიით 

დადგენილი სამიზნე ნიშნულები. საგანმანათლებლო პროგრამების სათანადო რაოდენობით 

აკადემიური პერსონალით უზრუნველყოფის საკითხი აღნიშნული პროცედურის მიხედვით 

შეფასდა 2020-2021 აკადემიურ წელსაც. შეფასების შედეგების საფუძველზე გამოიკვეთა ყველა 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების პროცესში მეთოდოლოგიით დადგენილი, 

სათანადო რაოდენობის აკადემიური პერსონალის ჩართულობა (იხ. დანართი #21 - 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის ცხრილი).  

 

3.2. საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასება 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართული პერსონალის შეფასება ხდება 

სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული პეროსონალის ჩართულობით, 

რამდენიმე მიმართულებით და შეფასების სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენებით, კერძოდ: 

3.2.1. აკადემიური პერსონალის შეფასება განხორციელებული სამცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის მიხედვით. აკადემიური პერსონალის შეფასება ხორციელდება 

განხორციელებული სამცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მიხედვით. უნივერსიტეტში 

შემუშავებულია აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი. დოკუმენტის 

ფარგლებში შემუშავებულია აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

წლიური ანგარიშის ფორმა. ფორმა განსაზღვრავს ყველა შესაძლო აქტივობას, რაც აკადემიურ 

პერსონალს შესაძლოა ჩაეთვალოს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობად. ფორმა ამასთანავე 

განსაზღვრავს თითოეული აქტივობის ქულას. ფორმით განსაზღვრულ თითოეულ აქტივობას 

ზემოაღნიშნული წესის მიხედვით ენიჭება განსხვავებული ქულა. ქულის მოცულობა 

თავისთავად გამომდინარეობს სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობის მნიშვნელობისა და 

ღირებულებისგან. აკადემიური პერსონალი ყოველი აკადემიური წლის ბოლოს, აღნიშნულ 

წლიურ ანგარიშს წარუდგენს ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრს. დოკუმენტი ადგენს მინიმალურ შესასრულებელ მოთხოვნებს 

(მინიმალურ ქულას) აფილირებული აკადემიური პერსონალისა (აფილირებული პროფესორი, 



 

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი და 

აფილირებული ასისტენტი) და აკადემიური პერსონალისთვის (პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი).  აკადემიური პერსონალი ვალდებულია 

განახორციელოს წესით განსაზღვრული სამეცნიერო აქტივობები და ყოველწლიურად 

დააგროვოს მისთვის განსაზღვრული მინიმალური ქულათა რაოდენობა. აკადემიური 

პერსონალის მიერ სასწავლო წლის ბოლოს წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიშს აფასებს 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი და ადასტურებს 

აკადემიური პერსონალის მიერ შესრულებულ სამეცნიერო აქტივობებს. სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი შეფასების შედეგებს აწვდის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს დადასტურებული შედეგების წლიური შეფასების 

პროცესში გამოყენებისა და საბოლოო შეფასების შედეგებში გათვალისწინების მიზნით. 

აკადემიური პერსონალის ზემოაღნიშნული ანგარიშის საფუძველზე განხორციელებული 

შეფასების შედეგები გამოიყენება შემდეგნაირად: 

1. აფილირებული აკადემიური  პერსონალის მიერ ზედიზედ ორი წლის განმავლობაში 

სამეცნიერო აქტივობის შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს მისთვის შრომის 

ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი. ერთი წლის გასვლის შემდეგ სამეცნიერო 

აქტივობების შეუსრულებლობის  შემთხვევაში  აფილირებულ აკადემიური 

პერსონალს ეძლევა გაფრთხილება. 

2. აფილირებული აკადემიური პერსონალის მიერ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობასთან 

დაკავშირებით დადგენილი მინიმალური მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში, 

აფილირებულ აკადემიურ პერსონალს ეძლევა შესაბამისი ანაზღაურება: აფილირებულ 

პროფესორს - 3000 ლარის ოდენობით, აფილირებულ ასოცირებულ პროფესორს - 2500 

ლარის ოდენობით, აფილირებულ ასისტენტ-პროფესორს - 2000 ლარის ოდენობით, 

აფილირებულ ასისტენტს - 1500 ლარის ოდენობით.  

3. აკადემიური  პერსონალის საქმიანობის წლიური შეფასების შედეგების (სადაც 

გარკვეული პროცენტული წილი ეთმობა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

შეფასების შედეგებს), რანჟირების საფუძველზე, თითოეულ ფაკულტეტზე სამი 

საუკეთესო შედეგის მქონე აკადემიურ პერსონალს, წახალისების მიზნით, გადაეცემა 

ფულადი ჯილდო (I ადგილი - 1500 ლარი, II ადგილი - 1000 ლარი, III ადგილი - 500 

ლარი).  

4. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან თანამშრომლობით აფასებს მიღებულ შედეგებს, 

აანალიზებს და ადგენს აკადემიური პერსონალისთვის სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის ხელშეწყობის საჭიროებებს და გეგმავს ხელშეწყობის მიმართულებებსა და 



 

ხელშეწყობისთვის საჭირო აქტივობებს. შეფასების შედეგების გამოყენება და 

შედეგებზე ზემოაღნიშნული რეაგირება უნივერსიტეტის მხრიდან განიხილება, 

როგორც აკადემიური პერსონალის სამცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და 

პროდუქტიულობის გაზრდის მექანიზმი და ფინანსური მხარდაჭერის საშუალება. 

აკადემიური პერსონალის მიერ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება ქუთაისის 

უნივერსიტეტში განხორციელდა 2020-2021 აკადემიური წლის ბოლოს (იხ. დანართი #5 - 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასება, აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის წლიური ანგარიშები).  

2020-2021 აკადემიური წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სტატისტიკური ანალიზი 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

2021 წლის აგვისტოს მონაცემებით, ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის ჯამური რიცხვი შეადგენდა 307-ს: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და 

სამართლის ფაკულტეტი - 51 აკადემიური და 50 მოწვეული პერსონალი, მედიცინის 

ფაკულტეტი - 53 აკადემიური და 153 მოწვეული პერსონალი: 

 

2021 წლის აგვისტოს მონაცემებით, ქუთაისის უნივერსიტეტთან აფილირებულია 49 

აკადემიური პერსონალი: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტი - 

27 აფილირებული აკადემიური პერსონალი, მედიცინის ფაკულტეტი - 22 აფილირებული 

აკადემიური პერსონალი. 

2020-2021 აკადემიურ წელს, 104 აკადემიური პერსონალიდან სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის ანგარიში 54 (52%) აკადემიურმა პერსონალმა წარმოადგინა: 
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2020-2021 აკადემიური წლის განმავლობაში აკადემიური პერსონალის მიერ 

განხორციელებული იყო შემდეგი სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობები: 

სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობები სოც. მეცნ. ბიზნ. და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 

მედიცინის 

ფაკულტეტი 

ჯამი 

სტატიები იმფაქთ-ფაქტორიან ჟურნალებში 3 22 25 

სტატიები საერთაშორისო ინდექსის მქონე 

ჟურნალებში 
59 14 73 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობა (პოსტერი) 
2 7 9 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობა (მოხსენებით გამოსვლა) 
31 33 64 

ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში 

მონაწილეობა (მოხსენებით გამოსვლა) 
2 8 10 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების 

სამეცნიერო კომიტეტის წევრობა 
9 7 16 

ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციების 

სამეცნიერო კომიტეტის წევრობა 
0 1 1 

დაფინანსებული საგრანტო პროექტის 

ხელმძღვანელობა 
1 3 4 

დაფინანსებულ საგრანტო პროექტში 

მონაწილეობა (ძირითადი პერსონალი) 
3 6 9 

მონოგრაფიის / სახელმძღვანელოს 

საზღვარგარეთ გამოშვება 
0 0 0 

მონოგრაფიის / სახელმძღვანელოს გამოშვება 4 2 6 
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საერთაშორისო სამეცნიერო აკადემიის წევრობა 1 2 3 

იმფაქთ-ფაქტორიანი ჟურნალის რეცენზენტობა, 

სარედაქციო საბჭოს წევრობა 
0 1 1 

სხვა საერთაშორისო ინდექსის მქონე 

სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორობა 
3 2 5 

სხვა საერთაშორისო ინდექსის მქონე 

სამეცნიერო ჟურნალის რეცენზენტობა, 

სარედაქციო საბჭოს წევრობა 

29 7 36 

სახელმძღვანელოს / მონოგრაფიის რეცენზირება 2 0 2 

სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება 0 0 0 

სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება 0 0 0 

საზღვარგარეთ ჩატარებული სტუდენტური 

კონფერენციების ნაშრომების ხელმძღვანელობა 
0 0 0 

ადგილობრივი სტუდენტური კონფერენციების 

ნაშრომების ხელმძღვანელობა 
9 0 9 

 

2020-2021 აკადემიურ წელს ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მიერ 

ფაკულტეტების ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი რაოდენობის სამეცნიერო-კვლევითი 

აქტივობა:  

 

ზემოაღნიშნული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანაზღაურებამ ქუთაისის 

უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალისთვის 2020-2021 აკადემიურ წელს 

შეადგინა 32 000 ლარი.  

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის მიერ თავისმხრივ ჩატარდა 

გამოკითხვა აკადემიური პერსონალის საჭიროებების დადგენის მიზნით. შეკითხვები მიზნად 

ისახავდა იმ თემების გამოვლენას, რომლებზეც პერსონალი ისურვებდა მეტი ინფორმაციის 
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განხორციელებული სამეცნ. კვლევითი აქტივობების რაოდენობა 

ფაკულტეტების მიხედვით

სოც. მეცნ. ბიზნ. და სამართლის ფაკულტეტი მედიცნის ფაკულტეტი სულ



 

მიღებას ვორქშოპების/ტრენინგების/საინფორმაციო შეხვედრების სახით, ასევე სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობისთვის რა მიმართულებით საჭიროებდნენ გადამზადებას/ 

მომზადებას და  რა სახის ხელშეწყობის მიღებას ისურვებდნენ სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრისგან. გამოკითხვის შედეგები გაანალიზდა და შედეგების 

ანალიზზე დაყრდნობით შემდეგი ვორქშოპების / სემინარების / საინფორმაციო შეხვედრების 

ჩატარება დაიგეგმა: 

1. სემინარი კვლევის მეთოდების და კვლევის გეგმის დიზაინის საკითხებზე 

2. ვორქშოპი საჯარო სახსრებისა და საგრანტო თანხების მართვის საკითხებზე 

3. SPSS მონაცემთა დამუშავების პროგრამა 

4. რეცენზირება 

5. ინტელექტუალური საკუთრება და საავტორო უფლებების დაცვა 

6. კოლაბორაციული/თანამშრომლობითი კვლევა 

7. სამეცნიერო ჩანაწერების შენახვა/მონაცემთა მართვა 

აღსანიშნავია, რომ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასებისა და ხელშეწყობის ცენტრის 

მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა სხვადასხვა აქტივობა უნივერისტეტის აკადემიური 

პერსონალის  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, კერძოდ: 

1. განხორციელდა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობების/პოტენციალის შესახებ 

ინფორმაციის სისტემატიზაცია. კერძოდ, განხორციელდა 112 აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის 2015-2020 წლებში შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი 

აქტივობების შესახებ ინფორმაციის შესწავლა/დამუშავება და აღნიშნული 

ინფორმაციის ქუთაისის უნვერსიტეტის HRSOFT-ზე ატვირთვა. 

2. უნივერსიტეტის 112 (2020 წლის აგვისტოს მონაცემებით) აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალის შესწავლისა და შეფასების 

შედეგების მიხედვით მოხდა კვლევითი მიმართულებების განსაზღვრა და 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ფონდების სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო 

პროგრამების და პოსტდოქტორანტურის ინდივიდუალური სტიპენდიების 

პროგრამების ბაზის შექმნა, რომლის განახლებაც სისტემატიურად ხორციელდება. 

3. გამოკვეთილი კვლევითი ინტერესების გათვალისწინებით მოხდა აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის ელექტრონული ფოსტების ჯგუფების შექმნა, რომლის 

მეშვეობითაც მათ სისტემატიურად მიეწოდებათ ინფორმაცია გამოცხადებული 

კვლევითი კონკურსების და საერთაშორისო კონფერენციების შესახებ დარგების 

შესაბამისად. 



 

გაზიარებული კვლევითი სტიპენდიების, კვლევითი საგრანტო პროგრამების და 

კონფერენციების სია: 

• აშშ-ს მეცნიერებათა, ინჟინერიისა და მედიცინის ეროვნული აკადემიების 

კვლევითი სტიპენდიები პოსტდოქტორანტებისთვის 

(http://nrc58.nas.edu/RAPLab10/Opportunity/Search.aspx?SrchParams=SrchCtznLevel%3

dC_03%26SrchLevel%3dLvl_*%252cLvl_M%252cLvl_D%252cLvl_R%252cLvl_S%26Srch

Keywords%3d%26SrchAdvName%3d%26SrchPrograms%3d%26SrchLocations%3d&R=Tr

ue)  

• გეორგ ფორსტერის კვლევითი სტიპენდიები (Georg Forster Research Fellowship) 

(https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-

research-fellowship) 

• 21-ე საერთაშორისო კომპიუტერული მეცნიერების კონფერენცია (ICCC 2021) 

(https://www.iccs-meeting.org/iccs2021/) 

• ევრაზიის ბიზნესისა და ეკონომიკის საზოგადოების 35-ე საერთაშორისო 

კონფერენცია (35th EBES Conference) (https://www.ebesweb.org/Conferences/35th-

EBES-Conference-Rome.aspx) 

• ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო პროგრამები (https://erc.europa.eu/) 

• კვლევითი ვიზიტი მაჩერატას უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში (იტალია) 

(http://giurisprudenza.unimc.it/en/research) 

• DAAD-ის სასტიპენდიო პროგრამა "Research Stays for University Academics and 

Scientists" (https://www.daad-georgia.org/ka/daphinansebis-modzieba/sastipendio-

programebis/?type=a&origin=71&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=0&lan

guage=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015456)  

• Grants for Medical Education (https://www.grantsformedicaleducation.com) 

• NBER-ის მცირე კვლევითი გრანტები (https://www.nber.org/call-small-grant-proposals-

economics-digitization) 

• იაპონიის მეცნიერების ხელშეწყობის საზოგადოების პროგრამა 2021 (JSPS 

International Fellowships for Research in Japan) (https://www.jsps.go.jp/english/e-

ippan/index.html) 

• AIAS-COFUND Fellowships - ორჰუსის მოწინავე კვლევების ინსტიტუტის 

სტიპენდიები (https://aias.au.dk/opportunities-at-aias/aiasfellowships/aias-cofund-

fellowships/ )  

• Spencer Foundation (https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant) 

http://nrc58.nas.edu/RAPLab10/Opportunity/Search.aspx?SrchParams=SrchCtznLevel%3dC_03%26SrchLevel%3dLvl_*%252cLvl_M%252cLvl_D%252cLvl_R%252cLvl_S%26SrchKeywords%3d%26SrchAdvName%3d%26SrchPrograms%3d%26SrchLocations%3d&R=True
http://nrc58.nas.edu/RAPLab10/Opportunity/Search.aspx?SrchParams=SrchCtznLevel%3dC_03%26SrchLevel%3dLvl_*%252cLvl_M%252cLvl_D%252cLvl_R%252cLvl_S%26SrchKeywords%3d%26SrchAdvName%3d%26SrchPrograms%3d%26SrchLocations%3d&R=True
http://nrc58.nas.edu/RAPLab10/Opportunity/Search.aspx?SrchParams=SrchCtznLevel%3dC_03%26SrchLevel%3dLvl_*%252cLvl_M%252cLvl_D%252cLvl_R%252cLvl_S%26SrchKeywords%3d%26SrchAdvName%3d%26SrchPrograms%3d%26SrchLocations%3d&R=True
http://nrc58.nas.edu/RAPLab10/Opportunity/Search.aspx?SrchParams=SrchCtznLevel%3dC_03%26SrchLevel%3dLvl_*%252cLvl_M%252cLvl_D%252cLvl_R%252cLvl_S%26SrchKeywords%3d%26SrchAdvName%3d%26SrchPrograms%3d%26SrchLocations%3d&R=True
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship
https://www.iccs-meeting.org/iccs2021/
https://www.ebesweb.org/Conferences/35th-EBES-Conference-Rome.aspx
https://www.ebesweb.org/Conferences/35th-EBES-Conference-Rome.aspx
https://erc.europa.eu/
http://giurisprudenza.unimc.it/en/research
https://www.daad-georgia.org/ka/daphinansebis-modzieba/sastipendio-programebis/?type=a&origin=71&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015456
https://www.daad-georgia.org/ka/daphinansebis-modzieba/sastipendio-programebis/?type=a&origin=71&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015456
https://www.daad-georgia.org/ka/daphinansebis-modzieba/sastipendio-programebis/?type=a&origin=71&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=0&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015456
https://www.grantsformedicaleducation.com/
https://www.nber.org/call-small-grant-proposals-economics-digitization
https://www.nber.org/call-small-grant-proposals-economics-digitization
https://www.jsps.go.jp/english/e-ippan/index.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-ippan/index.html
https://aias.au.dk/opportunities-at-aias/aiasfellowships/aias-cofund-fellowships/
https://aias.au.dk/opportunities-at-aias/aiasfellowships/aias-cofund-fellowships/
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant


 

• ARISC-ის მცირე კვლევითი გრანტები ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის 

სტუდენტებისთვის (https://arisc.org/arisc-small-grants-2/) 

• კორვინუსის მოწინავე კვლევების ინსტიტუტის (Corvinus Institute for Advanced 

Studies) კვლევითი სტიპენდიები (https://www.uni-corvinus.hu/main-

page/research/corvinus-institute-for-advanced-studies/research-fellowship-

programs/?lang=en) 

• GATEKEEPER-ის გამოყენებითი კვლევითი პროექტების კონკურსი 

(https://www.gatekeeper-project.eu/about-gatekeeper#block-missionandvision) 

• პადუას უნივერსიტეტის STARS Grants 2021 (https://www.unipd.it/en/stars2021) 

• საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრის (ISTC) ინსტიტუციური 

კვლევითი პროექტების კონკურსი (http://www.istc.int/en/about) 

• IPRA ფონდის მშვიდობის კვლევის გრანტები (https://iprafoundation.org/grants-info/) 

• ჰარვარდის სამართლის სკოლის კვლევითი სტიპენდიები IGLP Residential Fellowship 

Program (http://iglp.law.harvard.edu/) 

• ედინბურგის უნივერსიტეტის კვლევითი სტიპენდიები პოსტდოქტორანტებისთვის 

(ჰუმანიტარული მეცნიერებები) (https://www.iash.ed.ac.uk/csmch-iash) 

• შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 

გამოცხადებული 2021 წლის საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 

კონკურსი (https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-

sagamomtsemlo-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-shesakheb-2021-tslis-sagranto-

konkurss) 

• ERCIM - ინდივიდუალური კვლევითი სტიპენდიების კონკურსი (ინფორმატიკა და 

მათემატიკა) (https://fellowship.ercim.eu/information) 

• კოიმბრას ჯგუფის კვლევითი სტიპენდიები ახალგაზრდა მკვლევრებისთვის 

(Coimbra Group Scholarship Programme 2021) 

• მე-12 სამეცნიერო კონფერენცია „Modern movement of science“ 

(http://www.wayscience.com/en/12th-conference-1-2-april-2021/) 

• SRNSFG 2021 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო 

კონკურსი (https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2021-

tslis-metsnierebis-popularizatsiisatvis-miznobrivi-sagranto-konkurss) 

• SRNSFG კავკასიოლოგიისმიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების 

ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი 

(2021) (https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-

https://arisc.org/arisc-small-grants-2/
https://www.uni-corvinus.hu/main-page/research/corvinus-institute-for-advanced-studies/research-fellowship-programs/?lang=en
https://www.uni-corvinus.hu/main-page/research/corvinus-institute-for-advanced-studies/research-fellowship-programs/?lang=en
https://www.uni-corvinus.hu/main-page/research/corvinus-institute-for-advanced-studies/research-fellowship-programs/?lang=en
https://www.gatekeeper-project.eu/about-gatekeeper#block-missionandvision
https://www.unipd.it/en/stars2021
http://www.istc.int/en/about
https://iprafoundation.org/grants-info/
http://iglp.law.harvard.edu/
https://www.iash.ed.ac.uk/csmch-iash
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-sagamomtsemlo-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-shesakheb-2021-tslis-sagranto-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-sagamomtsemlo-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-shesakheb-2021-tslis-sagranto-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-sagamomtsemlo-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-shesakheb-2021-tslis-sagranto-konkurss
https://fellowship.ercim.eu/information
https://www.coimbra-group.eu/scholarships/european-neighbourhood/
http://www.wayscience.com/en/12th-conference-1-2-april-2021/
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2021-tslis-metsnierebis-popularizatsiisatvis-miznobrivi-sagranto-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2021-tslis-metsnierebis-popularizatsiisatvis-miznobrivi-sagranto-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-kavkasiologiis-mimartulebit-sametsniero-kvleviti-proeqtebis-khelshetskobisa-da-saertashoriso-sametsniero-ghonisdziebebis-sagranto-konkurss


 

kavkasiologiis-mimartulebit-sametsniero-kvleviti-proeqtebis-khelshetskobisa-da-

saertashoriso-sametsniero-ghonisdziebebis-sagranto-konkurss) 

• EUI and the International Visegrad Fund 2021 

• International Palandoken Scientific Studies Congress (https://en.isarconference.org/2021) 

• SRNSFG 2021 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების 

კონკურსი (https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2021-

tslis-akhalgazrda-metsnierta-kvlevebis-grantit-dafinansebis-konkurss) 

• 2021 წლის სტუდენტური კონფერენცია ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში 

• SRNSFG 2021 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტების კონკურსი (https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-

atskhadebs-fundamenturi-kvlevebisatvis-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-2021-tslis-

konkurss) 

• FaRiG Research Grants - კვლევითი გრანტები (ჰუმანიტარული მეცნიერებები) 

(http://farig.org/grants) 

• NAWA Urgency Grants - პოლონეთის ეროვნული სააგენტოს კვლევითი გრანტების 

პროგრამა (https://nawa.gov.pl/en/nawa) 

• Brain and Language 2021: Virtual Conference & Methods Workshop - უვიასკულას 

უნივერსიტეტი (ფინეთი) (https://registration.contio.fi/jyu/Registration/Login?id=1749-

KONG_CIBR-845) 

• Digital Humanities Summer Institute (DHSI) 2021 - ვიქტორიის უნივერსიტეტი, კანადა 

(https://dhsi.org/dhsi-2021-online-edition/) 

• სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში  

• GIP Scientific Conference - Populist Nationalism and Euroscepticism: Imagined or Real 

Threat for Associated Countries? (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L6O-

X71cTGa74GvwhSywBQ?fbclid=IwAR0mhHyRY9bPfg_Xodlu1A2_bUFrw0ruC7nuQsaqbI

ustwar4Cq4anXEAHY) 

• Call for Papers-თანამედროვე სამართლის ჟურნალი (შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი) 

• Online International Conference on "Problems of Psychology: New Perspectives, 

Considerations and Thoughts“ 

4. განხორციელდა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური 

პერსონალის 2019-2020 აკადემიური წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-kavkasiologiis-mimartulebit-sametsniero-kvleviti-proeqtebis-khelshetskobisa-da-saertashoriso-sametsniero-ghonisdziebebis-sagranto-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-kavkasiologiis-mimartulebit-sametsniero-kvleviti-proeqtebis-khelshetskobisa-da-saertashoriso-sametsniero-ghonisdziebebis-sagranto-konkurss
https://en.isarconference.org/2021
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2021-tslis-akhalgazrda-metsnierta-kvlevebis-grantit-dafinansebis-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-2021-tslis-akhalgazrda-metsnierta-kvlevebis-grantit-dafinansebis-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-fundamenturi-kvlevebisatvis-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-2021-tslis-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-fundamenturi-kvlevebisatvis-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-2021-tslis-konkurss
https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-fundamenturi-kvlevebisatvis-sakhelmtsifo-sametsniero-grantebis-2021-tslis-konkurss
http://farig.org/grants
https://nawa.gov.pl/en/nawa
https://registration.contio.fi/jyu/Registration/Login?id=1749-KONG_CIBR-845
https://registration.contio.fi/jyu/Registration/Login?id=1749-KONG_CIBR-845
https://dhsi.org/dhsi-2021-online-edition/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L6O-X71cTGa74GvwhSywBQ?fbclid=IwAR0mhHyRY9bPfg_Xodlu1A2_bUFrw0ruC7nuQsaqbIustwar4Cq4anXEAHY
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L6O-X71cTGa74GvwhSywBQ?fbclid=IwAR0mhHyRY9bPfg_Xodlu1A2_bUFrw0ruC7nuQsaqbIustwar4Cq4anXEAHY
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L6O-X71cTGa74GvwhSywBQ?fbclid=IwAR0mhHyRY9bPfg_Xodlu1A2_bUFrw0ruC7nuQsaqbIustwar4Cq4anXEAHY


 

ანგარიშების შეფასება. ჯამში ანგარიში 21-მა აკადემიურმა პერსონალმა წარადგინა 

(ანგარიშის გამოთხოვება ორჯერ განხორციელდა). მომზადდა სამეცნიერო-კვლევითი 

აქტივობების სტატისტიკური ანალიზი.  

5. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზებში 

რეგისტრაციის უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავდა შესაბამისი 

ინსტრუქციები/გზამკვლევები, რომლებიც აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაზიარდა: 

• რეგისტრაცია Google Scholar-ზე 

https://drive.google.com/file/d/19MxXeqd7ImQDTZVQtT0wS04cDOzbJ9uZ/view 

• რეგისტრაცია ORCID-ზე 

https://drive.google.com/file/d/1JMPOUhD2eO4hZ8alRtG_HkkTJh2gfDqr/view  

• რეგისტრაცია Research Gate-ზე  

https://drive.google.com/file/d/1yvbohaA41TKw6Az6SY-qLa4S_jKP3ldx/view  

• რეგისტრაცია Publons-ზე  

https://drive.google.com/file/d/10258cfDHOAmY-Few_AFlrjLfefwqr1Mf/view   

6. ქუთაისის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურთან 

თანამშრომლობით მოხდა Coursera for Campus-ის პორტალზე სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტების მეცნიერ-თანამშრომლებისთვის თემატური კურსების შეთავაზება; 

7. აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან გაზიარდა  სამეცნიერო ჟურნალების 

რეცენზენტებისთვის განკუთვნილი ონლაინ კურსების შესახებ ინფორმაცია:  

• ELSEVIER RESEARCHER 

ACADEMY:  https://researcheracademy.elsevier.com/navigating-peer-review/certified-

peer-reviewer-course  

• PUBLONS: https://publons.com/community/academy  

• WILEY: https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/becoming-a-

reviewer.html/peer-review-training.html 

• NATURE MASTER CLASSES: https://masterclasses.nature.com/focus-on-peer-review-

online-course/16605550 

• WOLTERS KLUWER: https://wkauthorservices.editage.com/peer-reviewer-training-

course/#knowmore  

8. 2020 წლის 15 ოქტომბერს, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის 

ორგანიზებით რიგის სტრადინის უნივერსიტეტის (Riga Stradins University) 

https://drive.google.com/file/d/19MxXeqd7ImQDTZVQtT0wS04cDOzbJ9uZ/view
https://drive.google.com/file/d/1JMPOUhD2eO4hZ8alRtG_HkkTJh2gfDqr/view
https://drive.google.com/file/d/1yvbohaA41TKw6Az6SY-qLa4S_jKP3ldx/view
https://drive.google.com/file/d/10258cfDHOAmY-Few_AFlrjLfefwqr1Mf/view
https://researcheracademy.elsevier.com/navigating-peer-review/certified-peer-reviewer-course
https://researcheracademy.elsevier.com/navigating-peer-review/certified-peer-reviewer-course
https://publons.com/community/academy
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/becoming-a-reviewer.html/peer-review-training.html
https://authorservices.wiley.com/Reviewers/journal-reviewers/becoming-a-reviewer.html/peer-review-training.html
https://masterclasses.nature.com/focus-on-peer-review-online-course/16605550
https://masterclasses.nature.com/focus-on-peer-review-online-course/16605550
https://wkauthorservices.editage.com/peer-reviewer-training-course/#knowmore
https://wkauthorservices.editage.com/peer-reviewer-training-course/#knowmore


 

პროფესორმა, ტატიანა მურავსკამ ჩაატარა ონლაინ ტრენინგი თემაზე „როგორ 

ვუხელმძღვანელოთ სამეცნიერო ნაშრომს“ (სამუშაო ენა - ინგლისური). ვორქშოფს 

ესწრებოდა მედიცინისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტების აკადემიური 

პერსონალი. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნენ ლატვიისა და გერმანიის 

უნივერსიტეტებში არსებული სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

სტრუქტურასა და ხელმძღავენლობის პრინციპებს. 

9. 2020 წლის 28 ოქტომბერს, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის 

ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ ტრენინგი თემაზე „როგორ ვუხელმძღვანელოთ 

სამეცნიერო ნაშრომს“, რომელსაც პროფესორი გოჩა თუთბერიძე უძღვებოდა (სამუშაო 

ენა - ქართული). ტრენინგს ესწრებოდა ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი. ტრენინგის მსველელობისას განხილული იყო ისეთი 

მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ხელმძღვანელისა და დოქტორანტის 

წარმატებული ურთიერთობის მოდელი, საერთაშორისო სამეცნიერო რესურსების 

ბაზები, სამეცნიერო-კვლევითი გრანტები. 

10. 2020 წლის 28 ნოემბერს, აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის ჩატარდა 

ონლაინ ვორქშოფი თემაზე „კვლევითი საგრანტო პროექტების წერა“. ვორქშოფს 

უძრვებოდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქეთევან გურჩიანი. 

ვორქშოფზე აკადემიური და მოწვეული პერსონალი გაეცნო კვლევითი საგრანტო 

აპლიკაციის შევსების სპეციფიკას და საგრანტო კვლევითი პროექტის მომზადებასთან 

დაკავშირებულ ისეთ ძირითად საკითხებს, როგორიცაა: საკვლევი თემის შერჩევა, 

კვლევის მიზანი, კვლევითი საპროექტო განაცხადის ზოგადი სტრუქტურა, 

აკადემიური ეთიკა და საერთაშორისო თანამშრომლობა.  

11. 2020 წლის დეკემბრის თვეში აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის ჩატარდა 

ონლაინ ვორქშოფების სერია თემაზე „კვლევა უნივერსიტეტში“. ტრენინგს უძღვებოდა 

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი ვლადიმერ ლუარსაბიშვილი. ვორქშოპი 

მიზნად ისახავდა სხვადახვა დარგის აკადემიური პერსონალისთვის კვლევით უნარ-

ჩვევების განვითარებას და არსებულის გაძლიერებას. ვორქშოპის მონაწილეები გაეცნენ 

თანამედროვე აკადემიური კვლევის ძირითად მეთოდებს. ვორქშოფების სერია 2 კვირა 

მიმდინარეობდა (2-12 დეკემბერი) და ჯამში 8 საათი ჩატარდა.  

12. 2020 წლის 15 დეკემბერს ინოვაციური სწავლების ტრენინგ ცენტრთან 

თანამშრომლობით ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია „სწავლების ინოვაციური 

მეთოდები და ტექნოლოგიური მიღწევები უმაღლეს განათლებაში“. აღნიშნული 

კონფერენციისთვის შემუშავდა ვებ-გვერდი. კონფერენციაზე მთავარ მომხსენებლად 

და სამეცნიერო კომიტეტის წევრებად მოწვეულნი იყვნენ საერთაშორისო დონის 

ექსპერტები განათლების დარგში. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 

https://imttahe.wixsite.com/imttahe/boards. კონფერენციის მონაწილეები 



 

წარმოადგენდნენ 6 ქვეყანას: საქართველო, ჩინეთი, მალაიზია, პორტუგალია, 

რუმინეთი და ინდოეთი. 25 მოხსენებიდან შეირჩა 14 მომხსენებელი.  

13. 2021 წლის თებერვალი-ივნისის პერიოდში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობის მიზნით აკადემიურ/მოწვეულ/სამეცნიერო პერსონალთან ასევე შემდეგი 

ინფორმაცია გაზიარდა: 

• Funding Institutional - კვლევითი გრანტებისა და სტიპენდიების ბაზა 

(https://account.elsevier.com/auth); 

• ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ბაზაზე ხელმისაწვდომი სამეცნიერო 

ბაზების ბმულები და მათი გამოყწნების ტუტორიალები  

• EURAXESS Mentoring Programme - მენტორობის პროგრამა ევროპის და მესამე 

ქვეყნების მკვლევრებისთვის (https://mentoring.euraxess.bg/)  

• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტი 

"მეცნიერება კაპიტანია" (http://www.captain2020.ge/) 

• SAGE Research Methods - უფასო მასალები მკვლევრებისთვის 

(https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-research-methods) 

• ლაიდენის უნივერსიტეტისა და ელსევიერის ერთობლივი სემინარი 

მკვლევრებისთვის (https://www.library.universiteitleiden.nl/news/2021/03/leiden-

university-libraries--elsevier-seminars-on-reproducible-research) 

• საინფორმაციო ვებინარი Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 2021-2027 

(https://webcast.ec.europa.eu/marie-sklodowska-curie-actions-msca-under-horizon-

europe-information-event) 

• Horizon Europe - ვებინარი წარმატებული განაცხადის მომზადების შესახებ 

(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210324) 

• საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) ნორვეგიის საერთაშორისო 

ურთიერთობების ინსტიტუტთან (NUPI): მასტერკლასი "როგორ გამოვაქვეყნოთ 

სამეცნიერო ნაშრომი? 

(http://gip.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%a0-

%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%

83%a5%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a7%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%97-

%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%-2/) 

• 2021 AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy - ვორქშოპი მკვლევრებისთვის 

(https://twas.org/opportunity/2021-aaas-twas-course-science-diplomacy) 

https://account.elsevier.com/auth
https://mentoring.euraxess.bg/
http://www.captain2020.ge/
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sage-research-methods
https://www.library.universiteitleiden.nl/news/2021/03/leiden-university-libraries--elsevier-seminars-on-reproducible-research
https://www.library.universiteitleiden.nl/news/2021/03/leiden-university-libraries--elsevier-seminars-on-reproducible-research
https://webcast.ec.europa.eu/marie-sklodowska-curie-actions-msca-under-horizon-europe-information-event
https://webcast.ec.europa.eu/marie-sklodowska-curie-actions-msca-under-horizon-europe-information-event
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210324
http://gip.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a7%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%97-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%25-2/
http://gip.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a7%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%97-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%25-2/
http://gip.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a7%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%97-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%25-2/
http://gip.ge/ge/%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%9d%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%a5%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%a7%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%97-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%25-2/
https://twas.org/opportunity/2021-aaas-twas-course-science-diplomacy


 

• Horizon Europe - საინფორმაციო დღე (საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო) (https://horizoneuropegeorgia.service-facility.eu/) 

• European Research and Innovation Days 2021(https://www.research-innovation-

days.eu/register) 

• Proposal Writing Camp for Georgia - ევროკომისიის სემინარი საპროექტო 

განაცხადების მომზადებაში (https://proposalwritingcampgeorgia.service-

facility.eu/) 

• Workshops by Institute for Economic Studies 2021 - ტოკიოს ეკონომიკის კვლევითი 

ცენტრი (https://ies.keio.ac.jp/en/workshops/microeconomics/) 

• მწვანე ეკონომიკის სასერტიფიკატო კურსები 

(https://unccelearn.org/course/view.php?id=123&page=overview) 

• MOFET ინსტიტუტის ვორქშოპი "How the Brain Learns Language, and What It 

Means for Teaching" (https://mofet-web.macam.ac.il/international/programs-

meetups/webinars/webinar-23-06-21-registration/) 

• Chiang Ching-kuo Foundation-ის გრანტები 

• EURAXESS საქართველო - საინფორმაცია დღე მკვლევრებისთვის 

14. 2021 წლის იანვრისთვის განხორციელდა ქუთაისის უნივერსიტეტის მონაცემების 

განახლება/რეგისტრაცია შემდეგ პლატფორმებზე: 

• შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

პლატფორმა GMUS; 

• EURAXESS Georgia  

• Ringgold (საიდენტიფიკაციო კოდი ID 361546). 

15. 2021 წლის 15 მარტი - 15 აპრილის პერიოდში უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალისთვის განხორციელდა ონლაინ ტრენინგი „მონაცემთა ანალიზი SPSS-ში 

(დამწყები დონე)“, რომელსაც უძღვებოდა ცვატა ბერძენიშვილი. ხუთკვირიანი კურსის 

განმავლობაში აკადემიური პერსონალი გაეცნო მონაცემების სტატისტიკური 

დამუშავებისთვის კონკრეტული ამოცანების შესასრულებლად სტატისტიკური 

ხერხების გამოყენებას SPSS-ში.  

16. 2021 წლის მარტის თვეში უნივერსიტეტში დაინერგა ელექტრონული ინსტიტუციური 

საცავი UNIK Repository (repository.unik.edu.ge), რომელიც E-prints-ისა და Dspace-ის 

ინსტიტუციური საცავების ანალოგიური ფუნქციებით არის აღჭურვილი. აღნიშნულ 

საცავში უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალსა და სტუდენტებს შესაძლებლობა 

აქვთ შექმნან ინდივიდუალური პორთფოლიო, სადაც განათავსებენ საკუთარ 

https://horizoneuropegeorgia.service-facility.eu/
https://www.research-innovation-days.eu/register
https://www.research-innovation-days.eu/register
https://proposalwritingcampgeorgia.service-facility.eu/
https://proposalwritingcampgeorgia.service-facility.eu/
https://ies.keio.ac.jp/en/workshops/microeconomics/
https://unccelearn.org/course/view.php?id=123&page=overview
https://mofet-web.macam.ac.il/international/programs-meetups/webinars/webinar-23-06-21-registration/
https://mofet-web.macam.ac.il/international/programs-meetups/webinars/webinar-23-06-21-registration/


 

სამეცნიერო შრომებს (სამეცნიერო სტატიები, მონოგრაფიები, სახელმღძანელოები, 

პატენტები, სამაგისტრო ნაშრომები, ა.შ.). ატვირთული მასალები ღია წვდომისაა (Open 

Access), რაც იმას ნიშნვას, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების შრომებს.  

17. 2021 წლის 19 მარტს გაიმართა ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრა European Research 

Council (ERC)-ის მიერ გამოცხადებული Starting Grants და Consolidator Grants საგრანტო 

კონკურსების შესახებ, რომლის მსვლელობისას უნივერსიტეტის აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალს გაუზიარდა დეტალული ინფორმაცია აღნიშნული საგრანტო 

კონკურსების შესახებ (კონკურსის მიზანი, სამიზნე ჯგუფი, სააპლიკაციო 

განაცხადების შევსების სპეციფიკა, ა.შ.).  

18. 2021 წლის 27 აპრილი - 20 მაისის პერიოდში უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის 

აკადემიური პერსონალისთვის განხორციელდა ონლაინ ტრენინგი „კვლევის 

მეთოდები და კვლევის დიზაინი“, რომელსაც უძღვებოდა ევროპის უნივერსიტეტის 

მედიცინის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, ნესტან ტუკვაძე. 

ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ თემებს: ეპიდემიოლოგიის მეთოდები და 

ბიოსტატისტიკის საფუძველბი, კვლევების დიზაინი, მონაცემთა შეგროვება 

(რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლადების შეგროვება), ა.შ.  

19. 2021 წლის 17 მაისი - 10 ივნისის პერიოდში უნივერსიტეტის აკადემიური 

პერსონალისთვის განხორციელდა ონლაინ ტრენინგი „მონაცემთა ანალიზი SPSS-ში 

(მაღალი დონე)“, რომელსაც უძღვებოდა ცვატა ბერძენიშვილი. ოთხკვირიანი კურსის 

განმავლობაში აკადემიური პერსონალი გაეცნო მონაცემების სტატისტიკური 

დამუშავებისთვის საშუალო და მაღალი სირთულის ამოცანების შესასრულებლად 

სტატისტიკური ხერხების გამოყენებას SPSS-ში.  

20. 2021 წლის მაისში ხარისხის განვითარების სამსახურთან ერთად განხორციელდა 

ონლაინ შეხვედრები უნივერსიტეტის ორი ფაკულტეტის აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან, რომლის მსვლელობისას მოხდა "სამეცნიერო - კვლევითი და 

აკადემიური საქმიანობის შეფასების წესის“ და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

შეფასების ანგარიშის ფორმის შევსების გაცნობა.   

21. ცენტრი კონსულტაციას უწევს უნივერსიტეტის აკადემიურ, სამეცნიერო და მოწვეულ 

პერსონალს პლაგიატის შემოწმების მიზნით ელექტრონული პლატფორმის 

StrikePlagiarism-ის გამოყენების საკითხებზე.  

გამოკითხვის შედეგების, შედეგების ანალიზისა და რეაგირებების შესახებ დეტალებისთვის 

იხ. დანართი #19 - პერსონალის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ 

ანგარიშები, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ანგარიში 

პერსონალის განვითარების ხელშეწყობის ღინისძიებების შესახებ.  



 

3.2.2. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასება პროფესიული განვითარებისა და 

აკადემიური საქმიანობის მიხედვით. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასება ასევე 

ხორციელდება მათი აკადემიური საქმიანობის მიხედვით, რაც გულისხმობს პერსონალის 

შეფასებას სტუდენტის, დეკანის, პროგრამის ხელმძღვანელის, საგამოცდო ცენტრის 

თანამშრომლებისა და სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერების მიერ. აღნიშნული 

ადმინისტრაციული პერსონალი აფასებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მათთან 

თანამშრომლობის, აკადემიური პროცესის სათანადოდ წარმართვის საკითხებს წინასწარ 

შემუშავებული კითხვარების გამოყენებით, ხოლო სტუდენტები - ასევე წინასწარ 

შემუშავებული კითხვარების გამოყენებით, სასწვლო კურსის წარმართვის პროცესში 

ლექტორით კმაყოფილების საკითხს, მათ მიერ გამოყენებულ სწავლების მეთოდებს, 

ლექტორის მიერ ლექციის წარმართვის, ახსნის, ცოდნის გადაცემის უნარებს და ა.შ. 

გამოკითხვის პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

იყენებს ქუთაისის უნივერსიტეტის ელექტრონულ საინფორმაციო სისტემას 

(http://unik.euni.edu.ge/) და ელექტრონულ პლატფორმას SurveyMonke. შეფასების შედეგები 

ჯამდება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ და დგება აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის სემესტრული და წლიური რეიტინგი ფაკულტეტების მიხედვით. აკადემიური 

პერსონალის საბოლოო შეფასებებში განსაზღვრული პროცენტული წილი ეთმობა 

პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასების შედეგებს და პროფესიული 

განვითარების შეფასების შედეგებს, ხოლო მოწვეული პერსონალის შემთხვევაში, მხოლოდ 

პროფესიული განვითარების შეფასების შედეგებს. პროფესიული განვითარების შეფასების 

მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში შემუშავებულია შესაბამისი 

ფორმა, რომელიც განსაზღვრავს პროფესიული განითარების შესაძლო აქტივობებს, თითოეულ 

აქტივობას განესაზღვრება შესაბამისი ქულა, აქტივობის მასშტაბებისა და მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე. შესაძლებელია პერსონალის მიერ ისეთი აქტივობის მითითებაც, რომელიც არ 

არის განსაზღვრული ანგარიშის ფორმით. აქტივობის ქულა განისაზღვრება კომისიური 

წესით. ანგარიშებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალისგან გამოითხოვს ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური, სამსახურის ინიცირებით და რექტორის მიერ დამტკიცებული 

კომისიის მიერ კი ხდება პერსონალისგან მიღებული ანგარიშების გაანალიზება და საბოლოო 

შედეგების განსაზღვრა. შეფასების შედეგები გაითვალისწინება პერსონალის წლიური 

რეიტინგის დადგენაში.  

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შეფასების საბოლოო შედეგები გამოიყენება 

პერსონალის წახალისების მიზნით, კერძოდ სამი საუკეთესო შედეგის მქონე აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალისთვის თითოეულ ფაკულტეტზე განსაზღვრულია ფულადი 

ჯილდოები. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესიული განვითარება და 

აკადემიური საქმიანობა შეფასდა 2020-2021 აკადემიური წლის შემოდგომის და გაზაფხულის 

სემესტრის  ბოლოს, დაჯამებულია წლიური შეფასების შედეგებიც.  

http://unik.euni.edu.ge/


 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 2020-2021 აკადემიური წლის შეფასების 

შედეგები დადებითია:  

 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების საბოლოო შედეგები გამოიყენება 

შემდეგნაირად: 

1. შეფასების შედეგები გაეგზავნათ პროგრამის ხელმძღვანელებსა და დეკანებს შესწავლისა 

და რეაგირებისთვის. ფაკულტეტის დეკანი რეაგირების ანგარიშს წარუდგენს ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს რეაგირების პროცესების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით. 

დეკანების მიერ წარმოდგენილია 2020-2021 აკადემიური წლის შეფასების შედეგებზე 

რეაგირების ანგარიშები. ანგარიშში აღწერილია გამოვლენილი საყურადღებო შედეგების 

გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამის ხელმძღვანელებთან და სხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებთან თანამშრომლობით, უკვე განხორციელებული აქტივობები, ასევე, სამომავლო 

რეაგირების გეგმა (დეტალებისთვის იხ. დანართი #5 - აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

შეფასების შედეგები, პროფესიული განვითარების ანგარიშები, შეფასების შედეგებზე 

რეაგირების ანგარიშები). 

2. აკადემიური და მოწევეული პერსონალის საქმიანობის წლიური შეფასების შედეგების 

რანჟირების საფუძველზე, თითოეულ ფაკულტეტზე სამი საუკეთესო შედეგის მქონე 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს, წახალისების მიზნით, გადაეცემა ფულადი ჯილდო 

(აკადემიური პერსონალი: I ადგილი - 1500 ლარი, II ადგილი - 1000 ლარი, III ადგილი - 500 

ლარი; მოწვეული პერსონალი: I ადგილი - 1000 ლარი, II - ადგილი - 700 ლარი, III ადგილი - 

400 ლარი).  

შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით დაჯილდოვდა საუკეთესო შედეგების მქონე 4 

აკადემიური პერსონალი და 3 მოწვეული პერსონალი. ფაკულტეტების მიხედვით 

დაჯოლდოვებული პერსონალის რაოდენობა შემდეგნაირად ნაწილდება: სოციალურ 
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პერსონალის რაოდენობა მიღებული შეფასებების მიხედვით 

(მაქსიმალური შეფასება: 5 ქულა)

სოც. მეცნ. ბიზნ. და სამართლის ფაკულტეტი მედიცინის ფაკულტეტი



 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის საუკეთესო შედეგების მქონე 3 

აკადემიური და 3 მოწვეული პერსონალი; მედიცინის ფაკულტეტის საუკეთესო შედეგის 

მქონე 1 აკადემიური პერსონალი.  

 

2020-2021 აკადემიური წლის შეფასების შედეგების მიხედვით პროგრამის 

განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაჯილდოვების თანხამ ჯამში 

შეადგინა 6 600 ლარი.  

ფაკულტეტების მიხედვით დაჯილდოვების თანხები შემდეგნაირად ნაწილდება: სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის პერსონალის დაჯილდოვება 5 100 

ლარი: აკადემიური პერსონალი - 3 000 ლარი და მოწვეული პერსონალი - 2 100 ლარი; 

მედიცინის ფაკულტეტის პერსონალის დაჯილდოვება  1 500  ლარი: აკადემიური პერსონალის 

- 1 500 ლარი. 
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შენიშვნა: აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესის მიხედვით რეიტინგის 

დათვლის დროს არ მიიღება მხდევლობაში შეფასების არასრული შედეგები, ანუ იმ 

პერსონალის შეფასების შედეგები, რომლის გამოთვლაც მოხდა ისე, რომ შეფასების პროცესში 

მონაწილეობა არ მიიღო წესით განსაზღვრულმა რომელიმე შემფასებელმა (მაგ. სტუდენტმა, 

დეკანმა და ა.შ.). მედიცინის ფაკულტეტის შემთვევაში რეიტინგში წესით განსაზღვრულისგან 

ნაკლები რაოდენობის პერსონალის დაჯილდოვება განაპირობა სწორედ აღნიშნულმა 

მიზეზმა.  

2020-2021 აკადემიური წლის შეფასების შედეგების მიხედვით პერსონალის დაჯილდოვება 

ქუთაისის უნივერისტეტის მიერ განხორციელდა საჯაროდ. ინფორმაციის საჯაროობა 

ადმინისტრაციის შეხედულებით ზრდის როგორც სტუდენტთა მოტივაციას მიიღონ აქტიური 

მონაწილეობა უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ კვლევებსა და გამოკითხვის პროცესში, ასევე, 

ზრდის პერსონალის მოტივაციას გააუმჯობესონ სტუდენტებისა და ადმინისტრაციის 

კმაყოფილება და შეფასების შედეგები. 

3.2.3. ნაშრომის ხელმძღვანელების შეფასება სტუდენტების მიერ. 2020-2021 აკადემიურ წელს 

ხრისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებს დაემატა სტუდენტთა გამოკითხვა საბაკალავრო, 

სამაგისტრო და სადისერტაციო ნარომების ხელმძღვანელების შეფასების მიზნით. აღნიშნული 

გამოკითხვის მიზანია შეფასედეს სტუდენტების მიერ მათი ხელმძღვანელთან მუშაობა 

რამდენიმე მიმართულებით: ხელმძღვანელის მიერ სილაბუსით განსაზღვრული საკონტაქტო 

საათების შესრულება, ნაშრომის სილაბუსის, მიზნების, სწავლის შედეგების, ნაშრომის 

შეფასების სისტემის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდება, ნაშრომის შესრულების 

დაგეგმვის, ნაშრომის სტრუქტურის მომზადების პროცესში, ნაშრომის კვლევის 

მეთოდოლოგიისა და მეთოდების განსაზღვრის პროცესში დახმარება, ნაშრომის 

შესრულებისთვის აუცილებელი მასალების მოძიების გზების შესახებ მიმართულებების 

მიცემა, სამეცნიერო ელქტრონული ბაზების ხელმისაწვდომობისა და მათი საშუალებით 

მასალების მოძიების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, შესრულებული 

სამუშაოს შესახებ რეგულარული უკუკავშირის მიწოდება, ხელმძღვანელისგან მიღებული 

კონსულტაციების, განმარტებების, მიმართულებების, დავალებების, შესრულებულ 

დავალებებზე მიღებული შენიშვნების, განმარტებების, უკუკავშირის მნიშვნელობა ნაშრომის 

შესრულებისა და დახვეწის პროცესში, ხელმძღვანელის მხრიდან აკადემიური 

კეთილსინდისიერების, წყაროს მითითების, პლაგიატის საკითხებზე ყურადღების 

გამახვილება. სტუდენტი ამასთანავე აფასებს ხელმძღვანელთან მუშაობით ზოგად 

კმაყოფილებას და აქვს შესაძლებლობა გამოთქვას დამატებითი მოსაზრებები და 

კომენტარები. 2020-2021 აკადემიურ წელს ქუთაისის უნივერსიტეტში აღნიშნულ შეფასების 

პროცესში მონაწილეობა მიიღო საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებმა, 

შესაბსამისად შეფასდნენ საბაკლავარო და სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელები. მოხდა 



 

მიღებული შეფასების შედეგების გაანალიზება და ფაკულტეტის დეკანისთვის გაზიარება. 

შეფასების შედეგები დადებითია, თუმცა გამოკვეთილი საყურადღებო საკითხების 

საპასუხოდ განხორციელდა გარკვეული რეაგირებები, რომლის შესახებ ინფორმაციაც 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს მიეწოდა დეკანის მიერ რეაგირების ანგარიშის სახით 

(დეტალებისთვის იხ. დანართი #6 - ნაშრომის ხელმძღვანელების შეფასება, შედეგების 

ანალიზი, შედეგებზე რეაგირების ანგარიში).  

3.2.3. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შეფასება სააუდიტორო საქმიანობის 

შეფასების გზით. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შეფასება ასევე ხორციელდება 

სააუდიტორო საქმიანობის შეფასების გზით. შეფასება ხორციელდება რამდენიმე 

შემთხვევაში, მათ შორის, პერსონალის მიერ უნივერსიტეტში პედაგოგიური საქმიანობის 

პირველად განხორციელების შემთხვევაში, სტუდენტთა გამოკითხვის საფუძვლეზე 

საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, წინა დაკვირვების საფუძველზე საყურადღებო 

საკითხების დაფიქსირების შემთხვევაში. შეფასება ხორციელდება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლის, დარგის ან მომიჯნავე დარგის 

სპეციალისტის, პროგრამის ხელმძღვანელის, სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ- 

ცენტრის წარმომადგენლის ჩართულობით. შეფასება ხორციელდება თითოეული 

შემფასებლის მიერ ინდივიდუალურად. შეფასების დაჯამებული შედეგები და უკუკავშირი 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ეგზავნება აკადემიურ/მოწვეულ პერსონალს 

ინდივიდუალურად. შეფასების უმნიშვნელოვანესი მიზანია კოლეგებს შორის არსებული 

საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება, ამასთან, პერსონალის პროფესიული განვითარების 

ხელშეწყობა. შეფასების შედეგები ასევე ეგზავნება პროგრამის ხელმძღვანელსა და დეკანს 

საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებისთვის. დეკანი და პროგრამის ხელმძღვანელები 

აანალიზებენ შეფასების შედეგებს, განსაზღვრავენ პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო 

ღონისძიებებს. სჭირეობის შემთხვევაში ფაკულტეტი თანამშროლობს სწავლების ინოვაციური 

მეთოდების ტრენინგ-ცენტრთან პროფესიული განვითარების მიზნით შესაბამისი 

ტრენინგების ორგანიზებისა და ჩატარების მიზნით. საყურადღებო საკითხების 

იდენტიფიცირების შემთხვევაში შესაძლოა დაიგეგმოს განმეორებითი შეფასება. 

სააუდიტორო საქმიანობის აღნიშნული შეფასება ქუთაისის უნივერსიტეტში ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით განხორციელდა 2020-2021 აკადემიურ წელს, 

აღნიშნულ პერიოდში წინა წლის შეფასებებზე დაყრდნობით განხორცილედა რამდენიმე 

განმეორებითი შეფასებაც. კერძოდ, შეფასება განხორციელდა სტუდენტების მხრიდან 

დაფიქსირებული შეფასებების საფუძველზე. სულ განხორციელდა 19 სააუდიტორო მუშაობის 

შეფასება. სააუდიტორო მუშაობის შეფასებების რაოდენობა ფაკულტეტებისა და დასწრების 

მიზეზების გათვალისწინებით შემდეგნაირად გამოიყურება: 



 

 

სააუდიტორო მუშაობის შეფასებების პროცესში აქტიურადაა ჩართული სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის ხელმძღვანელი, სწავლების პროცესში 

გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდების შეფასების ანდა შეფასების პროცესში 

გამოკვეთილი საუკეთესო პრაქტიკაზე დაკვირვების, გამოვლენის, გათვალისწინების მიზნით. 

შეფასების შეჯამებული ანგარიშები გაზიარებულია შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანთან და 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელ(ებ)თან საჭიროების შემთხვევაში 

რეაგირებებისთვის. 2020-2021 აკადემიური წლის შეფასებების საფუძველზე განხორციელდა 

პერსონალისთვის ტრენინგ მოდულის „სწავლების თანამედროვე მეთოდები“ შეთავაზება 

სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის მიერ, პერსონალმა შეთავაზებით 

ისარგებლა (დეტალებისთვის იხ. დანართი #7 - სააუდიტორო მუშაობის შეფასების 

ანგარიშები, გაცემული უკუკავშირები, შეფასების შემაჯამებელი ანგარიშები და რეაგირების 

ანგარიშები). 

ზოგადად ქუთაისის უნივერსიტეტში მოქმედი სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-

ცენტრის მიერ აქტიურად მიმდინარეობს სწავლების, შეფასების მეთოდებთან 

დაკავშირებული ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება.  2020-2021 აკადემიურ წელს 

აღნიშნული ცენტრის მიერ ჩატარდა 6 სხვადასხვა მიმართულების ტრენინგ-მოდული, 

კერძოდ: 

1. სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა - ტრენინგ-მოდულის 

მიზანია ტრენინგის მონაწილეთა ცოდნის გაღრმავება სტუდენტზე ორიენტირებული 

სასწავლო კურსის ეფექტიანი დაგეგმვის პრინციპებში; მონაწილეებისთვის სასწავლო 

კურსის ეფექტიანი დაგეგმვის თანამედროვე მიდგომებისა  და ტექნოლოგიების 

გამოყენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, ასევე, ზოგადი და საუნივერსიტეტო 

აკრედიტაციის სტანდარტების გაცნობა; მონაწილეებისთვის სასწავლო კურსის 
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სააუდიტორო მუშაობის შეფასებები (შეფასების რაოდენობა) ფაკულტეტების 

და დასწრების მიზეზების მიხედვით

სასწ. პროცესის პირველად განხორციელება სტუდენტთა შეფასებების საფუძველზე სულ



 

მიზნების, შედეგების, შინაარსისა და მეთოდების სილაბუსში სწორად განსაზღვრის 

დემონსტრირება და მონაწილეთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაძლიერება. 

2. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - ტრენინგ-მოდულის მიზანია 

მონაწილეებისთვის სწავლების პროცესში პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების 

გამოყნების არსისა და მნიშვნელობის გაცნობა; მონაწილეებისთვის პრობლემაზე 

დაფუძნებული სწავლების მეთოდის გამოყენების ტექნიკის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება; უნივერსიტეტში 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების  მეთოდის დანერგვის ხელშეწყობა 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით.  

3. შეფასების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში -  ტრენინგ-მოდულის 

მიზანია უნივერსიტეტში შეფასების მეთოდების გაუმჯობესება და თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის უწყვეტი 

პროფესიული განვითარების გზით; მონაწილეებისთვის შეფასების მრავალფეროვანი 

მეთოდების საჭიროებისა და მნიშვნელობის გაცნობა; მონაწილეებისთვის შეფასების 

ძირითადი მიდგომების, ეროვნული სტანდარტების, შეფასების პრინციპებისა და 

ძირითადი კრიტერიუმების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; მონაწილეებისთვის 

შეფასების თანამედროვე მეთოდების უნარ-ჩვევების განვითარებაში დახამრება. 

4. სწავლების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში - ტრენინგ-მოდულის 

მიზანია მონაწილეებს გააცნოს სწავლების თანამედროვე მეთოდები და 

ტექნოლოგიები და აქტიური სწავლებისთვის საჭირო ინსტრუმენტები; 

უნივერსიტეტში სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის ხელშეწყობა 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განვითარების გზით; 

მონაწილეებისთვის სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენების საჭიროებისა და მნიშვნელობის შესახებ ცოდნის გაღრმავება; 

მონაწილეებისთვის სასწავლო კურსის მიზნებსა და შედეგებზე ორიენტირებული 

სწავლის მეთოდების სწორად განსაზღვრის დემონსტრირება და მსმენელთა 

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაძლიერება. 

5. დისტანციური პლატფორმების ეფექტური გამოყენება სწავლების პროცესში -  

ტრენინგ-მოდულის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ის უახლესი ელექტრონული 

საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება შერეული სწავლების დროს. პირისპირ და 

ონლაინ სწავლებათა ძირითადი მახასიათებლების გათვალისწინებით წინასწარ 

შერჩეული ელპლატფორმების, ონლაინ კურსებისა თუ აპლიკაციების გამოყენების 

უპირატესობათა წარმოჩენა და მათი სასწავლო კურსებში იმპლიმენტირება. 



 

6. აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები უმაღლეს განათლებაში - პლაგიატის 

ამომცნობი პროგრამის - Strickeplagiarism.com-ის გამოყენება სწავლებისას და 

შეფასებისას. 

ტრენინგ-მოდულების აღნიშნული მიმართლებების  შერჩევა განაპირობა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროცესში სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების 

განვითარების ტენდენციებმა და ციფრული ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში 

გამოყენების აუცილებლობამ. შეთავაზებული ტრენინგ-მოდულების შეფასებისა და 

ამასთანავე პერსონალის საჭიროებების კვლევის მიზნით სწავლების ინოვაციური მეთოდების 

ტრენინგ-ცენტრი ატარებს პერსონალის გამოკითხვას. გამოკითხვა ჩატარდა 2020-2021 

აკადემიურ წელს. გამოკითხვის შედეგები გაანალიზდა, ანალიზის შედეგების მიხედვით 

პერსონალი კვლავ დადებითად აფასებს შეთავაზებული ზემოაღნიშნული 6 ტრენინგ-

მოდულის საჭიროებას: 

 

შესაბსამისად, ტრენინგ-ცენტრი კლვავ გააგრძელებს მათ მუდმივ შეთავაზებას ქუთაისის 

უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ 

გამოიკვეთა შეთავაზებული ტრენინგ-მოდულებიდან სამი მოდულის მოდიფიცირების და 

განახლების საჭიროება, კერძოდ, ტრენინგ მოდულები: პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

და შეფასების თანამედროვე მეთოდების მოდიფიცირება განხორციელდა დიპლომირებული 

მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამების საჭიროებების გათვალისწინებით, ხოლო 

ტრენინგ-მოდული: დისტანციურ პლატფორმათა ეფექტური გამოყენება, მოდიფიცირდა 

უნივერსიტეტში ელექტრონული პლატფორმის Moodle-ის სასწავლო პროცესში დანერგვასთან 

დაკავშირებით.  
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54.05%

27.03%

ტრენინგ-მოდულების საჭიროების პერსონალის მიერ შეფასების შედეგები 

სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)

შეფასების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში 

დისტანციური პლატფორმების ეფექტური გამოყენება

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები უმაღლეს განათლებაში 



 

2020-2021 აკადემიურ წელს სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის მიერ 

ჩატარებულ ტრენინგებს ჯამში დაესწრო ქუთაისის უნივერსიტეტის 279 აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი (დეტალებისთვის იხ. დანართი #19 - პერსონალის განვითარების 

ხელშეწყობის ღნისძიებების შესახებ ანგარიშები, სწავლების ინოვაციური მეთოდების 

ტრენინგ-ცენტრის ანგარიში ჩატრებული ტრენინგების შესახებ). ფაკულტეტების მიხედვით 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გადამზადების მონაცემები შემდეგნაირად 

ნაწილდება: 2020-2021 აკადემიურ წელს ზემოაღნიშნულ მოდულებში გადამზადდა 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკუტეტის 129 აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალი, ხოლო მედიცინის ფაკულტეტის - 150 აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალი. აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ რაოდენობებში პერსონალი შესაძლებელია 

მეროდებოდეს, ერთი და იგივე პერსონალის რამდენიმე მოდულზე დასწრებიდან 

გამომდინარე.  

2020-2021 აკადემიური წლის განმავლობაში ტრენინგ-მოდულების მიხედვით პერსონალის 

გადამზადება ქუთაისის უნივერსიტეტში მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით შემდეგნაირია: 

 ტრენინგის დასახელება დამსწრე პერსონალის რაოდენობა 

სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვა 
101 

სწავლების და შეფასების თანამედროვე 

მეთოდები 
109 

აკადემიური კეთილსინდისიერების 

პრინციპები (პლაგიატის ამომცნობი 

პროგრამა) 

26 

დისტანციურ პლატფორმათა ეფექტური 

გამოყენება სწავლებისას (Moodle, Google 

Classroom) 

43 

 

გადამზადებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ფაკულტეტების და მოდულების 

მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 



 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტის გადამზადებული 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი მოდულების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტრენინგის დასახელება დამსწრე პერსონალის რაოდენობა 

სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვა 

29 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები 31 

აკადემიური კეთილსინდისიერების 

პრინციპები (პლაგიატის პროგრამა) 

26 

დისტანციურ პლატფორმათა ეფექტური 

გამოყენება სწავლებისას (Moodle, Google 

Classroom) 

43 
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გადამზადებული აკ. და მოწვეული პერსონალის განაწილება  ფაკულტეტების 

და მოდულების მიხედვით

სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა 

სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები უმაღლეს განათლებაში 

დისტანციური პლატფორმების ეფექტური გამოყენება სწავლების პროცესში 

აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპები უმაღლეს განათლებაში 



 

მედიცინის ფაკულტეტის გადამზადებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალი 

მოდულების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 

ტრენინგის დასახელება დამსწრე პერსონალის რაოდენობა 

სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო 

პროცესის დაგეგმვა 
72 

სწავლების და შეფასების თანამედროვე 

მეთოდები 
78 

 

2020-2021 აკადემიურ წელს სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის მიერ 

ჩატარებული ზემოაღნიშნული გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე დამატებით 

გამოიკევთა, რომ პერსონალის მხრიდან დადებითად შეფასდა კიდევ ერთი ტრენინგ-

მოდულის (შერეული სწავლება) შემუშავებისა და პერსონალისთვის შეთავაზების საკითხი. 

აღნიშნული ტრენინგ-მოდული უკვე შემუშავდა ცენტრისა და შესაბამისი ტრენრების 

თანამშრომობით და შემდეგი აკადემიური წლიდან დაგეგმილია პერსონალისთვის მისი 

შეთავაზება.  

 

3.3. სასწავლო პროცესის შეფასება 

სასწავლო პროცესის გამართულად ფუნქციონირების შეფასება უზრუნველყოფილია 

რამდენიმე მიმართულებით: 

3.3.1. სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის და მონიტორინგის მეთოდლოგია. 

უნივერსიტეტში შემუშავებულია სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდლოგია. 

მეთოდოლოგიის მიხედვით ფასდება საგანმანათლებლო პროგრამების მატერიალური 

რესურსი (აუდიტორიების რაოდენობა და გამტარუნარიანობა), ადამიანური რესურსი 

(როგორც პროგრამის ადმინისტრირების პროცესში ჩართული, ასევე, პროგრამის 

განმახორციელებელი პეროსონალი), ამასთანავე, ფასდება უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო 

რესურსი, პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე პრაქტიკის ბაზების გამტარუნარიანობა. 

აღნიშნული მეთოდოლოგიის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამის რესურსის შეფასების 

საფუძველზე, გამოითვლება თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით 

სტუდენტთა ის რაოდენობა, რომლის ხარისხიანად და ეფექტიანად მომსახურებასაც შესძლებს 

უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. მეთოდოლოგიის თანახმად 

დადგენილი რაოდენობები, სხვა მონაცემებთან ერთად (როგორიცაა აქტიური სტატუსის 

მქონე სტუდენტების რაოდენობა, სასწავლო წელს დამამთავრებელი სტუდენტების შესაძლო 

რაოდენობა), მხედველობაში მიიღება უნივერისტეტის მიერ ერთიანი ეროვნული 



 

გამოცდებით / საერთო სამაგისტრო გამოცდებით მისაღები აბიტურიენტების / სადოიქტორო 

პროგრამაზე მისაღები კანდიდატებისთვის ადგილების გამოცხადების, მობილობით 

ადგილების გამოცხადების, ერთიანი ეროვნული გამოცდების / საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების გავლის გარეშე პირთა ჩარიცხვის შესახებ თანხმობის გაცემის შემთხვევებში, 

რათა მოხდეს უნივერსიტეტისთვის განსაზღვრული ზღვრული რაოდენობების 

მონიტორინგი. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მექანიზმების ფარგლებში ასევე, 

შემუშავებულია სტუდენტთა კონტინგენტის მონიტორინგის პროცედურა. პროცედურა 

განსაზღვრავს სტუდენტთა რაოდენობების მონიტორინგის მექანიზმებს ადგილების 

გამოცხადების ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში. ამდენად, სტუდენტთა კონტინგენტის 

დაგეგემვის მეთოდოლოგიის მიხედვით განისაზღვრება სტუდენტთა ის რაოდენობა, 

რომლებიც პროგრამის რესურსების გათვალისწინებით შესაძლებელია უზრუნველყოფილ 

იქნენ ხარისხიანი განათლებით, ხოლო სტუდენტთა კონტინგენტის მონიტორინგის 

პროცედურა და პროცედურით გათვალისწინებული მექანიზმები უზრუნველყოფს 

პროგრამის ფარგლებში მეთოდლოგიით განსაზღული რაოდენობების შენარჩუნებასა და 

მონიტორინგს. უნივერსიტეტის სტუდენტთა არსებული ზღვრული რაოდენობა (900 

სტუდენტი) გამოთვლილია სწორედ აღნიშნული მეთოდლოგიის მიხედვით. ხოლო 2020-2021 

აკადემიური წლის მიმდინარეობსას ერთიანი ეროვნული გამოცდებით / საერთო სამაგისტრო 

გამოცდებით მისაღები აბიტურიენტების / სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები 

კანდიდატებისთვის ადგილების გამოცხადების, მობილობით ადგილების გამოცხადების, 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების / საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე პირთა 

ჩარიცხვის შესახებ თანხმობების გაცემის შემთხვევებში, უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობდა 

სტუდენტთა კონტინგენტის მონიტორინგის პროცედურებით და დოკუმენტით 

განსაზღვრული ფორმის გამოყენებით ახდენდა სტუდენტთა რაოდენობის მონიტორინგს 

(დეტალებისთვის იხ. დანართი #22 - სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა და 

მონიტორინგი: სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის და სტუდენტთა რაოდენობის 

მონიტორინგის ცხრილები). 

3.3.2. ზოგადი კმაყოფილების კვლევები: სტუდენტებისა და პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის გამოკითხვა. სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესაფასებლად ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში ტარდება კმაყოფილების კვლევევები, კერძოდ, 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის ზოგადი კმაყოფილების კვლევა, სტუდენტის 

ზოგადი კმაყოფილების კვლევა, მობილობით გადასული და მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების გამოკთხვა. აკადემიური და მოწვეული პერსონალი აღნიშნული გამოკითხვის 

შედეგად აფასებს უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, უნივერსიტეტის მხრიდან 

მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას, მართვის სტილს, ანაზღაურების საკითხებს 

და ა.შ. სტუდენტების ზოგადი კმაყოფილების კვლევა კი ემსახურება სტუდენტებისგან 

უკუკავშირის მიღებას ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა, სასწავლო პროცესი, 



 

უნივერსიტეტის ინფრასტუქტურა, პროცედურები, სტუდენტური სერვისები და სხვ. 

მობილობით გადასურლი და გადმოსული სტუდენტების გამოკითხვის მიზანია შეისწავლოს 

და შეაფასოს სტუდენტთა უნივერისტეტიდან გადასვლისა და უნივერსიტეტში გადმოსვლის 

მიზეზები. ზემოაღნიშნული გამოკითხვების უზრუნველყოფის მიზნით ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური იყენებს ქუთაისის უნივერსიტეტის ელექტრონულ 

საინფორმაციო სისტემას (http://unik.euni.edu.ge/) და მობილობის მონაწილე სტუდენტების 

კმაყოფილების კვლევის შემთხვევაში ელექტრონულ პლატფორმას: SurveyMonkey. 

2020-2021 აკადემიურ წელს სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევის მიზნით ჩატარებული 

გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა მათი საერთო ჯამში უნივერსიტეტით მეტწილად 

კმაყოფილება, უნივერსიტეტით ზოგადი კმაყოფილება საერთო ჯამში შეფასდა დადებითად: 

შეკითხვაზე „რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინი უნივერსიტეტის არჩევით“, 

სტუდენტთა 65%-მა დადებითი პასუხი გასცა, 26%-მა არ გასცა პასუხი, მხოლოდ 9%-მა 

დააფიქსირა უარყოფითი პასუხი, უმაღლესი 4 ქულიდან რესპონდენტთა შეფასებაა 2.34 ქულა: 

 

 1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა მიჭირს 

პასუხის გაცემა 

საშუალო 

შეფასება 

გამართლდა თუ არა მოლოდინი 

უნივერსიტეტის არჩევით 2.00% 7.00% 42.00% 23.00% 26.00% 
2.34 

ქულა 

 

შეკითხვაზე „საერთო ჯამში რა ქულით შეაფასებდით უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით 

ზოგად კმაყოფილებას“, სტუდენტთა შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4.4 

ქულა. შეფასების შედეგები უფრო დეტალურად შემდეგნაირად გამოიყურება: სტუდენტთა 

56% აფასებს უნივერსიტეტით კმაყოფილებას უმაღლესი 5 ქულით, 35% - 4 ქულით, ხოლო 9% 

- 3 ქულით: 
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სტუდენტის კმაყოფილების შეფასების შედეგები

არ გამართლდა უფრო არ გამართლდა უფრო გამართლდა

სრულიად გამართლდა არ უპასუხა

http://unik.euni.edu.ge/


 

 

 1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა საშუალო 

შეფასება 

უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით 

ზოგადი კმაყოფილება 
0.00% 0.00% 9.00% 35.00% 26.00% 4.4 ქულა 

 

კითხვარი აგებულია ისე, რომ გამოკითხვის პროცესში შესაძლებელია დამატებითი 

კომნეტარებისა და განმარტებების დაფიქსირება რესპონდენტთა მხრიდან, რათა 

შესაძლებელი იყოს უნივერსიტეტის მხრიდან შედეგების სათანადო ანალიზი, შესაბამისი 

დასკვნების გაკეთება და რეაგირებები შედეგების გაუმჯობესების მიზნით, რითიც რიგ 

შემთხვევებში ისარგებლა გამოკითხული სტუდენტების ნაწილმა.  

2020-2021 აკადემიურ წელს პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევის მიზნით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად იკვეთება პერსოანლის განვითარების 

ხელშეწყობის მხრივ და უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით მათი კმაყოფილება:  

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი 

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით შეკითხვაზე „გთხოვთ შეაფასოთ ზრუნავს თუ არა 

უნივერსიტეტი პერსონალის აკადემიურ განვითარებაზე“, გამოკითხვის პროცესში მონაწილე 

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის 

საშუალოდ 4.29 ქულა, ხოლო შეკითხვაზე „საერთო ჯამში რა ქულით შეაფასებდით 

უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ზოგად კმაყოფილებას“, რესპონდენტთა შეფასება 

უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4.38 ქულა: 
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1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა



 

 
 

 1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა მიჭირს 

პასუხის გაცემა 

საშუალო 

შეფასება 

უნივერსიტეტი 

ზრუნავს 

პერსონალის 

განვითარებაზე 

4.17% 0.00% 8.33% 37.50% 50.00% 0.00% 
4.29 

ქულა 

 

 1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა მიჭირს 

პასუხის გაცემა 

საშუალო 

შეფასება 

უნივერსიტეტთან 

თანამშრომლობით 

ზოგადი 

კმაყოფილება 

0.00% 0.00% 20.83% 20.83% 58.33% 0.00% 
4.38 

ქულა 

 

მედიცინის ფაკულტეტი 

შეკითხვაზე „გთხოვთ, შეაფასოთ ზრუნავს თუ არა უნივერსიტეტი პერსონალის აკადემიურ 

განვითარებაზე“, გამოკითხვის პროცესში მონაწილე პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4.53 ქულა, ხოლო შეკითხვაზე 

„საერთო ჯამში რა ქულით შეაფასებდით უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ზოგად 

კმაყოფილებას“, რესპონდენტთა შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4.53 ქულა: 
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აკადემიური და მოწვეული პერსონალის კმაყოფილების შეფასების 

შედეგები

1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა



 

 
 

 1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა მიჭირს 

პასუხის გაცემა 

საშუალო 

შეფასება 

უნივერსიტეტი 

ზრუნავს 

პერსონალის 

განვითარებაზე 

0.00% 0.00% 6.67% 40.00% 46.67% 6.67% 
4.53 

ქულა 

 

 1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა მიჭირს 

პასუხის გაცემა 

საშუალო 

შეფასება 

უნივერსიტეტთან 

თანამშრომლობით 

ზოგადი 

კმაყოფილება 

0.00% 0.00% 6.67% 33.33% 60.00% 0.00% 
4.53 

ქულა 

 

კითხვარი ამ შემთხვევაშიც აგებულია ისე, რომ გამოკითხვის პროცესში შესაძლებელია 

დამატებითი კომნეტარებისა და განმარტებების დაფიქსირება რესპონდენტთა მხრიდან, რათა 

შესაძლებელი იყოს უნივერსიტეტის მხრიდან შედეგების სათანადო ანალიზი, შესაბამისი 

დასკვნების გაკეთება და რეაგირებები შედეგების გაუმჯობესების მიზნით, რითიც რიგ 

შემთხვევებში ისარგებლა გამოკითხული პერსონალის ნაწილმა.  

გამოკითხვის შედეგები გაცილებით მრავალმხრივი, დეტალური და მოცულობითია, როგორც 

სტუდენტის, ისე პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის გამოკითხვის შემთხვევაში. 

შეფასების გაანალიზებული შედეგები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

ჯგუფდება სტრუქტურული ერთეულებისა და სამსახურების მიხედვით. თითოეულ 

სტრუქტურულ ერთეულსა და სამსახურს (ფაკულტეტის ადმინისტრაციას, ბიბლიოთეკას, 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურს, სტუდენტთა და 
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კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრს, ლოგისტიკის სამსახურს, სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრს, სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-

ცენტრს, საგამოცდო ცენტრს და ა.შ.) ეგზავნება გამოკითხვის შედეგების ანალიზი და 

საყურადღებო საკითხები, სიღრმისეული შესწავლისა და რეაგირებისთვის. სტრუქტურული 

ერთეულები ყველა საჭირო რგოლთან თანამშრომლობით ახდენენ საყურადღებო საკითხებზე 

რეაგირებას და მიღებული შედეგების გაუმჯობესების მიზნით გარკვეული ნაბიჯების 

დაგეგმვასა და განხორციელებას. რეაგირების ანგარიშები უკვე განხორციელებული ან 

დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ეგზავნება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 

ანგარიშგებისა და შეფასებისმიზნით. აღნიშნული კვლევები ქუთაისის უნივერსიტეტში 

ხორციელდება ყოველწლიურად (დეტალებისთვის იხ. დანართი #9 - პროგრამის 

განმახორციელებლი პერსონალის და სტუდენტის ზოგადი კმაყოფილების კვლევის შედეგები, 

შედეგების ანალიზი და საყურადღებო საკითხებზე რეაგირების ანგარიშები). 

3.3.3. სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა მათთან შეხვედრების ჩატარების გზით. 2020-2021 

აკადემიური წლის გაზაფხულის სემესტრში ხარისხის უზრუნველოფის სამსახურმა 

პირველად განახორციელა სტუდენტთა ზოგადი კმაყოფილების კვლევა მათთან 

შეხვედრებისა და შეხვედრებზე კონკრეტული საკითხების განხილვის გზითაც. შეხვედრების 

სერია შექმნილი პანდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე განხორციელდა ონლაინ 

რეჟიმში, ელექტრონული პლატფორმის (zoom.us) გამოყენებით. შეხვედრები განხორციელდა 

თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტთა ჯგუფებთან. შევედრებზე 

მოწვეული იყო ყველა შეხვედრაში მონაწილეობის მსურველი ყველა სტუდენტი. 

შეხვედრის ფარგლებში, თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს მიეწოდა 

ინფორმაცია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან მათი კომუნიკაციის 

შესაძლებლობების შესახებ. მოკლედ ეცნობათ შიდა სამართლებრივი აქტებით 

დარეგულირებული სტუდენტებისთვის მნიშვენოვანი საკითხები, ამასთანავე, მიეწოდათ 

ინფორმაცია აღნიშნული დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის შესახებ,  განემარტათ თუ  რა 

ტიპის ინფორმაციას  შეიძლება გაეცნონ დოკუმენტებით, რომელიც უკავშირდება 

უნივერსიტეტში  მათ უფლებებსა და ვალდებულებებს.  

შეხვედრების მიზანს ასევე წარმოადგენდა, როგორც დისტანციურ რეჟიმში მიმდინარე 

სასწავლო პროცესისა და ადმინისტრირების საკითხების, ასევე, სტუდენტების მხრიდან, 

საგანმანათლებლო პროგრამების, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის, სასწავლო 

და საგამოცდო პროცესების, მატერიალური და ტექნიკური ბაზის, ინფრასტრუქტურის 

ზოგადი შეფასება. შეხვედრები ასევე ემსახურებოდა მიზანს მომხდარიყო სტუდენტებისთვის 

ინფორმაციის გაზიარება იმის შესახებ თუ რა რეაგირებები განხორციელდა და რა ნაბიჯები 

გადაიდგა უნივერსიტეტის მიერ  სტუდენტების მხრიდან წინა პერიოდში დაფიქსირებული 

რეკომენდაციების, კომენტარებისა და მოსაზრებების საპასუხოდ. სტუდენტებს საშუალება 



 

ჰქონდათ თავისუფლად დაეფიქსირებინათ საკუთარი აზრი ნებისმიერ საკითხთან 

დაკავშირებით და დაესვათ შეკითხვები.  

შეჯამდა და გაანალიზდა შეხვედრების შედეგები. გამოიყო სტუდენტთა მხრიდან 

დაფიქსირებული როგორც დადებითი შეფასებები, ასევე, საყურადღებო საკითხები. 

შეხვედრების შედეგების ანალიზი გაიგზავნა ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან და ყველა 

შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან, რომელთან დაკავშირებითაც გამოითქვა გარკვეული 

საყურადღებო საკითხები. ფაკულტეტებსა და სტრუქტურულ ერთეულებს ეთხოვათ 

რეგირების ნაბიჯების დაგეგმვა, განხორციელება და რეაგირების ანგარიშების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურისთვის მიწოდება ანგარიშგებისა და შეფასებებისთვის. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ მოხდა ფაკულტეტებისა და სხვადასხვა სტრუქტურული 

ერთეულების მიერ შედეგების გათვალისწინებისა და რეაგირებების შესახებ დეტალური 

უკუკავშირის გაგზავნა თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის, რაც 

ემსახურება სტუდნეტთა მოტივაციის გაზრდას მომავალში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ 

სამსახურის მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებში, მათთვის რეგირებების რეალური შედეგების 

დემონსტრირების გზით (იხ. დანართი #10 - სტუდენტებთან შეხვედრების შემაჯამაბელი 

ანგარიშები, შეფასების შედეგებზე სტრუქტურული ერთეულების რეაგირების ანგარიშები).  

3.3.4. საგამოცდო პროცესების შეფასება სტუდენტების მიერ. ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ორგანიზებით ხდება სტუდენტების მიერ საგამოცდო პროცესების შეფასებაც. 

აღნიშნული მიზნით ტარდება სტუდენტთა გამოკითხვა შუალედური და დასკვნითი 

გამოცდების დასრულების შემდეგ. გამოკითხვის პროცესში სტუდენტები აფასებენ 

საგამოცდო პროცესების ორგანიზების საკითხებს, საგამოცდო საკითხების სილაბუსის 

შინაარსთან და სილაბუსით განსაზღვრულ საგამოცდო დავალებებთან შესაბამისობას, 

გამოცდების მსვლელობისას საჭირო ინსტრუქციებით სტუდენტის უზრუნველყოფის, ასევე, 

გამოცდის დამკვირვებელთა ორგანიზებულობის საკითხებს. აღნიშნული საშუალებას აძლევს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს შეაფასოს ზოგადად საგამოცდო პროცესების 

მიმდინარეობა და ორგანიზება, სტუდენტების აღნიშული პროცესებით კმაყოფილება, 

ამასთან, მოახდინოს შესაძლო გასაუმჯობესებელი მხარეების იდენტიფიცირება და 

უზრუნველყოს მათი გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობა.  

2020-2021 აკადემიურ წელს ჩატარებული შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 

ორგანიზება და მიმდინარეობა ძირითადად დადებითად იქნა შეფასებული სტუდენტების 

მიერ: შეკითხვაზე „საერთო ჯამში გამოცდები იყო კარგად ორგანიზებული“, გამოკითხული 

სტუდენტების უმეტესობა დადებითად პასუხობს, კერძოდ, აღნიშნული შეკითხვის შეფასება 

ორივე ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ შუალედური და დაკსვნითი გამოცდების 

შემთხვევაში უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4.2 ქულა. შეფასების შედეგები 

ფაკულტეტების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა 



 

და სამართლის ფაკულტეტი - საშუალოდ 4.3 ქულა, მედიცინის ფაკულტეტი - საშუალოდ 4 

ქულა. შეფასების შედეგები შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მიხედვით თითოეულ 

ფაკულტეტზე შემდეგნაირად ნაწილდება: 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი 

 

მედიცინის ფაკულტეტი 

 

შენიშვნა: ვინაიდან დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელება უნივერსიტეტმა დაიწყო 2020-2021 აკადემიური წლის მეორე სემესტრიდან, 

მედიცინის ფაკულტეტზე საგამოცდო პროცესების შეფასება განხორციელდა აღნიშნული 

აკადემიური წლის მხოლოდ მეორე სემესტრში.  

მიღებული შედეგების ანალიზი, ანალიზის შედეგებად გამოვლენილი საყურადღებო 

საკითხები ეგზავნება საგამოცდო ცენტრს რეაგირებისთვის. საგამოცდო ცენტრი სტუდენტთა 

კმაყოფილების გაზრდისა და შედეგების გაუმჯობესების მიზნით, განხორციელებული 

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

პირველი სემესტრი მეორე სემესტრი

4.1

4.24

4.32

4.4

საგამოცდო პროცესების შეფასების შედეგები (უმაღლესი შეფასება: 5 

ქულა)
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საგამოცდო პროცესების შეფასების შედეგები (უმაღლესი შეფასება: 5 

ქულა)

შუალედური გამოცდები დასკვნითი გამოცდები



 

სამუშაოებისა და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ ანგარიშს აწვდის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს განხორციელებული ნაბიჯების შეფასებისა და მონიტორინგის 

მიზნით. 2020-2021 აკადემიური წლის შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 

ორგანიზებისა და მიმდინარეობის შეფასების მიზნით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად 

რიგ შემთხვევებში გამოვლენილია კონკრეტული საყურადღებო საკითხები, რომელთა 

გაუმჯობესების მიმართულებით მუდმივად მუშაობს საგამოცდო ცენტრი, ცენტრის მიერ 

რეაგირების მიზნით უკვე გადადგმულია გარკვეული ნაბიჯები. ასევე აღსანიშნავია, რომ რიგ 

შემთხვევებში არ გამოკვეთილა რეაგირების საჭიროებები (დეტალებისთვის იხ. დანართი #13 

- საგამოცდო პროცესების შეფასების შედეგები, შედეგების ანალიზი, შეფასების შედეგებზე 

საგამოცდო ცენტრის რეაგირების ანგარიშები). 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შუალედური და დასკვნითი გამოცდების 

დასრულების შემდეგ საგამოცდო ცენტრისგან გამოითხოვს ანგარიშს გამოცდების 

მიმდინარეობის დროს სტუდენტთა გამოცდებიდან მოხსნის, მოხსნის მიზეზების, საგამოცდო 

შედეგებთან დაკავშირებით სააპელაციო განაცხადების, სააპელაციო განაცხადების 

დაკმაყოფილების/არ დაკმაყოფილების, ასევე, სააპელაციო განაცხადების 

დაკმაყოფილების/არ დაკმაყოფილების მიზეზების შესახებ. საგამოცდო ცენტრი დანართების 

სახით წარმოადგენს სტუდენტა სააპელაციო განაცხადების განხილვის, განხილვის შედეგად 

მიღებული გადაწყვეტილებების დამადასტურებელ ოქმებს. ანგარიში ემსახურება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ზემოაღნიშნული პროცესების რეგულირებისა და 

სტუდენტთა ინტერესების გათვალისწინების საკითხების შეფასებას. 2020-2021 აკადემიურ 

წელს საგამოცდო ცენტრის მიერ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის წარდგენილი 

ანგარიშების თანახმად დაფიქსირებულია დასაბუთებული მიზეზით სტუდენტთა 

გამოცდიდან მოხსნის შემხთხვევები, დაფიქსირებულია ასევე სტუდენტთა სააპელაციო 

განაცხადებით მიმართვის შემთხვევები, არის სტუდენტთა მოთხოვნების დასაბუთებულად 

დაკმაყოფილებისა და დასაბუთებულად უარყოფის შემთხვევები.  

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის ზემოაღნიშნული ანგარიშების მიხედვით საგამოცდო 

ნაშორმების შეფასებიდან მოხსნის შემთხვევების რაოდენობა და შეფასებიდან მოხსნის 

მიზეზები შემდეგნაირად ნაწილდება 2020-2021 აკადემიურ წელს ჩატარებულ შუალედურ და 

დასკვნით გამოცდებს შორის: 



 

 

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის იმავე ზემოაღნიშნული ანგარიშების მიხედვით 

აპელაციის შემთხვევების რაოდენობა და აპელაციის მოთხოვნების დაკმაყოფილების ან 

არდაკმაყოფილების შემთხვევები შემდეგნაირად ნაწილდება 2020-2021 აკადემიურ წელს 

ჩატარებულ შუალედურ და დასკვნით გამოცდებს შორის: 

 

შენიშვნა: საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის ანგარიშის მიხედვით აპელაციის მოთხოვნის 

არ დაკმაყოფილების შემთხვევა უკავშირდება შემდეგ გარემოებას: არ მოხდა განცხადების 

განხილვა საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირების წესით განსაზღვრული გასაჩივრების 

ვადების დარღვევით წარმოდგენის გამო. 

ამდენად, 2020-2021 აკადემიურ წელს ზემოაღნიშნული შეფასებების შედეგად საყურადღებო 

საკითხები არ გამოვლენილა და შესაბამისად, არ დამდგარა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მხრიდან რეაგირების მოთხოვნის საჭიროება (იხ. დანართი #14 - საგამოცდო 

0

5

10

15

20

25

შუალედური გამოცდები დასკვნითი გამოცდები

25

6

1 0

ნაშრომების შეფასებიდან მოხსნის შემთხვევების რაოდენობები

ნაშრომი არ შეფასდა: შესრულებულია ელ. პლატფორმაზე შემოსვლის გარეშე

ნაშრომი არ შეფასდა: წარმოდგენილია საგამოცდო დროის დარღვევით

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

შუალედური გამოცდები დასკვნითი გამოცდები

1 11

00

1

აპელაციის შემთხვევების შეფასება

აპელაციის შემთხვევები

აპელაციის მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევები

აპელაციის მოთხოვნების არდაკმაყოფილების შემთხვევები



 

ცენტრის ანგარიშები ნაშრომების შეფასებიდან მოხსნისა და აპელაციის შემთხვევების 

შესახებ). 

3.3.5. პრაქტიკის კომპონენტის შეფასება სტუდენტების მიერ. პრაქტიკის კომპონენტის შეფასება 

ხორციელდება სტუდენტების მიერ პრაქტიკის კომპონენტის დასრუდების შემდეგ. 

სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების პრაქტიკის კომპონენტის შეფასება 

ემსახურება პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში მიღებული ცოდნითა და უნარებით 

სტუდენტის კმაყოფილების კვლევას და ასევე, საგანმანათლებლო პროგრამის პრაქტიკის 

კომპონენტის განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასებას. კვლევის შედეგად 

სტუდენტის მიერ ფასდება უნივერსიტეტისა და პრაქტიკის ობიექტის მიერ გაწეული 

საორგანიზაციო საკითხები, პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ პრაქტიკის მიმდინარეობის 

ზედამხედველობა, მენტორის მიერ პრაქტიკის პროცესის ზედამხედველობა, მენტორისგან 

საჭირო ინსტრუქციების მიღება, პრაქტიკის ფარგლებში ცოდნისა და უნარების მიღების 

უზრუნველყოფაში მენტორის დახმარება, პრაქტიკის ფარგლებში სტუდენტის მიერ 

მიღებული ძირითადი სწავლის სფეროსთან დაკავშირებული ცოდნა და უნარები, სილაბუსით 

განსაზღვრული საქმიანობის და დროის შესრულების უზრუნველყოფა მენტორის მიერ. 

კვლევის შედეგად სტუდენტის მიერ ასევე სახელდება და ფასდება პრაქტიკის სილაბუსით 

დადგენილი ცოდნისა და უნარების გამომუშავების ხელის შემშლელი მიზეზები, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში. 

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში პრაქტიკის 

ობიექტის (კლინიკის) და კლინიკური სასწავლო კურსების შეფასება ხორციელდება 

სტუდენტების მიერ კლინიკური სასწავლო კურსების დასრულების შემდეგ. სტუდენტის მიერ 

კლინიკისა და კლინიკური სასწავლო კურსების შეფასება ემსახურება კლინიკური სასწავლო 

კურსების ფარგლებში მიღებული ცოდნითა და უნარებით სტუდენტის კმაყოფილების 

კვლევას და ასევე, საგანმანათლებლო პროგრამის კლინკური სასწავლო კურსებით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასებას. კვლევის შედეგად სტუდენტის მიერ 

ფასდება პრაქტიკის ობიექტის (კლინიკის) მიერ გაწეული საორგანიზაციო საკითხები, 

სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის საჭირო კლინიკის აღჭურვილობა, 

კლინიკური სასწავლო კურსების ფარგლენში სტუდენტის მიერ მიღებული ძირითადი 

სწავლის სფეროსთან დაკავშირებული ცოდნა და უნარები, კლინიკური სასწავლო კურსის 

ფარგლებში შეძენილი ცოდნისა და უნარების ლექტორის ზედამხედველობის ქვეშ 

პაციენტზე/მანეკენზე დემონსტრირების საშუალებით სტუდენტის უზრუნველყოფა, 

სილაბუსით განსაზღვრული დროის შესრულების უზრუნველყოფა ლექტორის მიერ. კვლევის 

შედეგად სტუდენტის მიერ ასევე სახელდება და ფასდება კლინიკური სასწავლო კურსების 

სილაბუსით დადგენილი ცოდნისა და უნარების გამომუშავების ხელის შემშლელი მიზეზები, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 



 

2020-2021 აკადემიურ წელს პრაქტიკის კომპონენტის შეფასება სტუდენტების მიერ 

განხორციელდა მხოლოდ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე 

მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში. ვინაიდან დიპლომირებული 

მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა უნივერსიტეტში ამოქმედდა 2020-2021 აკადემიურ 

წელს, პროგრამის ფარგლებში კლინიკური სასწვლო კურსების განხორციელების საჭიროება არ 

დამდგარა და შესაბსამისად, სტუდენტების მხრიდან აღნიშნული სასწავლო კურსების და 

კლინიკების შეფასების შესაძლებლობა არ ყოფილა. რაც შეეხება სოციალურ მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების 

ფარგლებში განხორციელებულ შეფასების შედეგებს, შეფასებები ცალსახად დადებითია: 

შეკითხვაზე „გთხოვთ, შეაფასოთ რამდენად კმაყოფილი ხართ ზოგადად საგანმანათლებლო 

პროგრამის პრაქტიკის კომპონენტის შესრულებით“, გამოკითხვაში მონაწილე სტუდენტების 

შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის 5 ქულა. ასევე დადებითი შეფასებები ფიქსირდება 

შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით: „გთხოვთ, შეაფასოთ ძირითად სწავლის 

სფეროსთან (სპეციალობასთან) დაკავშირებული ცოდნა, რაც პრაქტიკის კომპონენტის 

შესრულებით შეიძინეთ“ და „გთხოვთ შეაფასოთ ძირითად სწავლის სფეროსთან 

(სპეციალობასთან) დაკავშირებული უნარები, რაც პრაქტიკის კომპონენტის შესრულებით 

შეიძინეთ“. ორივე საკითხი გამოკითხვის პროცესში მონაწილე სტუდენტების მიერ შეფასდა 

უმაღლესი 5 ქულით: 

 

შენიშვნა: ვინაიდან დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა 

უნივერსიტეტში ამოქმედდა 2020-2021 აკადემიურ წელს, პროგრამის ფარგლებში კლინიკური 

სასწვლო კურსების განხორციელების საჭიროება არ დამდგარა და შესაბსამისად, 

სტუდენტების მხრიდან აღნიშნული სასწავლო კურსების და კლინიკების შეფასების 

შესაძლებლობა არ ყოფილა. 

0

2

4

6
5 5 5

სოციალური მეციერებების, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტი

პრაქტიკის კომპონენტის შეფასების შედეგები (მაღლესი შეფასება: 5 ქულა)

პრაქტიკის კომპონენტის შესრულებით ზოგადი კმაყოფილება

პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნით კმაყოფილება

პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში შეძენილი უნარებით კმაყოფილება



 

შეფასების შედეგების მიხედვით, 2020-2021 აკადემიური წლის გამოკითხვის შედეგად 

საყურადღებო საკითხები არ გამოვლენილა და შესაბამისად, არ დამდგარა ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან რეაგირების მოთხოვნის საჭიროება. შეფასების 

შედეგები გასაცნობად გაეგზავნა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს (იხ. დანართი #8 - 

პრაქტიკის კომპონენტის შეფასების შედეგები და შედეგების ანალიზი). 

3.3.6. საერთაშორისო აკადემიური მობილობის შეფასება სტუდენტებისა და პროგრამის 

განმახორციელებელი პერსონალის მიერ. 

სტუდენტების მიერ საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის 

შეფასება ხორციელდება პროგრამის მონაწილე სტუდენტების მიერ მობილობიდან 

დაბრუნების შემდეგ. გამოკითხვის მიზანია მოხდეს სტუდენტების მიერ საერთაშორისო 

აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობით კმაყოფილების შეფასება, კერძოდ, 

გამგზავნი და მასპინძელი უნივერსიტეტების მიერ გაწეული ორგანიზაციული საკითხებით 

კმაყოფილების, საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის 

ძირითადი ინტერესების, პროგრამაში მონაწილეობით მიღებული ცოდნისა და 

გამოცდილების, სხვა ტიპის შედეგების შეფასება. გამოკითხვა ასევე ემსახურება მობილობის 

პროგრამაში მონაწილეობისას, გამგზავნ და მასპინძელ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებასთან დაკავშირებული სხვა ნებისმიერი დადებითი ან უარყოფითი 

შეფასებების დაფიქსირებას. 

პერსონალის მიერ საერთაშორისო აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის 

შეფასება ხორციელდება პროგრამის მონაწილე პერსონალის მიერ ასევე მობილობიდან 

დაბრუნების შემდეგ. გამოკითხვის მიზანია მოხდეს პერსონალის მიერ საერთაშორისო 

აკადემიური მობილობის პროგრამაში მონაწილეობით კმაყოფილების შეფასება, კერძოდ, 

გამგზავნი და მასპინძელი უნივერსიტეტების მიერ გაწეული ორგანიზაციული საკითხებით 

კმაყოფილების, საერთაშორისო აკადემიურ მობილობის პროგრამაში მონაწილეობის 

ძირითადი ინტერესების, პროგრამაში მონაწილეობით კვალიფიკაციისა და გამოცდილების 

ამაღლების, სხვა ტიპის შედეგების, მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების სასწავლო 

პროცესში გამოყენების შეფასება. გამოკითხვა ემსახურება მობილობის პროგრამაში 

მონაწილეობისას, გამგზავნ და მასპინძელ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან 

დაკავშირებული სხვა ნებისმიერი დადებითი ან უარყოფითი შეფასებების დაფიქსირებას.  

2020-2021 აკადემიურ წელს პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის მიერ 

საერთაშორისო აკადემიური მობილობით სარგებლობის შემთხვევები არ ყოფილა, 

შესაბამისად არ მომხდარა პერსონალის მიერ მობილობის პროცესის შეფასება 

ზემოაღნიშნული საკითხების მიხედვით.  



 

2020-2021 აკადემიურ წელს საერთაშორისო აკადემიური მობილობით ისარგებლა სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტმა, რომლის გამოკითხვაც 

განხორციელდა ზემოაღნიშნული საკითხების შეფასების მიზნით. გამოკითხვის შედეგები 

დადებითია: შეკითხვაზე „გთხოვთ შეაფასოთ ცოდნა და გამოცდილება რაც გაცვლით 

პროგრამაში მონაწილეობით შეიძინეთ“, გამოკითხული სტუდენტის შეფასება უმაღლესი 5 

ქულიდან არის 4 ქულა. ასევე დადებითად შეფასდა სტუდენტის მიერ საერთაშორისო 

აკადემიური მობილობით სარგებლობის ფარგლებში მიღებული ისეთი შედეგები, 

როგორიცაა, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარება, დამატებითი პრაქტიკული უნარების 

განვითარება, კარიერული შესაძლებლბების გაუმჯობესება, უცხო ენის ცოდნის დონის 

გაუმჯობესება და ა.შ. აღნიშნული საკითხები საერთაშორისო მობილობის მონაწილე 

სტუდენტის მიერ შეფასდა 4 ან მეტწილად უმაღლესი 5 ქულით: 

 

შენიშვნა: ვინაიდან დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა 

უნივერსიტეტში ამოქმედდა 2020-2021 აკადემიურ წლის მეორე სემესტრიდან და პროგრამაზე 

სასწავლო პროცესი ხორციელდებოდა მხოლოდ ერთი სტუდენტისთვის, საერთაშორისო 

აკადემიურ მობილობაში მონაწილეობა ფაკულტეტის ფარგლებში არ განხორციელებულა. 

2020-2021 აკადემიურ წელს ჩატარებული გამოკითხვისა და შეფასების შედეგების მიხედვით 

დამატებითი კომენტარი, გასაუმჯობესებელი და საყურადღებო საკითხი, კითხვარით 

გათვალისწინებული შესაძლებლობის მიუხედავად, სტუდენტის მხრიდან არ 

დაფიქსირებულა და შესაბამისად, არ დამდგარა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მხრიდან რეაგირების მოთხოვნის საჭიროება. შეფასების შედეგები გასაცნობად გაეგზავნა 

შესაბამის სამსახურს (იხ. დანართი #11 - საერთაშორისო აკადემიური მობილობის შეფასების 

შედეგები და შედეგების ანალიზი). 

0

1

2

3

4

5

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
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საერთაშორისო აკადემიური მობილობის შეფასების შედეგები 

(მაქსიმალური შეფასება: 5 ქულა)

ცოდნისა და გამოცდილების შეძენა საერთაშორისო კონტაქტების დამყარება

პრაქტიკული უნარების განვითარება კარიერული შესაძლებლობების გაუმჯობესება

უცხო ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება



 

3.3.7. მობილობით გადასული და მობილობით გადმოსული სტუდენტების გამოკითხვა. 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში ტარდება მობილობით 

უნივერსიტეტიდან გადასული და უნივერსიტეტში გადმოსული სტუდენტების გამოკითხვა 

ყოველი მობილობის დროს და შესაბსამისად ჩატარდა 2020-2021 აკადემიურ წელსაც.  

გამოკითხვის შედეგების თანახმად, სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

გადასვლის მიზეზად სტუდენტების მხრიდან დასახელდა რამდენიმე საკითხი: 75% სხვა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის მიზეზად ასახელებს იმ ფაქტს, 

რომ მობილობით არჩეულ უნივერსიტეტში არსებობდა საგამანათლებლო პროგრამა, 

რომელზეც მას სურდა  სწავლის გაგრძელება, 25%-ის მიერ კი მობილობის განხორციელების 

მიზეზად სახელდება მობილობით არჩეული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

სწავლის საფასური. გამოკითხვის შედეგად იკვეთება რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც 

მობილობის მონაწილე სტუდენტების მიერ სახელდება ქუთაისის უნივერსიტეტის ძლიერ 

მხარედ: სწავლების ხარისხი, სასწავლო გარემო, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 

და ა.შ. ამასთანავე გამოკითხვისა და შეფასებების შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე 

საყურადღებო საკითხი, კერძოდ, გამოკითხვის პროცესში მონაწილე სტუდენტების მიერ 

ქუთაისის უნივერსიტეტის სუსტ მხარედ დასახელდა ისეთი საკთხები, როგორიცაა 

სტუდენტური ცხოვრება, თვითგანვითარების შესაძლებლობები, კვლევა, გამოკითხულთა 

შედარებით მცირე ნაწილის მიერ დაფიქსირდა ისეთი საკითხებიც, რომელიც გამოკითხვის 

პროცესში ასევე გამოკვეთილი იყო, როგორც უნივერსიტეტის ძლიერი მხარე. კითხვარი 

იძლეოდა რესპონდენტების მხრიდან დამატებითი კომენტარებისა და განმარტებების 

დაფიქსირების შესაძლებლობას, თუმცა აღნიშნული შესაძლებლობით სარგებლობა არ 

მომხდარა გამოკითხვის პროცესში მონაწილე სტუდენტების მიერ. შესაბსამისად, დამატებითი 

საყურადღებო საკითხები, ან დასახელებულ საყურადღებო საკითხებთან დაკავშირებით 

დამატებითი განმარტებები შეფასების შედეგებით არ მოვლენილა.  

მობილობით გადასული სტუდენტების გამოკითხვის შედეგად იკვეთება, რომ ქუთაისის 

უნივერსიტეტში მათი გადმოსვლა განპირობებული იყო რამდენიმე მიზეზით: ქუთაისის 

უნივერსიტეტში ისეთი საგამანათლებლო პროგრამის არსებობა, რომელზეც სწავლობდა 

სტუდენტი (კრედიტების თავსებადობა), ქუთაისის უნივერსიტეტში არსებობდა სხვა 

საგამანათლებლო პროგრამა, რომელზეც სწავლის გაგრძელება სურდა რესპონდენტს, სწავლის 

საფასური / გადახდის პირობები,  უნივერსიტეტის ადგილმდებარეობა, ქუთაისის 

უნივერსიტეტში უფრო ხარისხიან განათლების მიღების შესაძლებლობები. გამოკითხვის 

შედეგად გამოიკვეთა გარკვეული საყურადღებო საკითხები უნივერსიტეტის შესახებ 

რამდენიმე მიმართულებით ინფორმაციის გავრცელების შესახებ. 



 

 

გამოკითხვის შედეგად მიღებული შეფასებები ძირითადად დადებითია, თუმცა ბუნებრივია 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ მოხდა შეფასების მიღებული შედეგების 

გაანალიზება და ანალიზის შედეგებით გამოვლენილი გარკვეული საყურადღებო საკითხების 

შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან გაზიარება გაცნობისა და რეაგირებების მიზნით. 

სტრუქტურული ერთეულების მიერ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

გაზიარებულია განხორციელებული რეაგირებებისა თუ დაგეგმილი საპასუხო აქტივობების 

შესახებ ინფორმაცია შესაბამისი ანგარიშის საშუალებით ანგარიშგებისა და შეფასებების 

მიზნით (დეტალებისთვის იხ. დანართი #12 - მობილობის მონაწილე სტუდენტების 

გამოკითხვის შედეგები, შედეგების ანალიზი და რეაგირების ანგარიშები).  

 

თავი 4. კვლევა 

კვლევითი საქმიანობის შეფასება ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების კიდევ ერთი 

მიმართულებაა და გულისხმობს აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის 

შეფასებასა და ანალიზს.  

4.1. აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პროდუქტიულობის 

შეფასება 

კვლევითი საქმიანობის შეფასების მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

თანამშრომლობს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრთან. ცენტრის მიერ 

ხორციელდება უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისგან სამცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიშის გამოთხოვა. პერსონალის შეფასების წესის 
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მობილობით გადასვლისა და გადმოსვლის მიზეზების შეფასების 

შედეგები

საგ. პროგრამის არსებობა, რომელზეც სურდა სწავლის გაგრძელება

კრედიტების თავსებადობა

სწავლის საფასური/გადახდის პირობები

უნივერსიტეტის ადგილმდებარეობა

განათლების ხარისხი

მარტივი სწავლა



 

ფარგლებში წინასწარ განსაზღვრულია აკადემიური პერსონალის შესაძლო სამეცნიერო-

კვლევითი აქტივობები და თითოეული აქტივობისთვის განკუთვნილია შეფასება. 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში აკადემიური პერსონალის მიერ ივსება 

ყოველწლიურად და წარედგინება სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრს. 

აკადემიური პერსონალის მიერ განხორციელებული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრის მიერ დადასტურებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შესახებ 

ანგარიშები მიეწოდება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთნ ერთად ახდენს 

შედეგების გაანალიზებას და აკადემიური პერსონალის საჭიროებების იდენტიფიცირებას, 

ასევე, სამომავლო აქტივობების დაგეგმვასა და ორგანიზებას აკადემიური პეროსნალის 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით. 

ზემოაღნიშნული წესი თითოეული აკადემიური პოზიციის შემთხვევაში განსაზღვრავს 

მინიმალურ მოთხოვნებს (მინიმალური ქულების მოცულობას). დადგენილი მინიმალური 

მოთხოვნების და კმაყოფილების შემთხვევაში უნივერსიტეტის აფილირებული პერსონალი 

იღებს წესით დადგენილი მოცულობის ანაზღაურებას, რაც უნივერსიტეტის მხრიდან მათი 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ფინანსურ მხარდაჭერად განიხილება. აკადემიური 

პერსონალის მიერ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება აღნიშნული წესით ქუთაისის 

უნივერსიტეტში განხორციელდა 2020-2021 აკადმემიური წლის ბოლოს (განხორციელებული 

შეფასებების, მიღებული შედეგებისა და ცენტრის მიერ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობის მიზნით აგანხორციელებული აქტივობების შესახებ დეტალებისთვის იხ. 

წინამდებარე ანგარიშის 3.2.1. პუნქტი - აკადემიური პერსონალის შეფასება 

განხორციელებული სამცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მიხედვით). 

4.2. პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქტიულობის შეფასება საგრანტო კონკურსებში 

მონაწილეობის გზით 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის საჭიროებების დადგენისა და 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქტიულობის 

შეფასების მიზნით, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ცენტრის ხელმძღვანელისგან 

გამოითხოვს ანგარიშს საერთაშორისო საგრანტო კონკურსში, ადგილობრივ საგრანტო 

კონკურსში, საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსში ქუთაისის უნივერსიტეტის პერსონალის 

მონაწილეობის შესახებ. ანგარიშის მიხედვით ფასდება საგრანტო კონკურსებში 

მონაწილეობის მიმართულებით აკადემიური პერსონალის აქტივობა. შესაძლოა გაიცეს 

რეკომენდაციები აღნიშნული მიმართულებით ცენტრის მხრიდან ინფორმაციის მეტად 

გაზიარების ან/და აქტივობების მეტად ინტენსიურად დაგეგმვასთან დაკავშირებით (იხ. 

დანართი #17 - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვენელის 



 

ანგარიში უნივერსიტეტის პერსონალის საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის შესახებ). 

2020-2021 აკადემიურ წელს წარმოდგენილი ანგარიშის თანახმად: 

1. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალის მიერ შეტანილ იქნა 1 განაცხადი საუნივერსიტეტო შიდა საგრანტო კონკურსში 

მონაწილეობის მიზნით: 

# საგრანტო განაცხადის დასახელება/თემატიკა ფონდი/ ორგანიზაცია, სადაც 

წარდგენილ იქნა გრანტი 

სტატუსი 

1 საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური 

განვითარების კვლევა COVID-19-ის 

პირობებში 

ქუთაისის უნივერსიტეტი პროექტი 

დაფინანსდა და 

დასრულებულია 

 

4.3. საგრანტო პროექტების მიმდინარეობისა და შედეგების მნიშვნელობის შეფასება 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის მიერ 

დაფინანსებული საგრანტო პროექტების მიმდინარეობის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ხელშეწყობის ცენტრის მიერ შეფასებისა და უნივერსიტეტისთვის პროექტის შედეგების 

მნიშნელობის გაანალიზების მიზნით ქუთაისის უნივერსიტეტში შემუშავებულია საგრანტო 

პროექტების მიმდინარეობის შეფასების კვარტალური ანაგრიშის ფორმა. სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის მიერ გაანალიზებულია 2020-2021 აკადემიურ 

წელს მიმდინარე და დასრულებული საუნივერსიტეტო პროექტის შედეგები და შეფასებულია 

პროექტის შედეგების მნიშვნელობა უნივერსიტეტისთვის. აღნიშნული შეფასება სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის მიერ განხორციელდა საგრანტო პროექტების 

მიმდინარეობის/დასრულების შესახებ ფაკულტეტისგან მიღებული ანგარიშების 

საფუძველზე. აღნიშნული ანაგრიშები საშუალებას იძლევა შეფასდეს პროექტების სამეცნიერო 

პროდუქტიულობა, მაგალითად, მოხდა თუ არა პროექტის ფარგლებში პუბლიკაციების 

გამოქვეყნება, ან სხვა რაიმე სახის პროდუქტის, შედეგის მიღება, მოხდა თუ არა პროექტის 

ფარგლებში მიღებული შედეგების გავრცელება სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით. 

ანგარიში ასევე იძლევა საშუალებას შეფასდეს პროექტის ძირითადი მიღწევები, პროექტის 

პრაქტიკული ღირებულება ან/და შედეგების საგანმანათლებლო პროცესებში გამოყენების 

გეგმა (დეტალებისთვის იხ. დანართი #18 - კვლევითი საგრანტო პროექტის მიმდინერეობის 

ანგარიშები). 2020-2021 აკადემიურ წელს მიმდინარე და დასრულებული შიდა 

საუნივერსიტეტო პროექტის შედეგები წარმოდგენილი ანგარიშების შეფასების მიხედვით 

შემდეგია: 

საგრანტო პროექტი: პროექტის სახელწოდება: საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური 

განვითარების კვლევა COVID-19-ის პირობებში. პროექტის ხანგრძლივობა: 6 თვე. პროექტის 



 

ბიუჯეტი: 9 950 ლარი. სტატუსი: დასრულებული. პროექტს ხელმძღვანელობდა ქუთაისის 

უნივერსტიეტის აკადემიური პერსონალი, პროფესორი, პროექტის განხორციელებაში 

ჩართული იყო ასევე ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და სადოქტორო 

პროგრამის სტუდენტი, ამასთანავე, ერთი უცხოელი მკვლევარი. 

პროექტი ემსახურებოდა საქართველოში რეგიონული განვითარების კვლევას COVID-19-ის 

პირობებში, საქართველოში რეგიონული უთანაბრობის და მისგან გამოწვეული პრობლემების 

კვლევას COVID-19-ის პირობებში (მთავარ კომპონენტთა მეთოდის მეშვეობით), 

კორონავირუსის პანდემიის, როგორც ფინანსური ცენტრალიზაციისა და ეკონომიკური 

უთანაბრობის სტრეს-ტესტის წარმოდგენას/ანალიზს, COVID-19-ის გავლენის კვლევას 

საქართველოს ქალაქების ეკონომიკურ განვითარებაზე (ქუთაისის მაგალითი), კვლევის 

შედეგების პრაქტიკაში იმპლემენტირების მიზანშეწონილობის განსაზღვრას პროექტის 

მიმდინარეობის ეტაპზე, შესაბამისი უცხოური გამოცდილების გათვალისწინებით, 

პრაქტიკული სახის რეკომენდაციების შემუშავებასა და გავრცელებას, პროქტის ავტორების 

ან/და მომავალი დოქტორანტების კვლევითი ნაშრომების ორიენტირებას პროექტის 

ფარგლებში იდენტიფიცირებულ პრობლმებზე. 

კვლევითი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების / კვლევის შედეგების 

შეჯამება: 

 

კვლევითი პროექტის ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა ექვსი სამეცნიერო სტატია Scopus, 

Web of Science, Scimago, EBSCO და სხვა საერთაშორისო ბაზებში ინდექსირებულ სამეცნიერო 

ჟურნალებში: 

1. Chikhadze N., Chikhladze L., Rusadze N. Challenges of economic activities of cities in the 

context of the covid-19 pandemic: http://science.org.ge/bnas/vol-15-

1.html?fbclid=IwAR3DQ25yBxS6aghYeP6hdmoF1XiRgdx7hGzVCk7RN_eRKjCS6GtE6yqxDz
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კვლევითი პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტიოვობების 

რაოდენობა

სამეცნიერო სტატია მონოგრაფია დამატებითი მასალები საჯარო ლექცია

http://science.org.ge/bnas/vol-15-1.html?fbclid=IwAR3DQ25yBxS6aghYeP6hdmoF1XiRgdx7hGzVCk7RN_eRKjCS6GtE6yqxDz4
http://science.org.ge/bnas/vol-15-1.html?fbclid=IwAR3DQ25yBxS6aghYeP6hdmoF1XiRgdx7hGzVCk7RN_eRKjCS6GtE6yqxDz4
http://science.org.ge/bnas/vol-15-1.html?fbclid=IwAR3DQ25yBxS6aghYeP6hdmoF1XiRgdx7hGzVCk7RN_eRKjCS6GtE6yqxDz4


 

2. Chikhadze N., Khidasheli M., COVID 19 Crisis - The Precondition of Great Reset: 

http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=1108&title=COVID%2019%20Crisis%20-

%20The%20Precondition%20of%20Great%20Reset&fbclid=IwAR1t0flrw3s62uE-

7p5I4eUpEffXvTslovJXcwk6R7zA8Bzb46pGzGDnju8 

3. Chikhladze N., Dzidziguri N., The Challenges of Coronomics in Georgia: Urban Context: 

http://ekonomisti.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=611&fbclid=IwAR1N5aQUiy5zbmtaWA

gpUsM1xV4Rvjq8ucxXARbzsqJNwwFzXESQG8wAqF8 

4. Haydanka Y. Authoritarization or Democratization: Directions of Electoral Processes in 

Present-day Slovakia: http://www.jofcp.org/assets/jcp/Articles-2-2021/JCP-July-2021-1.pdf 

5. Гайданка Е., Электоральные разграничения и фрагментация регионов Словакии (кейс 

парламентских выборов 1990–2020 гг.): 

https://regionsar.ru/sites/default/files/2021_2/reg_2021_2.pdf 

6. Haydanka Y., Decentralization in Slovakia: perspectives from the trnava region: 

http://europolity.eu/all-issues/ 

კვლევითი პროექტის ფარგლებში ასევე მომზადდა და გამოიცა ორი მონოგრაფია: 

1. ჩიხლაძე ნ., რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის თეორიული და პრაქტიკული 

მიდგომები: 

https://www.researchgate.net/publication/351991311_theoretical_and_practical_approaches_t

o_regional_economic_policy 

2. Chikhadze N. at al., Strategies Of Socio-Economic Development And Mechanisms Of Their 

Implementation In The Conditions Of Economic Uncertainty And Globalization Changes: 

https://www.researchgate.net/publication/352478434_strategies_of_socio-

economic_development_and_mechanisms_of_their_implementation_in_the_conditions_of_ec

onomic_uncertainty_and_globalization_changes 

კვლევითი პროექტის ფარგლებში მომზადდა სხვა დამატებითი მასალები: 

1. კორონავირუსის კრიზისი - დიდი გადატვირთვის წინაპირობა; 

2. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და COVID 19-ის პირობებში; 

3. მშპ-ის ფორმირების ტენდენციები COVID 19-ის პირობებში (წინასწარი მონაცემების 

მიხედვით); 

4. ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური საქმიანობა COVID-19-ის პირობებში; 

5. ფისკალური დეცენტრალიზაცია საქართველოში - მიღწევები, გამოწვევები და 

შესაძლებლობები COVID 19-ის პანდემიის გათვალისწინებით;  

http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=1108&title=COVID%2019%20Crisis%20-%20The%20Precondition%20of%20Great%20Reset&fbclid=IwAR1t0flrw3s62uE-7p5I4eUpEffXvTslovJXcwk6R7zA8Bzb46pGzGDnju8
http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=1108&title=COVID%2019%20Crisis%20-%20The%20Precondition%20of%20Great%20Reset&fbclid=IwAR1t0flrw3s62uE-7p5I4eUpEffXvTslovJXcwk6R7zA8Bzb46pGzGDnju8
http://eb.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=1108&title=COVID%2019%20Crisis%20-%20The%20Precondition%20of%20Great%20Reset&fbclid=IwAR1t0flrw3s62uE-7p5I4eUpEffXvTslovJXcwk6R7zA8Bzb46pGzGDnju8
http://ekonomisti.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=611&fbclid=IwAR1N5aQUiy5zbmtaWAgpUsM1xV4Rvjq8ucxXARbzsqJNwwFzXESQG8wAqF8
http://ekonomisti.tsu.ge/?cat=nomer&leng=eng&adgi=611&fbclid=IwAR1N5aQUiy5zbmtaWAgpUsM1xV4Rvjq8ucxXARbzsqJNwwFzXESQG8wAqF8
http://www.jofcp.org/assets/jcp/Articles-2-2021/JCP-July-2021-1.pdf
https://regionsar.ru/sites/default/files/2021_2/reg_2021_2.pdf
http://europolity.eu/all-issues/
https://www.researchgate.net/publication/351991311_THEORETICAL_AND_PRACTICAL_APPROACHES_TO_REGIONAL_ECONOMIC_POLICY
https://www.researchgate.net/publication/351991311_THEORETICAL_AND_PRACTICAL_APPROACHES_TO_REGIONAL_ECONOMIC_POLICY
https://www.researchgate.net/publication/352478434_STRATEGIES_OF_SOCIO-ECONOMIC_DEVELOPMENT_AND_MECHANISMS_OF_THEIR_IMPLEMENTATION_IN_THE_CONDITIONS_OF_ECONOMIC_UNCERTAINTY_AND_GLOBALIZATION_CHANGES
https://www.researchgate.net/publication/352478434_STRATEGIES_OF_SOCIO-ECONOMIC_DEVELOPMENT_AND_MECHANISMS_OF_THEIR_IMPLEMENTATION_IN_THE_CONDITIONS_OF_ECONOMIC_UNCERTAINTY_AND_GLOBALIZATION_CHANGES
https://www.researchgate.net/publication/352478434_STRATEGIES_OF_SOCIO-ECONOMIC_DEVELOPMENT_AND_MECHANISMS_OF_THEIR_IMPLEMENTATION_IN_THE_CONDITIONS_OF_ECONOMIC_UNCERTAINTY_AND_GLOBALIZATION_CHANGES


 

6. რეგიონული ეკონომიკური განვითარების უთანაბრობის კვლევა მთავარ კომპონენტთა 

მეთოდის მეშვეობით;      

7. ეკონომიკური სისტემის კოვიდ პანდემიის პირობებში ფუნქციონირების სტრატეგიის 

კვლევა მარკოვის ჯაჭვების მეშვეობით“. 

კვლევითი პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგების გავრცელების მიზნით ჩატარდა 

საჯარო ლექცია თემაზე „COVID -19 და ქალაქების ეკონომიკური განვითარების კონტექსტი“: 

https://drive.google.com/file/d/1T9rNTCygG54Lmwyn-RL_U2V111r9f4hT/view?usp=sharing. 

კვლევას გააჩნია შემდეგი მნიშვნელობა და ღირებულებები: კვლევითი პროექტის 

ფარგლებში მიღებული კვლევის შედეგები სასარგებლო იქნება აღნიშნული საკითხებით 

დაინტერესებული მკვლევარებისთვის, სტუდენტებისთვის, ბიზნესმენებისა და 

ინვესტორებისთვის (მ.შ. უცხოელი), რეგიონული ხელისფლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობების წარმომადგენლებისთვი და ა.შ. პროექტის კვლევის ძირითადი 

შედეგები გამოქვეყნდა მაღალრეიტინგულ, აღიარებულ სამეცნიერო ბაზებში განთავსებულ 

ჟურნალში, ასევე უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, რითაც კვლევის შედეგები წვდომადი გახდა 

დაიტერესებული პირებისათვის. 

კვლევის მნიშვნელობა და ღირებულება გამოიხატება კვლევის შედეგების საგანმანათლებლო 

პროცესში გამოყენების მხრივაც, კერძოდ, პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მასალების 

გამოყენება შესაძლებელია შესაბამისი სფეროს საგანმანათლებლო პროგრამებში, აღნიშნული 

მიმართულებით ასევე მნიშვნელოვანია კვლევის შემდეგი ღირებულებების ხაზგასმა: 

ინტერდისციპლინური კვლევების დაწყების და განვითარების ხელშეწყობა (ბევრი 

რეგიონული პრობლემა მრავალწახნაგოვანია და სხვადასხვა კუთხით შესწავლას საჭიროებს), 

შესაბამისი პროფილის დოქტორანტებისათვის საკვლევი პრობლემების გამოკვეთა. 

კვლევას გააჩნდა პრაქტიკული ღირებულებაც. პრაქტიკული თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს შემდეგი საკითხები: იმერეთის რეგიონის განვითარების 

სტრატეგიის შემდგომი სრულყოფის შესაძლებლობების გაფართოვება; პოტენციური 

ინვესტორების ინფორმირებულობის ხარისხის ამაღლება გრძელვადიან პერსპექტივაში; 

კვლევების განხორციელება სხვადასხვა დარგის მკვლევარების ჩართულობით, მიმდინარე 

ეტპზე გამოკვეთილ პრობლემებზე ჩაღრმავებით. 

4.4. პლაგიატის შემთხვევების შეფასება 

ქუთაისის უნივერსიტეტში შემუშავებულია დოკუმენტი „პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან 

აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების პროცედურები და მექანიზმები“, რომელიც 

ემსახურება უნივერსიტეტში სწავლებისა და კვლევის ობიექტური განხორციელების 

უზრუნველყოფას, აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დამკვიდრებას, ასევე, 

ხელს უწყობს უნივერსიტეტში სამეცნიერო და აკადემიური საქმიანობისა და 

https://drive.google.com/file/d/1T9rNTCygG54Lmwyn-RL_U2V111r9f4hT/view?usp=sharing


 

პასუხისმგებლობის დონის, საუნივერსიტეტო საზოგადოებაში უნივერსიტეტის პრესტიჟის 

ამაღლებას, მაღალი აკადემიური სტანდარტების დანერგვისათვის ქცევის ნორმების 

რეგულირებასა და პასუხისმგებლობის ფორმების დამკვიდრებას. დოკუმენტის მოთხოვნები 

ვრცელდება უნივერსიტეტში დასაქმებულ აკადემიურ, მოწვეულ და სამეცნიერო 

პერსონალზე, ასევე, უნივერსიტეტის სტუდენტებზე და უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ 

სამეცნიერო კონფერენციებსა და გამოცემებში ჩართულ პირებზე. 

პლაგიატის აღმოჩენისა და ამ კუთხით ნაშრომების შეფასების მიზნით ქუთაისის 

უნივერსიტეტში გამოყენებულია ელექტრონული პროგრამა:  strikeplagiarism.com. 

აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების მიხედვით პროგრამა გამოიყენება 

არამხოლოდ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების შემოწმების მიზნით, 

არამედ ფართოდ გამოიყენება სასწავლო პროცესში ყველა ისეთი წერითი დავალების (ესსე, 

რეფერატი, პროექტი და ა.შ.) შესამოწმებლად, სადაც სასწავლო კურსის განმახორციელებელი 

პერსონალი ითხოვს დავალებაში გამოყენებული მასალისა და წყაროების მითითებას. 

სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პერსონალი ვალდებულია წერით დავალებებში 

პლაგიატის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში ავტომატურად გაანულოს დავალების ქულა, 

ხოლო საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომებში პლაგიატის ნიშნების 

აღმოჩენის შემთხვევაში ნაშრომის ხელმძღვანელები ნაშრომს აბრუნებენ სტუდენტებთან 

გადასამუშავებლად.  

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში შემუშავებულია სტუდენტთა 

წერილობითი ნამუშევრების პლაგიატის პროგრამაში გადამოწმებისა და რეაგირების  

ანგარიში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ყოველი სემესტრის ბოლოს 

ფაკულტეტებისგან გამოითხოვს შევსებულ ანგარიშს, საგანმანათლებლო პროგრამების 

ფარლებში ზემოაღწერილი რეგულაციების შესრულების შეფასების მიზნით. ანგარიშის 

შევსება და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის მიწოდება ფაკულტეტის მხრიდან 

განხორციელდა 2020-2021 აკადემიური წლის ორივე სემესტრის ბოლოს. ნამუშევრების 

პლაგიატის პროგრამაში გადამოწმების მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება სემესტრების 

მიხედვით: 

http://strikeplagiarism.com/


 

 

შევსებული ანგარიშების შეფასების საფუძველზე დადასტურდა ფაკულტეტის მხრიდან 

საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში აღნიშნული მიმართულებით არსებული 

რეგულაციების შესრულება. ნაშრომები/წერითი დავალებები შემოწმებულია სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში (სადაც აღნიშნულის საჭიროება და 

შესაძლებლობაა). პლაგიატის ნიშნებზე შემოწმებულია ნაშრომებიც და სხვადასხვა ტიპის 

წერითი დავალებები, მათ შორის, ესსე, კვლევითი პროექტები, რეფერატები. ფაკულტეტის 

მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების შეფასების საფუძველზე საყურადღებო საკითხები არ 

გამოვლენილა, შესაბსამისად, არ დამდგარა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან 

რეაგირებების მოთხოვნის საჭიროება (დეტალებისთვის იხ. დანართი #16 - სტუდენტთა 

წერილობითი ნამუშევრების პლაგიატის პროგრამაში გადამოწმებისა და რეაგირების  

ანგარიშები). 

 

თავი 5. მართვის პროცესები 

მართვის პროცესების შეფასება ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების კიდევ ერთი 

მიმართულებაა და ითვალისწინებს ადმინსიტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევას 

და ამ კუთხით უნივერსიტეტის მართვის პროცესების ეფექტიანობის შეფასებას. აღნიშნული 

გამოკითხვის შედეგად ხდება სტრუქტურული ერთეულებისა და სამსახურების ძლიერი და 

სუსტი მხარეების იდენტიფიცირება, თითოეული თანამშრომლის მხრიდან ხდება 

სტრუქტურული ერთეულების, სამსახურების, რომელსაც ისინი განეკუთვნებიან, 

ფუნქციებისა და მიზნების შეფასება, ადმინისტრაციული პერსონალი ასახელებს ფაქტორებს, 

რაც გაზრდიდა მათი ფუნქციების შესრულების ეფექტიანობას. ამასთანავე, სტრუქტურული 

ერთეულებისა და სამსახურების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებით ხდება მოსაზრებების, რჩევებისა და რეკომენდაციების გაზიარება 

ადმინისტრაციული თანამშრომლების მიერ. მართვის პროცესების შეფასება საშუალებას 
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წერითი ნამუშევრების პლაგიატის პროგრამაში გადამოწმების მონაცემები

შემოწმებული ნაშრომები/წერითი დავალებები პლაგიატის აღმოჩენილი შემთხვევები

დავალების განულება ნაშრომის გადასამუშავებლად დაბრუნება



 

იძლევა შეფასდეს უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, სამსახურების მუშაობის 

ეფექტიანობა, გამოიკვეთოს აღნიშნულთან დაკავშირებული საყურადღებო საკითხები და 

გასაუმჯობესებელი მხარეები. მიღებული შედეგების გაანალიზების შედეგად შესაძლოა 

შემუშავდეს რეკომენდაციები კონკრეტული სამსახურებისა და სტრუქტურული ერთეულების 

მისამართით, მათ შორის მმართველი რგოლის მისამართითაც მიღებული შედეგების 

გაუმჯობესებისა და სტრუქტურული ერთეულების მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდის 

მიზნით. ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები ეგზავნება შესაბამის სტრუქტურულ 

ერთეულებსა და სამსახურებს, პირებს შესწავლისა და რეაგირებისთვის. აღნიშნული 

გამოკითხვა უნივერსიტეტში ჩატარდა 2020-2021 აკადემიური წლის ბოლოს, მოხდა 

შედეგების გაანალიზება. ადმინისტრაციული პერსონალის კმაყოფილების კვლევის მიზნით 

ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა საერთო ჯამში უნივერსიტეტთან 

თანამშრომლობით მათი მეტწილად კმაყოფილება: შეკითხვაზე „საერთო ჯამში რა ქულით 

შეაფასებდით უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ზოგად კმაყოფილებას“, 

ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასება უმაღლესი 5 ქულიდან არის საშუალოდ 4.48 ქულა. 

შეფასების შედეგები უფრო დეტალურად შემდეგნაირად გამოიყურება: პერსონალის 56% 

მაქსიმალური 5 ქულით აფასებს უნივერსიტეტთთან თანამშრომლობით ზოგად 

კმაყოფილებას, 36% - 4 ქულით, ხოლო 8% - 3 ქულით: 

 
 

 1 ქულა 2 ქულა 3 ქულა 4 ქულა 5 ქულა საშუალო 

შეფასება 

უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით 

ზოგადი კმაყოფილება 
0.00% 0.00% 8.00% 36.00% 56.00% 4.48 ქულა 
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შეფასების შედეგები და შედეგებზე რაგირებების მოკლე მიმოხილვა შემდეგნაირია: 

1. გამოკითხვისა და შეფასების შედეგებით დასტურდება, რომ ადმინისტრაციული 

პერსონალი მეტწილად კმაყოფილია ქუთაისის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით;  

2. მნიშვნელოვანია, გაიზარდოს კომუნიკაცია სხვადასხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებთან, რაც აისახება თანამშრომელთა მოტივაციაზე და გუნდურად 

მუშაობაზე; 

3. მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს უნივერსიტეტის ვებ - გვერდზე, მოხდეს 

ვებ - გვერდის მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება და უნივერსიტეტში მიმდინარე 

სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მუდმივად ხელმისაწვდომლობის გაზრდა; 

4. რესპოდენტთა მიერ ღია ტიპის შეკიხვების შესაბამისად გამოვლინდა დამატებით 

რამდენიმე საყურადღბო საკითხი:  

პროფესიული განვითარების მეტი ხელშეწყობა, პროფესიული და  კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი ტრენინები; 

მოტივაციის, თანადგომისა და გუნდურობის გაზრდა თანამშრომელთა შორის; 

საქმის სწორად დელეგირება, კოლეგების მხირან მათი საქმიანობის 

პროფესიონალურად წარმართვა, სწორი კომუნიკაცია, როგორც გასაუმჯობესებელ 

ფაქტორებზე ასევე წახალისების კომპონენტზე; 

უნივერსიტეტის მარკეტინგის სტრატეგიის ცვლილება და ამ მიმართულებით 

აქტივობის გაზრდა;  

სასწავლო პროცესის მენეჯერების სტრუქტურული ერთეულის ცვლილება, კეძოდ, 

რესპდენტის რეკომენდაციის შესაბამისად სასწავლო პროცესების მენეჯერები 

სასურველია ექვემდებარებოდეს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს; 

პარტნიორ ორგანიზაციებთან (დამსაქმბლებთან, პოტენციურ დამსამებლებთან და 

პრაქტიკის ობიექტებთან) კომუნიკაციის პოლიტიკის ცვლილება; 

საგამოცდო პროცესებში პერსონალის ჩართულობის ზრდა და საგამოცდო საკითხების 

ანონიმურობის დაცვის მექანიზმის შემუშავება. 

გამოკითხვის შედეგები და ანალიზი გაეგზავნა ქუთაისის უნივერსიტეტის მენეჯმენტს, 

სამსახურებისა და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარდა სამსახურებთან ინდივიდუალური 

შეხვედრებიც, სადაც დეტალურად იქნა განხილული საყურადღებო საკითხები. გამოკვეთილ 

საყურადღებო საკითხებთან დაკავშირებული სამსახურებისა და სტრუქტურული 

ერთეულების ხელმძღვანელებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხრიდან მიეცათ 



 

ინსტრუქცია რეაგირების ანგარიშის მომზადებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურისთვის წარდგენის შესახებ. რეაგირების ანგარიშების საშუალებით ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს შეფასებებისთვის წარედგინა დეტალური ინფორმაცია 

გამოვლენილი საყურადღებო შემთხვევების საპასუხოდ შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულების მხრიდან განხორციელებული რეაგირებების, დაგეგმილი რეაგირებების 

შესახებ, ანგარიშების საშულებით ასევე წარმოდგენილია დასაბუთებული ინფორმაცია იმის 

შესახებ თუ რა შემთხვევებზე არ ჩაითვალა რეაგირება საჭიროდ (დეტალებისთვის იხ. 

დანართი #20 - მართვის პროცესების შეფასება, შეფასების შედეგების ანალიზი, შეფასების 

შედეგებზე რეაგირების ანგარიშები). 

შეფასების შედეგებზე რეაგირების შესახებ დეტალური უკუკავშირი ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ გაგზავნილ იქნა ადმინისტრაციულ პერსონალთან. 

 

თავი 6. ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და 

მიდგომები 

შექმნილი პანდემიური მდგომარეობის გათვალისწინებით ქუთაისის უნივერსიტეტში 

შემუშავებულ იქნა დოკუმენტი „ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმები და მიდგომები“. დოკუმენტი არეგულირებს ელექტრონული სწავლების მიღმა 

დარჩენლი სტუდენტების მიერ სწავლის შედეგების მიღწევის უზრუნველყოფის საკითხებს, 

ელექტრონული სწავლების პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ მიდგომებს, 

ელექტრონული სწავლების პირობებში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში შესაძლო 

განსხვავებულ მიდგომებს, ელექტრონული სწავლების პროცესის მიმდინარეობის 

მონიტორინგის, ელექტრონული სწავლების ხარისხის შეფასების, სწავლის შედეგების 

მიღწევის საკითხებს, ასევე, საბიბლიოთეკო რესურსების შეფასების, ელექტრონული 

სწავლების ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შეფასების, ინფორმაციის საჯაროობისა და 

ხელმისაწვდომობის, პეროსნალური მონაცემების დაცვის და ანგარიშგების საკითხებს. 2020-

2021 აკადემიურ წელს სწავლების პროცესის შეფასების მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური ხელმძღვანელობდა როგორც ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების და 

შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურების დოკუმენტით, ასევე, ელექტრონული 

სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების და მიდგომების დოკუმენტით. 

ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების მიხედვით დაშვებულ 

იქნა სასწავლო კურსების ფარგლებში სწავლება-სწავლისა და შეფასების მეთოდების 

ლოგიკურად, სათანადოდ მოდიფიცირების შესაძლებლობები, იმ შემთხვევაში, თუ სასწავლო 

კურსით განსაზღვრული სწავლება-სწავლისა და შეფასების მეთოდების გამოყენება ვერ ხდება 

ან არაეფექტურად ჩაითვლება სასწავლო კურსის ელექტრონულ რეჟიმში განხორციელების 



 

პირობებში სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პერსონალის მიერ. აღნიშნული 

ემსახურება ელექტრონულ რეჟიმში სწავლების პროცესში ჩართული სტუდენტების მიერ 

საგანმანათლებლო პროგრამებით განსაზღვრული სწავლის შედეგების სათანადოდ მიღწევის 

და მიღებული შედეგების სათანადოდ შეფასების უზრუნველყოფის მიზანს. გადაწყვეტილება 

აღნიშნული ცვილელებების შესახებ შესაძლებელია მიღებულ იქნას სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი პერსონალის მიერ. სასწავლო კურსის ელექტრონულ რეჟიმში 

განხორციელების დროს ლექტორის მიერ გამოყენებული სწავლება-სწავლის მეთოდები უნდა 

უზრუნველყოფდეს სასწავლო კურსით დადგენილი შედეგების გამომუშავებას, ხოლო 

გამოყენებული შეფასების მეთოდები უნდა უზრუნველყოფდეს სასწავლო კურსით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევის სათანადოდ შეფასებას. სილაბუსის ფარგლებში 

სწავლება-სწავლისა და შეფასების განსხვავებული მეთოდების გამოყენების შემთხვევაში, 

ლექტორი „ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების და 

მიდგომების“ დოკუმენტის მიხედვით აცნობებს ამის შესახებ საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელს და ხსნის ცვლილების საჭიროებას. პროგრამის ხელმძღვანელებმა ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს 2020-2021 აკადემიურ წელს, ორივე სემესტრის დასაწყისში 

წარუდგინეს ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლება-სწავლისა 

და შეფასების მეთოდებთან დაკავშირებით განხორციელებული ცვლილებების შესახებ, 

ცვლილებების საჭიროებისა და იმ სასწავლო კურსების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც 

დისტანციური სწავლების პირობებში გამოყენებულ იქნა შეფასების განსხვავებული 

მეთოდები, ანგარიში მოიცავდა ინფორმაციას იმის შესახებაც თუ სასწავლო კურსების 

ფარგლებში არ ანხორციელებულა ზემოაღნიშნული ცვლილებები. აღსანიშნავია, რომ 

დისტანციური სწავლების პირობებში წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით 

საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სწავლება-სწავლისა და შეფასების მეთოდების 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა, დაფიქსირდა მხოლოდ გამოცდის 

ფორმატის, კერძოდ წერითი გამოცდის ზეპირი გამოცდით ჩანაცვლების შემთხვევა, რაც 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსხურის მიერ შეფასდა როგორც მისაღები ცვლილება 

(დეტალებისთვის იხ. დანართი #15.1 - ელექტრონული სწავლების პირობებში სასწავლო 

კურსების ფარგლებში სწავლება-სწავლისა და შეფასების მეთოდებთან დაკავშირებული 

ცვლილებების განხორციელეების შესახებ პროგრამის ხელმძღვანელების ანგარიშები).  

ზემოაღნიშნული მექანიზმების თანახმად დისტანციურ რეჟიმში განხორციელებული 

სასწავლო პროცესის სათანადოდ განხორციელების შეფასების მიზნით 2020-2021 წლის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესის მონიტორინგი სასწავლო პროცესების 

მართვის მენეჯერების და პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ მონიტორინგის ფორმის 

გამოყენებით. ფორმის საშუალებით ხდებოდა ლექციების ჩატარების აღრიცხვა, საჭირო 

სასწავლო მასალების ელექტრონულ პლატფორმაზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ლექციის 

ელექტრონულ რეჟიმში მიმდინარეობის ტექნიკური გამართულობის შეფასება, სასწავლო 



 

პროცესის ინტერაქციის ხარისხის, სილაბუსთან შესაბამისობის შეფასება, ლექტორის მიერ 

ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით სწავლებისა და შეფასების მეთოდების 

გამოყენების შეფასება. მონიტორინგის შეფასების შედეგები ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ გაზიარდა ფაკულტეტის დეკანთან, ხოლო დეკანის მიერ მოხდა 

მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი საყურედღებო საკითხების საპასუხოდ გარკვეული 

ნაბიჯების განხორციელება/დაგეგმა, ამასთანავე, განხორციელებული/დაგეგმილი 

რეაგირებების შესახებ ანგარიშების წარდგენა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის 

ანგარიშგებისა და შეფასებებისთვის (დეტალებისთვის იხ. დანართი #15.2 - სასწავლო 

პროცესის მიმდინარეობის მონიტორინგის ანგარიშები, გამოვლენილ საკითხებზე 

ფაკულტეტის რეაგირების ანგარიშები). 

მონიტორინგის ფორმაზე წვდომა მუდმივად ჰქონდა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. 

მონიტორინგის ფორმით მიღებული ინფორმაცია მუშავდებოდა ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ, რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით. სამსახურის მხრიდან 

ანალიზდებოდა საყურადღებო საკითხები და ხდებოდა სხვადასხვა სტრუქტურულ 

ერთეულებთან თანაშრომლობით რეაგირებები სასწავლო პროცესების დახვეწისა და ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით. ყველაზე ხშირად გამოკვეთილი საყურადღებო საკითხების 

საპასუხოდ, რაც ეხებოდა მუდლის პლატფორმის შესაძლებლობების, სწავლების და 

შეფასების მეთოდების არასრულყოფილ გამოყენებას, შედგა თანამშრომლობა სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების  ტრენინგ-ცენტრთან და შემუშვდა ტრენინგ-მოდული, რომელიც 

ემსახურებოდა ელექტრონულ რეჟიმში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესებას. კერძოდ, ზემოაღნიშნული მიზნით შემუშავდა ტრენინგ-მოდული 

„დისტანციურ პლატფორმათა ეფექტური გამოყენება სწავლებისას“, რომელიც აერთიანებდა 

შემდეგ თემატიკას: 

- დისტანციური სწავლების ინტერაქციული მეთოდები; 

- Moodle-ის პლატფორმის მრავალფეროვანი სასწავლო რესურსების გამოყენება; 

- დისტანციურ პლატფორმებზე შეფასებისა და სწავლების სხვადასხვა მეთოდები. 

2020-2021 აკადემიურ წელს ელექტრონული სწავლების ხარისხიანი განხორციელების 

ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებულ ზემოაღნიშნულ ტრენინგ-მოდულს ჯამში ქუთაისის 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი 43 პერსონალი 

დაესწრო.  



 

ქუთაისის უნივერსიტეტის აკადემიური, მოწვეული პერსონალისა და სტუდენტების მიერ 

დისტანციური სწავლების პლატფორმაზე უკეთ ადაპტაციისა და ციფრული რესურსების 

ეფექტურად გამოყენების მიზნით, სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის 

მიერ უზრუნველყოფილ იქნა მათთვის თემატური ვიდეო ტუტორიალების მომზადება, 

რომლებიც გაზიარდა შესაბსამის ჯგუფებთან (სტუდენტებთან, სასწავლო კურსების 

განმახორციელებელ პერსონალთან), განთავსდა ქუთაისის უნივერსიტეტის დისტანციური 

სწავლების პლატფორმაზე (Moodle) და უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. კერძოდ, ცენტრის მიერ 

ზემოაღნიშნული მიზნით მომზადდა და შესაბამის მხარეებთან გაზიარდა შემდეგი თემატური 

ვიდეო ტუტორიალები: 

- Moodle-ის ელექტრონული პლატფორმის ტუტორიალი სტუდენტებისთვის 

- Moodle-ის ელექტრონული პლატფორმის ტუტორიალები ლექტორებისთვის, კერძოდ: 

Moodle-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე ღია კითხვის ფორმის შექმნა 

Moodle-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე მრავალარჩევანიანი ტესტის შექმნა 

Moodle-ის ელექტრონულ პლატფორმაზე დავალების შექმნა (რეფერატი, პროექტი, 

პრეზენტაცია, კაზუსი) 

- Zoom-ის ელექტრონული პლატფორმის მოხმარების ინსტრუქცია 

- Zoom-ის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით ჩანაწერის გაკეთება drive-ზე 

ატვირთვა და Moodle-ის პლატფორმაზე გაზიარება 

- Zoom-ის ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით შეხვედრის ჩანიშვნა Moodle-ის 

პლატფორმაზე. 

ელექტრონული სწავლების პროცესის მიმდინარეობის შეფასების მიზნით ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური 2020-2021 აკადემიურ წელს ასევე ახორციელებდა 

საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

გამოკითხვას, სასწავლო პროცესის ელექტრონულ რეჟიმში განხორციელების შეფასებისა და ამ 

პროცესით მათი კმაყოფილების კვლევის მიზნით, შემუშავებული კითხვარის გამოყენებით. 

გამოკითხვის შედეგად შეფასდა ლექციების მიმდინარეობა, ლექციების მიმდინარეობის 

ტექნიკური უზრუნველყოფა, სასწავლო კურსით განსაზღვრული სწავლის შედეგების 

მიღწევის ხარისხი, ინტერაქციის ხარისხი, სასწავლო პროცესში სტუდენტთა მონაწილეობა და 

ჩართულობა, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის, სწავლების ინოვაციური მეთოდების 

ტრენინგ-ცენტრის მხარდაჭერა. გამოკითხვის შედეგები მეტწილად დადებითია: შეკითხვაზე 

„გთხოვთ შეაფასოთ ლექციების ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობა“, პროგრამების 

განმახორციელებელი პერსონალის შეფასებები შემდეგნაირად გამოიყურება: 



 

გამოკითხვის შედეგების დამუშავების საფუძველზე გამოვლენილი საყურადღებო საკითხები, 

შემუშავებული რეკომენდაციები გაეგზავნა ფაკულტეტის ადმინისტრაციას, ასევე სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრს შესწავლისა და რეაგირებისთვის და სასწავლო 

პროცესის მიმდინარეობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. წარმოდგენილია რეაგირებების 

შესახებ ანგარიშები ფაკულეტისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის 

მიერ, განხორციელებული ან დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ ხარისხის უზუნველყოფის 

სამსახურის ინფორმირებისა და სამსახურის მიერ აღნიშნული რეაგირებების შეფასების 

მიზნით (დეტალებისთვის იხ. დანართი #15.3 - პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის 

გამოკითხვის შედეგები, შედეგების ანალიზი, შედეგებზე რეაგიების ანგარიშები). 

ელექტრონული სწავლების პროცესის მიმდინარეობის შეფასების მიზნით ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური 2020-2021 აკადემიურ წელს ახდენდა სტუდენტების 

გამოკითხვასაც, სასწავლო პროცესის ელექტრონულ რეჟიმში განხორციელების შეფასებისა და 

ამ პროცესით მათი კმაყოფილების კვლევის მიზნით შემუშავებული კითხვარის გამოყენებით. 

გამოკითხვის შედეგად შეფასდა ლექციების მიმდინარეობა, ლექციების მიმდინარეობის 

ტექნიკური უზრუნველყოფა, სასწავლო კურსით განსაზღვრული სწავლის შედეგების 

მიღწევის ხარისხი, ინტერაქციისა და ჩართულობის შესაძლებლობა, ლექტორის მხრიდან 

ელექტრონული პლატფორმების გამოყენების ეფექტიანობა, ლექტორების მიერ 

ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით გამოყენებული აქტოვობები და დავალებები, 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან მხარდაჭერა. გამოკითხვის შედეგები მეტწილად 

დადებითია: შეკითხვაზე „გთხოვთ შეაფასოთ ლექციების ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობა“, 

სტუდენტების შეფასებები შემდეგნაირად გამოიყურება: 
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შედეგები

ლექციები მიმდინარეობს ძალიან კარგად ლექციები მიმდინარეობს დამაკმაყოფილებლად

ლექციები მიმდინარეობს ცუდად



 

 

გამოკითხვის შედეგების დამუშავების საფუძველზე გამოვლენილი საყურადღებო საკითხები, 

შემუშავებული რეკომენდაციები გაეგზავნა ფაკულტეტის ადმინისტრაციას, ბიბლიოთეკის 

ხელმძღვანელსა და სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურს რეაგირებისთვის და 

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. წარმოდგენილია 

რეაგირებების შესახებ ანგარიშები სამივე სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 

მხრიდან, განხორციელებული ან დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ, ხარისხის უზუნველყოფის 

სამსახურის ინფორმირებისა და სამსახურის მიერ აღნიშნული რეაგირებების შეფასების 

მიზნით (დეტალებისთვის იხ. დანართი #15.4 - სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები, 

შედეგების ანალიზი, შედეგებზე რეაგიების ანგარიშები). 

საგამოცდო პროცესების ელექტრონულ რეჟიმში მიმდინარეობის შეფასებისა და ამ კუთხით 

სტუდენტთა კმაყოფილების შეფასების მიზნით ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 2020-

2021 აკადემიურ წელს ახორციელებდა გამოკითხვას აღნიშნული მიზნებისთვის 

მოდიფიცირებული შესაბამისი კითხვარის გამოყენებით. გამოკითხვა ჩატარდა როგორც 

შუალედური, ისე, დასკვნითი გამოცდების შემდეგ. გამოკითხვის შედეგად შეფასდა 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საგამოცდო პროცესების მიმდინარეობა და 

ორგანიზება, საგამოცდო პროცესების ტექნიკური უზრუნველყოფა, საგამოცდო პროცესის 

დაწყებამდე სათანადო ინფრომაციისა და ინსტრუქციების მიღება, დამკვირვებელთა 

ორგანიზებულობა, საგამოცდო განრიგი, საგამოცდო დავალებები, საგამოცდო დავალებების 

სასწავლო კურსის შინაარსთან და სილაბუსთან შესაბამისობა. გამოკითხვის შედეგების 

ანალიზი და შემუშავებული რეკომენაციები გაეგზავნა საგამოცდო ცენტრს რეაგირებისთვის, 

რეკომენდაციების გათვალისწინებისა და შესაბამისად, საგამოცდო პროცესების დახვეწის 

მიზნით. წარმოდგენილია რეაგირებების შესახებ ანგარიშები საგამოცდო ცენტრის მიერ, 

განხორციელებული ან დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურის 

ინფორმირებისა და სამსახურის მიერ აღნიშნული რეაგირებების შეფასების მიზნით  
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(წინამდებარე ანგარიშის 3.3.4. პუნქტი - საგამოცდო პროცესების შეფასება სტუდენტების 

მიერ). 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების მხრიდან 

ელექტრონულ ფორმატში შესრულებული საქმიანობის შეფასების, ასევე სასწავლო, 

საგამოცდო პროცესების მიმდინარეობის დამატებით შესწავლისა და შეფასების, სტუდენტთა 

მხარდამჭერი ღონისძიებების, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის მხარდამჭერი 

ღინისძიებების, მათი ხელშეწყობის მიზნით ჩატარებული ტრენინგების, სხვა დამხმარე 

მასალებით მათი უზრუნველყოფის შესწავლისა და შეფასების მიზნით, ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების თანახმად პერიოდულად გამოითხოვფს შესრულებული 

საქმიანობის შესახებ ანგარიშს შემდეგი სტრუქტურული ერთეულებისგან: საგამოცდო 

ცენტრი, სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრი, ფაკულტეტი, სასწავლო 

პროცესის ადმინისტრირების სამსახური, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრი. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა სწორედ აღნიშნული 

ანგარიშების გამოთხოვის საფუძველზე მოიკვლია და დაადგინა დისტანციური სწავლების 

მიღმა დარჩენილი სტუდენტების შესახებ ინფორმაცია და მდგომარეობა. აღნიშნული კუთხით 

ქუთაისის უნივერსიტეტის მხრიდან განხორციელებული სამუშაოები სამსახურის მიერ 

შეფასდა დადებითად. 2020-2021 აკადემიური წლის პირველ სემესტრში განხორციელებული 

მოკვლევისა და ფაკულეტის მხრიდან წარმოდგენილი ანგარიშის თანახმად დადგინდა, რომ 

აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს წინა წლის გამოცდილებით მობილიზებული 

ჰქონდათ კომპიუტერული ტექნიკა თუ სხვა ტიპის გაჯეტები, რომელთაც აქტიურად 

გამოყენებას გეგმავდნენ სასწავლო პროცესში. ამ სტუდენტების რიცხვში შედიოდნენ ისეთები, 

რომელთაც 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში უარი განაცხადეს სწავლებისა 

და გამოცდების ონლაინ ფორმატში მონაწილეობაზე. აღსანიშნავია, რომ სტუდენტების 

ნაწილმა, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, ისარგებლეს უნივერსიტეტის 

შეთავაზებით და დროებით სარგებლობაში წაიღეს კომპიუტერული ტექნიკა, რაც უკვე 

დააბრუნეს სემესტრის დასაწყისში. ტექნიკურ აღჭურვილობასთან დაკავშირებული 

პრობლემა არ გამოვლენილა ფაკულტეტის მიერ 2020-2021 აკადემიური წლის პირველი 

სემესტრის შუალედური გამოცდების მიმდინარეობის პერიოდშიც, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც სტუდენტებს შუქი ან ინტერნეტი გაეთიშათ, რის  შესახებ მათ უნივერსიტეტს 

წერილობით აცნობეს. უნივერსიტეტის მიერ დამატებით დანიშნულ თარიღებში მათ შეძლეს 

გამოცდის ონლაინ ფორმატში ჩაბარება. რაც შეეხება 2020-2021 აკადემიური წლის მეორე 

სემესტრის მოკვლევის შედეგებს, განხორციელებული მოკვლევისა და ფაკულეტის მხრიდან 

წარმოდგენილი ანგარიშის თანახმად დადგინდა, რომ სტუდენტთა დიდი ნაწილი 

აღჭურვილია ისეთი მოწყობილობით (კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი, პლანშეტი), 

რომლის გამოყენებითაც ისინი მონაწილეობას შეძლებენ ლექცია/პრაქტიკულ მეცადინეობაში. 



 

თუმცა მათ არ აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ საოფისე პროგრამებით, რომლებიც 

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დავალების შესასრულებლად სასწავლო პროცესში.   

 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ უნივერსიტეტმა სტუდენტებს შესთავაზა 

უსაფრთხოების ყველანაირი წესებისა და რეგულაციების დაცვით, უნივერსსიტეტში 

არსებული კომპიუტერული ლაბორატორიებით სარგებლობა (დეტალებისთვის იხ. დანართი 

#15.5 - ელექტრონული სწავლების ხელშეწყობა, სტრუქტუტული ერთეულების ანგარიშები 

ელექტრონული სწავლების პროცესში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ, კერძოდ, 

დისტანციური სწავლების მიღმა დარჩენილი სტუდენტების შესახებ ფაკულტეტის 

ანგარიშები). მედიცინის ფაკულტეტის მიერ ზემოაღნიშნული ანგარიშების წარმოდგენა არ 

განხორციელებულა, ვინაიდან დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პრორგამა 

ამოქმედდა 2020-2021 აკადემიური წლის მეორე სემესტრიდან, პროგრამაზე აღნიშნულ 

სემესტრშიც სწავლა ხორციელდებოდა მხოლოდ ერთი სტუდენტისთვის, რომელსაც არ 

ჰქონდა ტექნიკური აღჭურვილობისა და ინტერნეტთან წვდომის პრობლემები, შესაბსამისად, 

სრულფასოვნად იყო ჩართული სასწავლო პროცესში.  

 

თავი 7. შეფასების შედეგების გამოყენება 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში განხორციელებული შეფასების 

შედეგების ეფექტურად გამოყენების მიზნით უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური ახდენს განხორციელებული შეფასების შედეგების ანალიზს და შეიმუშავებს 

შესაბამის რეკომენდაციებს. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

რეკომენდაციები რეაგირებისთვის წარედგინება შესაბამის სამსახურსა და სტრუქტურულ 

ერთეულს. მიღებული შედეგების გაუმჯობესების მიზნით სტრუქტურული ერთეულების 

მხრიდან იგეგმება და ხორციელდება გარკვეული რეაგირებები, განხორციელებული და 
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სტუდენტების მიერ ონლაინ სწავლების პროცესში გამოყენებული ტექნიკური 

აღჭურვილობა (საოფისე პროგრამებით სარგებლობის შესაძლებლობა)

მობილური/პლანშეტი (არ აქვს შესაძლებლობა ისარგებლონ საოფისე პროგრამებით)

კომპიუტერი (აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ საოფისე პროგრამებით)



 

დაგეგმილი ნაბიჯები რეაგირების ანგარიშის სახით წარედგინება ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს, რაც იძლევა შესაძლებლობას შეფასდეს უკვე განხორციელებული რეაგირება და 

მოხდეს დაგეგმილი ნაბიჯების შესრულების მონიტორინგი.  

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში შემუშავებული შეფასების 

პროცედურები რეგულარულად, წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით ხორციელდება. 

განმეორებითი შეფასებები იძლევა გამოყენებული მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასების, 

მათი დახვეწისა და გუმჯობესების შესაძლებლობას. განხორციელებული გამოკითხვის 

შედეგების შეფასებისა და ანალიზისა საფუძველზე 2020-2021 აკადემიურ წელს გარკვეული 

ცვლილბები შევიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში შემუშავებულ 

არაერთ კითხვარში, მაგალითად, განახლდა სტუდენტებისა და პერსონალის ზოგადი 

კმაყოფილების კვლევის კითხვარები, მობილობით გადასული და მობილობით გადმოსული 

სტუდენტების გამოკითხვის მიზნით შემუშავებული კითხვარები, დაინტერესებული 

მხარეების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კითხვარები და ა.შ. პროცესების 

ზოგადი დაკვირვებისა და მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასების საფუძველზე ამასთანავე 

შემუშავდა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებს დაემატა რამდენიმე ახალი კითხვარი, 

კერძოდ, სტუდენტის მიერ ნაშრომის ხელმძღვანელის შეფასების კითხვარი, სტუდენტის მიერ 

პრაქტიკის კომპონენტის შეფასების კითხვარი, სტუდენტის მიერ პრაქტიკის ობიექტის 

(კლინიკის) და კლინიკური სასწავლო კურსების შეფასების კითხვარი. 

2020-2021 აკადემიურ წელს განხორციელებული შეფასებების საფუძველზე გამოკვეთილი 

საყურადღებო საკითხები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ გაზიარდა შესაბსამის 

სტრუქტურულ ერთეულებთან, სამსახურებთან. მიღებულია მათი მხრიდან 

განხორციელებული რეაგირებების შესახებ ანგარიშები, ასევე, ინფორმაცია იმის შესახებ თუ 

რა რეაგირებებია დაგეგმილი სამომავლოდ გარკვეულ საყურადღებო საკითხებთან 

დაკავშირებით, რომლის განხორცილებაც ვერ მოხდა მოკლე დროში, ანგარიშის წარმოდგენის 

პერიოდში. განსაზღვრულია აღნიშნული დაგეგმილი რეაგირებების განხორციელების 

ვადები.  

2020-2021 აკადემიურ წელს ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში 

განხორციელებული შეფასების შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ საყურადღებო 

საკითხებზე სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების მიერ განხორციელებული 

რეაგირებებია: 

გამოკითხვის 

ტიპი 

გამოკითხვის 

ჩატარების 

თარიღი 

გამოკვეთილი 

გასაუმჯობესებელი 

მხარეები, 

რომელზეც 

განხორციელდა 

რეაგირება 

რეაგირებების მიზნით 

განხორციელებული აქტივობები 

განხორციელებულ 

აქტივობებზე 

პასუხისმგებელი 

პირი / 

სტრუქტურული 

ერთეული 



 

სტუდენტების 

მიერ 

ნაშრომის 

ხელმძღვანელ

ის შეფასება 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, 

პირველი 

სემესტრი 

კვლევის შედეგად 

საყურადღებო 

საკითხები არ 

გამოვლენილა 

- - 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, მეორე 

სემესტრი 

სადოქტორო 

პროგრამის 

ფარგლებში, 

ხელმძღვანელთა 

მხრიდან 

შემოწმდეს 

სადისერტაციო 

ნაშრომის 

შესრულების 

პროგრესი, და მათი 

მხრიდან მიეცეს 

დოქტორანტებს 

უკუკავშირი 

აღნიშნულის 

შესახებ. 

უნივერსიტეტში განახლდა 

ეკონომიკის სადოქტორო 

საგანმანათლებლო პროგრამა, 

შემუშავდა დოქტორანტურის 

დებულება, სადაც მკაფიოდ 

გაწერილია სადისერტაციო ნაშრომის 

ხელმძღვანელის ფუნქცია 

მოვალეობები.  

დებულების თანახმად, 

ხელმძღვანელს ევალება 

ყოევლკვირეულად შეამოწმოს 

დოქტორანტის საქმიანობის 

პროგრესი. პარალელურ რეჟიმში 
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ოქტომბერს ჩატარდა ეკონომიკის 

სადოქტორო პროგრამის უცხოელი 

თანახელმძღვანელის პროფესორ 

ტატიანა მურავსკას ტრენინგი, 

როგორ ვუხელმძღვანელოთ ნაშრომს. 

სოციალურ 

მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 

სტუდენტების 

მიერ 

პრაქტიკის 

კომპონენტის 

შეფასება 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, მეორე 

სემესტრი 

კვლევის შედეგად 

საყურადღებო 

საკითხები არ 

გამოვლენილა 

- - 

პროგრამის 

განმახორციე

ლებელი 

პერსონალის 

შეფასება 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, 

პირველი 

სემესტრი 

გამოკითხვის 

შედეგად 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალის 

ინდივიდუალური 

შეფასების 

შესაბამისად რიგ 

საკითხებზე 

გამოიკვეთა, 

რამდენიმე 

მათგანთან 

კომუნიკაციის 

საჭიროება. 

ფაკულტეტის მიერ განხორციელდა 

ინდივიდუალური შეხვედრები და 

კომუნიკაცია შესაბამის პერსონალთან 

სოციალურ 

მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, მეორე 

სემესტრი 

კვლევის შედეგად 

საყურადღებო 

საკითხები არ 

გამოვლენილა 

- - 



 

სააუდიტორო 

მუშაობის 

შეფასება 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, 

პირველი 

სემესტრი 

გამეორებითი 

დასწრების 

საჭიროება 

კონკრეტულ 

პერსონალთან 

დაკავშირებით: 

სასურველია 

ლექციის 

მსვლელობისას 

მეტი ყურადღება 

დაეთმოს 

სტუდენტთა 

ჩართულობას, 

ლექტორის მიერ 

დაისვას 

შეკითხვები და 

იყოს მათგან 

უკუკავშირი, რათა 

ნათელი იყოს თუ 

რამდენად 

გასაგებია ახსნილი 

მასალა 

სტუდენტთათვის. 

სასურველია 

აღნიშნულ 

პროცესში 

კითხვები დაისვას 

კონკრეტული 

სტუდენტების 

მისამართით, ვინც 

საკუთარი 

სურვილით არ 

ერთვება 

განხილვებში. 

დაგეგმილი განმეორებითი დასწრება ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური, 

ფაკულტეტი 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, მეორე 

სემესტრი 

კონკრეტულ 

პერსონალთან 

დაკავშირებით: 

სასურველია 

ლექტორმა 

სალექციო მასალის 

ახსნისას 

გამოიყენოს 

სწავლების 

თანამედროვე 

მეთოდები, რათა 

ლექცია გახდეს 

მეტად 

ინტერაქტიული.  

მნიშვნელოვანია, 

მოხდეს 

კომუნიკაცია 

სტუდენტთან, 

დაგეგმილი განმეორებითი დასწრება ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური, 

ფაკულტეტი 



 

რათა დადგინდეს 

რამდენად 

გასაგებია ახსნილი 

მასალა მისთვის, 

ამავდროულად 

სტუდენტის მეტი 

ჩართულობა 

პროცესში 

მნიშვნელოვნად 

გააუმჯობესებს 

სწავლების 

ხარისხს. 

სასურველია, 

მოახდინოთ  სტუდ

ენტის 

შეფასება  სათანად

ო სიტყვიერი 

უკუკავშირით, 

რათა კიდევ უფრო 

მეტად გაზარდოს 

სტუდენტთა 

მოტივაცია 

სასწავლო 

პროცესში 

ჩართულობასთან 

დაკავშრებით 

სტუდენტთა 

ზოგადი 

კმაყოფილები

ს კვლევა 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი 

მნიშვნელოვანია, 

რომ სტუდენტთა 

სასწავლო ბაზაში 

აისახოს 

საგამოცდო 

შეფასებები და 

ხელმისაწვდომი 

იყოს 

სტუდენტთათვის 

შესაბამისი 

შეფასებები. 

 

 

გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი 

გამოცდების დასრულებისთანავე 

საგამოცდო ცენტრმა დაიწყო 

სასწავლო ბაზაში  შუალედური და  

დასკვნითი გამოცდების შეფასებების 

ასახვა.  

ბაზაში გამოვლენილ ხარვეზებზე 

ამჟამადაც მიმდინარეობს მყისიერად 

ინფორმაციების გაცვლა სასწავლო 

პროცესის ადმინისტრირების 

სამსახურთან და ფაკულტეტთან. 

ახალი სასწავლო წლიდან 

სტუდენტთათვის შესაძლებელი 

იქნება ბაზაში საგამოცდო 

შეფასებების ნახვა. 

საგამოცდო 

ცენტრი 

 

 

 

მნიშვნელოვანია, 

სტუდენტთათვის 

გამოყოფილი იყოს 

თავისუფალი 

სივრცეები. 

უნივერსიტეტის მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის განვითარების და 

გაუმჯობესების მიზნით 2020 წლიდან 

ქუთაისის უნივერსიტეტში 

განხორციელდა შემდეგი 

ღონისძიებები: 

მოხდა საუნივერსიტეტო სივრცის 

გარემონტება და კეთილმოწყობა, 

აღსანიშნავია რომ სრულიად მოხდა 

ლოგისტიკის 

სამსახური 



 

არსებული საბიბლიოთეკო სივრცის 

რეკონსტრუქცია/შეიცვალა და 

შეიქმნა ახალი სამკითხველო/სამუშაო 

სივრცეები,  ასევე ყველა სასწავლო 

აუდიტორია აღიჭურვა 

პროექტორებით, 

კონდენციონერებითა  და  სამუშაო 

თანამედროვე დაფებით. 

აკადემიური 

და მოწვეული 

პერსონალის 

ზოგადი 

კმაყოფილები

ს კვლევა 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი 

ინფორმაციის 

ნაკლებობა 

სამართლებრივი 

აქტების შესახებ. 

2021 წლის 15 და 16 სექტემბერს 

ადამიანური რესურსების მართვისა 

და საქმისწარმოების სამსახურმა 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან ერთად მოახდინა 

შემდეგი ოთხი სამართლებრივი 

აქტის დეტალური პრეზენტაცია ორ 

ნაკადად. 15 სექტემბერს გაიმართა 

შეხვედრა სოციალურ მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და სამართლის 

ფაკულტეტის და მედიცინის 

ფაკულტეტის აკადემიურ 

პერსონალთან  და 16 სექტემბერს 

აღნიშნული ფაკულტეტების 

მოწვეულ პერსონალთან. 

დეტალურად იქნა განხილული 

ქვემოთ ჩამოთვლილი 

სამართლებრივი აქტები: 

- შინაგანაწესი 

- უვადოდ არჩეული პერსონალის 

ატესტაციის წესი 

- პერსონალის შერჩევის წესი 

- აფილირების წესი და პირობები. 

(მხოლოდ აკადემიურ პერსონალთან) 

ადამიანური 

რესურსების 

მართვის და 

საქმისწარმოების 

სამსახური 

1.ბიბლიოთეკის 

აღჭურვილობა 

საკმარისი 

რაოდენობის 

ტექნიკით 

(პრინტერი, ასლის 

გადამღები, 

სკანერი, 

კომპიუტერები); 

2. გამოკითხული 

პერსონალის 

მცირედ ნაწილს 

უჭირს პასუხის 

გაცემა ან/და 

გაუმჯობესებას 

ისურვებს შემდეგ 

1. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის 

ბიბილიოთეკის სივრცეში ამ ეტაპზე 

განთავსებულია 5 პერსონალური 

კომპიუტერი, 2 ასლის გადამღები 

აპარატი და 1 სკანერი. ასევე 

ბიბლიოთეკას აქვს 10 პლანშეტი, 

რომელთა გამოყენებაც 

შესაძლებელია მკითხველთათვის. 

2. არამხოლოდ კონკრეტული 

საჭიროების შემთხვევაში, არამედ 

სისტემატიურად ბიბლიოთეკის 

თანამშრომლების მიერ ორგანიზდება 

და ტარდება საინფორმაციო 

შეხვედრები, საბიბლიოთეკო 

რესურსების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით. ყოველ შეხვედრაზე, 

აკადემიურ პერსონალთან, ხაზგასმით 

ბიბლიოთეკა 



 

საკითხებთან 

დაკავშირებით: 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

ბიბლიოთეკის 

პერსონალი 

კონსულტაციას 

უწევს აკადემიურ/ 

მოწვეულ 

პერსონალს 

საბიბლიოთეკო 

რესურსების 

გამოყენებაში; 

ბიბლიოთეკის 

თანამშრომელი 

აკადემიურ 

პერსონალს აწვდის 

ინფორმაციას 

ბიბლიოთეკის 

რესურსების და 

სერვისების 

შესახებ. 

3. უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში 

მუშაობისთვის 

საკმარისი სივრცე; 

ფიქსირდება, ბიბლიოთეკის 

ხელმძღვანელის მიერ საჭიროების 

შემთხვევაში ინდივიდუალური 

დახმარებისათვის მზადყოფნა. 

ასევე არაერთხელ გადაიგზავნა 

სახელმღვანელო პრეზენტაციის 

სახით, გზამკვლევი ბიბლიოთეკით 

სარგებლობის წესთან, 

ელექტრონული კატალოგისა და 

ელექტრონული ბაზების გამოყენების 

მეთოდებთან დაკავშირებით. 

2020-2021 სასწავლო წელს უშუალოდ  

ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა  მიერ 

3-ჯერ  გაიმართა შეხვედრა, როგორც 

აკადემიურ პერსონალთან, ასევე 

სტუდენტებთან. შეხვედრებზე 

განხილულ იქნა საბიბლიოთეკო 

რესურსებით სარგებლობის წესები. 

გარდა ამისა ამა წლის 15 ივნისს, 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის 

ორგანიზებით, გაიმართა ონლაინ 

შეხვედრა აკადემიურ პერსონალთან 

საერთაშორისო, სამეცნიერო, 

ელექტრონული ბაზების გამოყენების 

მეთოდებთან დაკავშირებით. 

შეხვედრას უძღვებოდა საქართველოს   

ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული 

საინფორმაციო ქსელის, 

კონსორციუმის, ლიცენზირების 

კოორდინატორი ქალბატონი მარიკა 

ჟორჟოლიანი, მან კიდევ ერთხელ 

დეტალურად განიხილა თითოეული 

ბაზა, რომელზეც წვდომა აქვს 

უნივერსიტეტს და დაწვრილებით 

განმარტა როგორც გამოყენების 

მეთოდები, ასევე პირობები. 

უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ მათ 

ვინც ვერ მოახერხა ონლაინ 

შეხვედრაზე დასწრება, 

ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა 

მეილის მეშვეობით გაუგზავნა ამ 

შეხვედრის სრული ვიდეო ჩანაწერი 

და პრეზენტაცია. 

3. 2020-2021 წელს ბიბლიოთეკაში 

მიმდიანარეობდა რემონტი, შედეგად 

სივრცე გაფართოვდა, დაემატა მას 

სამკითხველო დარბაზი, ასევე  

იზოლირებული ოთახი  ჯგუფური 

სამუშაოსათვის. შესაბამისად 2021 

წლის აგვისტოს მდგომარეობით, 



 

ქუთაისის უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში მყუდრო და 

კომფორტული გარემოა შექმნილი 

მკითხველთათვის. 

1. მნიშვნელოვანია, 

ყურადღება 

გამახვილდეს 

უნივერსიტეტის 

ვებ - გვერდზე, 

მოხდეს ვებ - 

გვერდის მუშაობის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება და 

უნივერსიტეტში 

მიმდინარე 

სიახლეების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

მუდმივად 

ხელმისაწვდომლო

ბის გაზრდა. 

2. უნივერსიტეტის 

მარკეტინგის 

სტრატეგიის 

ცვლილება და ამ 

მიმართულებით 

აქტივობის 

გაზრდა. 

1. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ვებ 

გვერდზე  მუდმივ რეჟიმში 

ხორციელდება ინფორაციის 

დეტალურად განახლება და 

საზოგადოებისთვის მიწოდება, 

გარდა ამისა მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს, რომ განახლებული 

ინფორმაცია გარდა ქუთაისის 

უნივერსიტეტის ვებ გვრდისა 

მუდმივად განახლებადია ქუთაისის 

უნივერსიიტეტის  სხვადასხვა 

საინფორმაციო ქსელებში. 

2. შპს ქუთაისი უნივერსიტეტის 

მარკეტინგის სტრატეგია 

წარმოადგენს უნივერსიტეტის 2021-

2023 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-

ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს, 

აღნიშნულ გეგმაში დეტალურადაა 

წარმოდგენილია ის მნიშვნელოვანი 

სამოქმედო ნაბიჯები, რომელიც 

პრიორიტეტულია შპს ქუთაისი 

უნივერსიტეტის მარკეტინგული 

სტრატეგიისთვის. 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა 

და მარკეტინგის 

სამსახური 

სასურველია, 

გაიზარდოს 

ინფორმაციის 

გაზიარება 

პერსონალთან 

უნივერსიტეტში 

არსებული 

აღნიშნულ 

დებულებათა 

შესახებ: 

პლაგიატის 

აღმოჩენის, 

თავიდან 

აცილების, 

პლაგიატის 

შემთხვევაზე 

რეაგირების 

პროცედურები და 

მექანიზმები; 

კვლევის 

დაფინანსებისა 

წესები; 

2020-2021 აკადემიური წლის 

შემოდგომის და გაზაფხულის 

სემესტრში ჩატარდა ორი ონლაინ 

შეხვედრა (19 ნოემბერი, 26 მარტი)  

უნივერსიტეტის აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან პლაგიატის 

აღმოჩენის, თავიდან აცილების, 

პლაგიატის შემთხვევაზე 

რეაგირების პროცედურების და 

მექანიზმებთან დაკავშირებით. 

შეხვედრაზე მოწვეული იყო 

უნივერისტეტის ყველა აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალი, თუმცა 

ორივე შეხვედრას პერსონალის 

მცირე რიცხვი დაესწრო (7-10 

პერსონალი). შეხვედრებს 

უძღვებოდა გიორგი დათუაშცილი, 

რომელმაც აკადემიურ პერსონალს 

გააცნო უნივერსიტეტში არსებული 

პლაგიატის ამომცნობი პროგრამის 

StrikePlagiarism-ის გამოყენების 

პრინციპები და პლაგიატის 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

საქმიანობის 

ხელშეწყობის 

ცენტრი 



 

სასურველია 

ყურადღება 

გამახვილდეს 

აფილირების 

პირობებისა და 

კვლევის 

ინტერნაციონალიზ

აციის საკითხებზე, 

ვინაიდან 

აღნიშნულ 

საკითხებს 

პერსონალთა 

მცირედ ნაწილს 

უჭირს პასუხის 

გაცემა ან/და 

აფიქსირებს 

ნაწილობრივ 

კმაყოფილებას. 

აღმოჩენის შემთხვევებზე 

რეაგიარების პროცედურები და 

მექანიზმები. შეხვედრის 

დასრულების შემდეგ, აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან გაზიარდა 

მათი ინდივიდუალური „იუზერები“ 

და StrikePlagiarism -ის ტუტორიალი, 

რომელიც მომზადდა სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ 

ცენტრის ხელმძღვანელის, მარიამ 

ბარბაქაძის მიერ. აღნიშნული 

ტუტორიალი ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტეტს ვებ-გვერდზე 

https://unik.edu.ge/Page/106. 

აკადემიური პერსონალისთვის 

მუდმივად ხდება საერთაშორისო 

ბაზების შესახებ ინფორმაციის 

გაზიარება, მათი მიმართულებების 

შესაბამისად, რათა მათთვის მოხდეს 

კვლევის ინტერნაციონაიზაციის 

ხელშეწყობა. 

2020-2021 აკადემიური წლისთვის 

გამოკვეთილი კვლევითი 

ინტერესების გათვალისწინებით 

მოხდა აკადემიური და მოწვეული 

პერსონალის ელექტრონული 

ფოსტების ჯგუფების შექმნა, 

რომლის მეშვეობითაც მათ 

სისტემატიურად მიეწოდებათ 

ინფორმაცია გამოცხადებული 

კვლევითი კონკურსების და 

საერთაშორისო კონფერენციების 

შესახებ დარგების შესაბამისად. 

გაზიარებულია კვლევითი 

სტიპენდიების, კვლევითი საგრანტო 

პროგრამების და კონფერენციების 

სია. 

პერსონალის 

მოსაზრება, 

შიდასაუნივერსიტე

ტო რეგულაციების 

უკეთ გაცნობის 

შესახებ - შპს 

„ქუთაისის 

უნივერსიტეტის“ 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალის 

შეფასების წესი. 

2020-2021 აკადემიური წლის მეორე 

სემესტრში  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 

განხორციელდა აკადემიურ და 

მოწვეულ პერსონალთან  სამუშაო 

შეხვედრები (შეხევდრებს ესწრებოდა, 

როგორც სოციალურ მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და სამართლის, ასევე 

მედიცინის ფაკულტეტის 

პერსონალი). შეხვედრები მიზნად 

ისახავდა შპს „ქუთაისის 

უნივერსიტეტის“ აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის შეფასების 

წესის გაცნობასა და აღნიშნული წესის 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 



 

დახვეწისა და გავითარების მიზნით 

პერსონალის რეკომენდაციების 

გაზიარებას. შეხვედრის შემდგომ 

მოხდა პერსონალის მხრიდან, რიგი 

რეკომენდაციების მიღება, რომელთა 

შესახებაც იმსჯელა ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის 

სამუშაო ჯგუფმა, რის შემდგომადაც 

მოხდა დოკუმენტის ცვლიელბა და 

კვლავ პერსონალთან გაზიარება. 

სასურველია, 

გაიზარდოს 

ინფორმაციის 

გაზიარება 

პერსონალთან 

უნივერსიტეტში 

არსებული 

საგამოცდო 

ცენტრის 

დებულების 

შესახებ. 

2020-2021 აკადემიური წლის 

გაზაფხულის სემესტრის 

დაწყებისთანავე მედიცინის 

ფაკულტეტის დეკანთან ერთად, 

საგამოცდო ცენტრის მიერ  

დაორგანიზდა დისტანციური 

შეხვედრა აკადემიურ და მოწვეულ 

პერსონალთან.   

შეხვედრის მიზანი იყო მათი 

ინფორმირება შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდების ვადების,  

საგამოცდო დავალებების შედგენის, 

გამოგზავნისა  და ნაშრომების 

გასწორების სპეციფიკის შესახებ, 

რომელიც გათვალისწინებულია შპს 

ქუთაისის უნივერსიტეტის 

საგამოცდო პროცესის 

ადმინისტრირების წესით. 

შეხვედრას ესწრებოდა 

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 

მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც 

გაზაფხულის სემესტრში უძღვებოდა 

სასწავლო კურსებს.  

გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი 

გასაუმჯობესებელი ასპექტები 

სავარაუდოდ დაფიქსირებულია 

პერსონალის იმ ნაწილის მიერ, 

რომელთანაც მითითებულ 

სემესტრში საგამოცდო ცენტრს კვეთა 

არ ჰქონია. 

იგივე შინაარსის შეხვედრები მათთან 

იგეგმება ახალი სასწავლო წლიდან. 

საგამოცდო 

ცენტრი 

ხარისხის 

უზრუნველყო

ფის 

სამსახურის 

მიერ 

სტუდენტებთ

ან 

განხორციელე

2020-2021 

აკადემიური 

წელი 

სასურველია 

საგამოცდო 

პერიოდში 

გამორთული იყოს 

ყველა სტუდენტის 

ხმა/მიკროფონი, 

რათა მათი სამუშაო 

სივრციდან 

საგამოცდო პროცესის 

ადმინისტრირების წესის მიხედვით, 

გამოცდების მსვლელობისას 

სტუდენტთათვის სავალდებულოა 

კამერისა და მიკროფონის ჩართვა, 

შესაბამისად, უმეტესწილად მათი 

საგამოცდო 

ცენტრი 



 

ბული 

შეხვედრები 

შემოსული ხმები 

არ იყოს 

შემაწუხებელი 

სტუდენტთათვის,  

რათა მათ 

ჯეროვნად 

მოახდინონ 

საგამოცდო 

საკითხებზე 

კონცენტრირება. 

ყველა მოწყობილობა ჩართულ 

მდგომარეობაშია. 

გამონაკლის შემთხვევებში კი, 

როდესაც რომელიმე სამუშაო 

სივრციდან შემაწუხებელი ხმები 

შემოდის, დამკვირვებლების მხრიდან 

კეთდება შენიშვნები აღნიშნულ 

საკითხთან დაკავშირებით, 

უკიდურეს შემთხვევაში კი მათი 

მიკროფონების გათიშვა 

სტუდენტები 

თვლიან, რომ არ 

ააქვთ 

სრულყოფილი 

ცოდნა ,.MOODLE’’ 

-ს პლატფორმის 

გამოყენების 

შესახებ, კერძოდ 

უჭირთ 

დავალებების 

ატვირთვა. 

1. უნივერსიტეტის სტუდენტებთან 

აღნიშნული საკითხის მიწოდება 

მოხდა ჩვენი სამსახურის მიერ 

კორპორატიულ მეილებზე, 

გაგზავნილი იყო ინსტრუქცია ახალი 

პლატფორმით სარგებლობასთან 

დაკავშირებით, მომხმარებლის 

სახელი და პაროლი, ასევე 

გაუზიარდათ უნივიერსიტეტის მიერ 

შექმნილი ტუტორიალები, რომლებიც 

შეიცავდა ,,Moodle“-ის პლატფორმის 

შესახებ დეტალურ ინფორმაციას. 

სწავლის დასაწყისში მოეწყო 

სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა 

და სამართლის  ფაკულტეტთან და 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან ერთად ყველა კურსის 

სტუდენთან შეხვედრები, სხვა 

მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად 

გამახვილდა ყურადღება ახალი 

პლატფორმის დანერგვაზე და 

მოხმარებაზე. შეკითხვების 

შემთხვევაში სტუდენტები 

იწერებოდნენ მეილებზე და როგორც 

ჩვენი სამსახური ასევე სასწავლო 

პროცესის მენეჯერები უწევდნენ 

დახმარებას. თქვენს მიერ 

ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად 

აღინიშნა რომ დისტანციური 

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 

შეფერხების გარეშე. რაც მოიცავს 

როგორც სალექციო ასევე 

დავალებების ატვირთვის პროცესს.  

2. მოგახსენებთ რომ ქუთაისის 

უნივერსიტეტში სასწავლო ბაზა 

დაინერგა 2020 წლის ოქტომბრის 

თვეში. შემოდგომის სემესტრი 

დავიწყეთ  ბაზაში სტუდენტების 

რეგისტრაციით. 

მოხდა ყველა სტუდენტის 

ინფორმირება და დარეგისტრირება. 

სასწავლო 

პროცესის 

ადმინისტრირების 

სამსახური 

 



 

ინდივიდუალურად დაეგზავნათ 

მეილები მოხმარების ინსტრუქციით. 

ასევე მოხდა მათი ინფორმირება 

მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით 

ბაზის მეშვეობით. 

ყველა სტუდენტი დარეგისტრირდა 

სასწავლო კურსებზე 

ინდივიდუალურად. 

მოხდა საგამოცდო სამსახურიდან 

ქულების ასახვა. 

სწავლი პროცესში აკადემიური 

პერსონალის მხრიდან მოხდა  

აქტივობის ქულების ასახვა ბაზაში. 

ყველა სტუდენტს  კორპორატიული 

მეილის საშუალებით განმეორებით 

დაეგზავნათ ინფოირმაცია სასწავლო 

ბაზასთან დაკავშირებით.  

დაეგზავნათ ინსტრუქცია ბაზის 

მოხმარების შესახებ. სადაც 

დეტალურად არის აღწერილი ყველა 

დეტალი ბაზაში მუშაობაზე. 

სტუდენტებს დაეგზავნათ სმსები 

პროგრამების მიხედვით, რათა 

ადგილზე გამოცხადდენ 

უნივერსიტეტში და ჩვენი 

სამსახურის დახმარებით გაიარონ 

გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური 

რეგისტრაცია.  

ის სტუდენტები, რომლებიც   

ადგილზე ვერ ახერხებენ მოსვლას, 

ხდება პირადად დაკავშირება და 

დარეგისტრირება. 

1. სურთ მეტი 

აქტიურობა 

სხვადასხვა 

მიმართულებით, 

რათა 

დისტანციური 

სასწავლო 

პროცესები გახდეს 

მრავალფეროვანი;  

2. ნაკლებად აქვთ 

ინფორმაცია 

კარიერული 

გავითარებისა და 

დასაქმების  

შესაძლებლობების 

შესახებ 

1.1  2021 წლის 21 აპრილი- ჩატარდა 

UNIK-ის შიდა ჩემპიონატი 

ფრენბურთში. გამარჯვებულ გუნდს 

გადაეცა გარდამავალი თასი. 

1.2 2021 წლის აპრილის თვეში 

სამსახურმა ჩაატარა სტუდენტთა 

კვლევა მათი საჭიროებების 

დადგენის მიზნით და კვლევის 

ანალიზის საფუძველზე დაიგეგმა 

შემდგომი აქტივობები; 

1.3 2021 წლის 3 ივნისს სამსახურის 

თანამშრომლები შეხვდნენ 

სტუდენტებსა და 

კურსდამთავრებულებს მათი 

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებუ

ლთა 

მომსახურების 

ცენტრი 



 

მოთხოვნებისა და საჭიროებების 

იდენტიფიცირების მიზნით.  

შეხვედრაზე სტუდენტებმა ისაუბრეს 

უნივერსიტეტის მხრიდან სხვადასხვა 

დარგის სპეციალისტის მიერ საჯარო 

ლექციების, სამუშაო შეხვედრებისა 

და ტრენინგების ჩატარების 

საჭიროებებზე. განსაკუთრებული 

ინტერესი გამოთქვეს საერთაშორისო 

გაცვლით პროგრამებში მონაწილე 

სტუდენტების და 

კურსდამთავრებულების 

გამოცდილების გაზიარების შესახებ 

და ასევე ზოგადად საერთაშორისო 

გაცვლით პროგრამებში მათი 

ჩართულობის შესაძლებლობების 

შესახებ ინფორმაციის გაზიარებაზე . 

სტუდენტები ასევე 

დაინტერესებულები არიან 

კარიერული კონსულტაციების 

შესახებ სერსვისით და გაგვიზიარეს, 

რომ დაგეგმავენ სამომავლოდ 

ვიზიტებს სამსახურის კარიერულ 

კონსულტანტთან. 

შეხვედრის მონაწილეებმა დასახელეს 

გარკვეული სპიკერები, რომლებთან 

შეხვედრაც და მათგან გამოცდილების 

გაზიარება სურთ; 

1.4 2021 წლის აპრილის თვეში 

ონლაინ ჩატარებულიკვლევის 

ანალიზის შესაბამისად 

გამოვლენილი საჭიროებების 

მიხედვით დაიგეგმა - ქუთაისის 

უნივერსიტეტის პროფესორი, 

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, 

თეოლოგიის დოქტორი ბატონი 

ნიკოლოზ ჩიხლაძის  საჯარო ლექცია 

თემაზე : „COVID -19 და ქალაქების 

ეკონომიკური განვითარების 

კონტექსტი“; 

1.5  2021 წლის 3 ივნისს 

უნივერსიტეტში ფიზიკური ფორმით 

განხორციელებულ შეხვედრაზე 

გამოვლენილი საჭიროებების 

მიხედვით სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრის 

ორგანიზებით 16 ივნისს შეხვედრა 

გაიმართა, რომლის მთავარი თემა 



 

საერთაშორისო გაცვლითი 

პროგრამები იყო. 

შეხვედრის მიზანს 

სტუდენტებისთვის საერთაშორისო 

გაცვლით პროგრამებში 

მონაწილეობის შესახებ 

გამოცდილების გაზიარება 

წარმოადგენდა. 

სტუდენტებს გამოცდილება 

გაუზიარეს ქუთაისის 

უნივერსიტეტის 

კურსდამთავრებულებმა ოთო მიქაძემ 

(საქართველოს ბანკის უფროსი 

დიზაინერი/ქუთაისის 

უნუვერსიტეტის დიზაინერი) და 

გიორგი ბერაიამ (კომპანია "აქვაშენის" 

დამფუძნებელი და დირექტორი), 

რომლებმაც   საზღვარგარეთ, 

საერთაშორისო გაცვლით 

პროგრამებში, ქუთაისის 

უნივერსიტეტის სახელით მიიღეს 

მონაწილეობა და დღეს წარმატებით 

აგრძელებენ მუშაობას სხვადასხვა 

სფეროში.; 

1.6 2021 წლის 3 ივლისს სტუდენტთა 

და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრის 

ორგანიზებით ახალგაზრდა 

ევროპელი ელჩები ქუთაისის 

უნივერსიტეტს 

ეწვივნენ. უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისა და თემით 

დაინტერესებული 

ახალგაზრდებისთვის ახალგაზრდა 

ევროპელმა ელჩებმა სხვადასხვა 

აქტივობები 

ჩაატარეს. შეხვედრის მეორე ნაწილში 

გაიმართა ევროკავშირის საბჭოს 

მოდელირება, 

რომლის განმავლობაშიც 

მონაწილეებს საშუალება მიეცათ 

უკეთ გაეცნოთ 

ევროკავშირში გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესი და ჩაერთენ 

დისკუსიაში.შეხვედრის მონაწილეებს 

გადაეცათ სერტიფიკატები, ხოლო 

საუკეთესო სპიკერებს - სიმბოლური 

პრიზები. 



 

2.1 სტუდენტებს გაეგზავნათ 

შეტყობინება სამსახურის მიერ 

შეთავაზებული კარიერული 

კონსულტისა და ფსიქოლოგის 

კონსულტაციების სერსვისის შესახებ. 

2.2 უნივერსიტეტის 2-მა სტუდენტმა 

უკვე ისარგებლა კარიერული 

კონსულტანტის კონსულტაციით 

(ორივე მათგანმა განაახლა და 

მოდიფიცირება გაუკეთა 

პერსონალურ CV-ს). 

1. სტუდენტები 

გამოხატავენ 

სურვილს ჰქონდეთ 

მეტი კომუნიკაცია 

საგანმანათლებლო 

პროგრამების 

ხელმძღვანელთან;  

2. სტუდენტები 

ნაკლებად იცნობენ 

სასწავლო გეგმას,  

არ აქვთ სრული 

ინფორმაცია  

სავალდებულო/ 

არჩევითი 

სასწავლო 

კურსებისა და 

თავისუფალი 

კომპონენტის 

შესახებ;  

3. სტუდენტთა 

ნაწლი 

ადასტურებს, რომ 

არ აქვთ შესაბამის 

ტექნიკური 

უზრუნველყოფა, 

რათა 

სრულფასოვნად 

ჩაერთონ 

დისტანციურ 

სასწავლო 

პროცესებში; 

4. სტუდენტებს 

ნაკლებად აქვთ 

ინფორმაცია GPA-ს 

გამოთვლის 

შესახებ, ნაწილი 

სტუდენტებისა 

აღნიშნავს, რომ 

აქვთ ინფორმაცია 

1. სტუდენტები გამოხატავენ 

სურვილს ჰქონდეთ მეტი 

კომუნიკაცია საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხელმძღვანელთან;  

2. სტუდენტები ნაკლებად იცნობენ 

სასწავლო გეგმას,  არ აქვთ სრული 

ინფორმაცია  სავალდებულო/ 

არჩევითი სასწავლო კურსებისა და 

თავისუფალი კომპონენტის შესახებ;  

3. სტუდენტთა ნაწლი ადასტურებს, 

რომ არ აქვთ შესაბამის ტექნიკური 

უზრუნველყოფა, რათა 

სრულფასოვნად ჩაერთონ 

დისტანციურ სასწავლო პროცესებში; 

4. სტუდენტებს ნაკლებად აქვთ 

ინფორმაცია GPA-ს გამოთვლის 

შესახებ, ნაწილი სტუდენტებისა 

აღნიშნავს, რომ აქვთ ინფორმაცია 

რომ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

არის განთავსებული   GPA-

გამოთვლის მექანიზმი/ფორმულა, 

მაგრამ სტუდენტთა დიდმა ნაწილმა 

არ იცის GPA-ის გამოთვლის 

პრინციპები. 

რეკომენდაცია 1 და 2 - გამივლენილი 

საყურადღებო საკითხის საპასუხოდ 

2020-2021 აკადემიური წლის მეორე 

სემესტრში, ,,ტურიზმის’’ 

საბაკალავრო, ,,ფინანსების“ 

სამაგისტრო   საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელებმა 

განახორციელეს სტუდენტებთან 

შეხვედრა. შეხვედრისას  მათ 

მიაწოდეს სტუდენტებს  ინფორმაცია 

ზოგადად პროგრამის, მიზნების, 

სწავლის შედეგებისა და სასწავლო 

გეგმის შესახებ. სოციალურ, 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 

სამართლის ფაკულტეტის 

სოციალურ 

მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 



 

რომ 

უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე არის 

განთავსებული   

GPA-გამოთვლის 

მექანიზმი/ფორმუ

ლა, მაგრამ 

სტუდენტთა 

დიდმა ნაწილმა არ 

იცის GPA-ის 

გამოთვლის 

პრინციპები. 

გადაწყვეტილებით დაიგეგმა რომ 

მსგავსი ტიპის შეხვედრებს ექნება 

სემესტრული ხასიათი და 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

ხელმძღვანელები სტუდენტებთან 

კომუნიკაციას, უფრო ინტენსიურ 

სახეს მისცემენ.  

რეკომენდაცია 3 - 2020-2021 წლის 

შემოდგომის სემესტრის დასაწყისში 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა 

და სამართლის ფაკულტეტის  

სასწავლო პროცესის მართვის 

მენეჯერთა მხრიდან განხორციელდა 

ინდივიდუალური სატელეფონო 

კომუნიკაცია, სამივე საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

სტუდენტებთან, რაც მიზნად 

ისახავდა დისტანციურ სასწავლო 

პროცესებში სტუდენტთა 

ჩართულობის გაზრდას და მათ 

ინფორმირებას, საჭირო 

მიმართულებით.  

აღსანიშნავია, რომ ზემო აღნიშნული 

კომუნიკაციის დროს ხდებოდა იმ 

სტუდენტთა იდენტიიფიცირება, 

რომლებიც ადასტურებდნენ, რომ არ 

ჰქონდათ შესაბამისი ტექნიკური 

აღჭურვილობა, დისტანციურ 

სასწავლო პროცესში ჩასართველად. 

პარალელურ რეჟიმში ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციის მხრიდან 

განხორციელდა სტუდენტთა 

ტექნიკური აღჭურვილობის კვლევა.  

გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, 

რომ სტუდენტთა დიდი ნაწილი 

აღჭურვილია ისეთი მოწყობილობით 

(მობილური ტელეფონი, პლანშეტი), 

რომლის გამოყენებითაც ისინი 

მონაწილეობას შეძლებენ 

ლექცია/პრაქტიკული 

მეცადინეობისას. თუმცა მათ არ აქვთ 

შესაძლებლობა ისარგებლონ საოფისე 

პროგრამებით, რომლებიც 

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 

დავალების შესასრულებლად 

სასწავლო პროცესში.   

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის 

ფაქტი, რომ უნივერსიტეტმა 

სტუდენტებს შესთავაზა 

უსაფრთხოების ყველანაირი წესებისა 

და რეგულაციების დაცვით, 



 

უნივერსსიტეტში არსებული 

კომპიუტერული ლაბორატორიების 

გამოყენება.  

რეკომენდაცია 4 - თითოეული 

სემესტრის დასაწყისში ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციის ორგანიზებით, და 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული 

ერთეულების ჩართულობით, 

სტუდენტებთან ტარდება 

საგანმანათლებლო პროგრამების 

მიხედვით  ინდივიდუალური 

შეხვედრები პროგრამების მიხედვით, 

სადაც მათ ფაკულტეტის მხრიდან 

მიეწოდებათ ინფორმაცია 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელ წესთან 

დაკავშირებით, რაც სხვა 

მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად 

მოიცავს GPA გამოთვლის საკითხების 

განხილვას. ამასთანავე ინფორმაცია 

სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელ წესთან 

დაკავშირებით ხელმისაწვდომია 

უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე 

სამართლებრივი აქტების 

ჩამონათვალში. 

სტუდენტებს აქვთ 

მწირი ინფორმაცია 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახურის  მიერ 

ჩატარებული 

კვლევების 

შედგების-

რეგირებების 

შესახებ. 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მეირ 

სისტემატიზირებული სახე მიეცა, 

სამსახურის ფარგლებში 

სტუდენტებთან შეხვედრას, რათა 

მოხდეს ერთის მხრივ სტუდენტთა 

მხრიდან მიღებული 

რეკომენდაციების გათვალისწინების 

და შესაბსამისი რეაგირებების შესახებ 

ინფორმაციის გაზიარება და მეორეს 

მხრივ,  მათგან საყურადღებო 

საკითხების შესახებ ინფორმაციის 

მიღება.  

რეგულარუად იგზავნება 

უკუკავშირები გამოკითხვის 

საფუძველზე განხორციელებული 

რეგირებების შესახებ, რათა 

გაიზარდოს კვლევის პროცესებში 

მათი მონაწილეობის მოტივაციის 

გაზრდა. 

ხარისხის 

უზრუნველყოფის 

სამსახური 



 

საერთაშორის

ო აკადემიური 

მობილობით 

სტუდენტთა 

კმაყოფილები

ს კვლევა 

2020-2021 

სასწავლო 

წელი, 

პირველი  

სემესტრი 

კვლევის შედეგად 

საყურადღებო 

საკითხები არ 

გამოვლენილა  

- - 

მობილობით 

გადმოსული 

და 

მობილობით 

გადასული  

სტუდენტების 

გამოკითხვა 

2020-2021 

სასწავლო 

წელი, 

პირველი  

სემესტრი 

მობილობით 

გადასული  

სტუდენტები 

ქუთაისის 

უნივერსიტეტის 

სუსტ მხარეებად 

მიიჩნევენ შემდეგ 

ფაქტორებს: 

თვითგანვითარები

ს შესაძლებლობა. 

სტუდენტთა თვითგანვითარებისა და 

სტუდენტური ცხოვრების 

განვითარების მიზნით ქუთაისის 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრის მიერ 2020-

2021 აკადემიური წლის შემოდგომის 

სემესტრში განხორციელდა შემდეგი 

აქტივობები: 

ვებინარი- ,, ემოციების მართვა“; 

ვებინარი- ,,რა სახის ფსიქოლოგიური 

გამოწვევები ახლავს სასწავლო 

პროცესს“; 

მანსანკანის ონლაინ ფინალი; 

ტრენინგი- ,,ეფექტური კომუნიკაცია , 

პრეზენტაციის ტექნიკები“; 

ვებინარი- ,,კიბერ უსაფრთხოება და 

პირადი მონაცემების დაცვა 

პანდემიური სოციალიზაციის 

პირობებში“; 

შიდაჩემპიონატი ფუტსალში; 

საინფორმაციო კვირეული; 

ვებინარი-,,ფსიქოლოგიური დაცვითი 

და რისკის ფაქტორები ონლაინ 

საგანმანათლებლო პროცესში“. 

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებუ

ლთა 

მომსახურების 

ცენტრი 

სტუდენტების 

მიერ 

საგამოცდო 

პროცესების 

შეფასება 

20-2021 

აკადემიური 

წლის 

პირველი  

სემესტრის 

შუალედურ

ი გამოცდები 

კვლევის შედეგად 

საყურადღებო 

საკითხები არ 

გამოვლენილა 

- - 

2020-2021 

აკადემიური 

წლის 

პირველი  

სემესტრის 

დასკვნითი 

გამოცდები 

1. ტექნიკური 

ხარვეზები, 

რომლებიც 

გამოწვეული იყო 

,,Classroom’’ 

,,Zoom’’-ის 

გამოყენებისას. 

1. Classroom-თან დაკავშირებით 

გამოვლენილი ხარვეზები აღირიცხა 

და ყველა სტუდენტს, რომელსაც 

გამოცდაზე აღნიშნული მიზეზით 

შეექმნა პრობლემა, მიეცა საშუალება 

გამოცდა დაეწერა ხელმეორედ, 

ინდივიდუალური გრაფიკით. 

საგამოცდო 

ცენტრი 



 

2. იმ სტუდენტთა 

მხარდაჭერა, 

რომლებმაც 

ტექნიკური 

უზრუნველყოფის 

არ ქონის გამო, ვერ 

შეძლეს საგამოცდო 

პროცესებში 

მონაწილეობა. 

3. საგამოცდო 

პროცესის 

დაწყებამდე 

დაზუსტდეს 

სტატუს 

შეჩერებული 

სტუდენტების სია. 

2. სტუდენტებს, რომლებიც 

საჭიროებდნენ ტექნიკურ 

აღჭურვილობას, საშუალება მიეცათ 

საგამოცდო პროცესში ჩართულიყვნენ 

2 ტელეფონით, ან უნივერსიტეტში, 

ადგილზე არსებული 

კომპიუტერებით. 

3. სტატუსშეჩერებულთა სიას 

საგამოცდო ცენტრს გამოცდების 

მიმდინარეობისას აწვდის დეკანატი, 

კერძოდ, სასწავლო პროცესების 

მართვის მენეჯერები. აღნიშნული 

ხარვეზების შესახებ დროულად 

მოხდა ინფორმაციის მიწოდება 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის დეკანთან და სასწავლო 

პროცესების მართვის მენეჯერებთან. 

2020-2021 

აკადემიური 

წლის მეორე 

სემესტრის 

შუალედურ

ი გამოცდები 

1. საგამოცდო 

დროის 

ხანგრძლივობის 

გაზრდა; 

2. საგამოცდო 

საკითხების 

შესაბამისობის 

დადგენა სასწავლო 

კურსის 

სილაბუსთან; 

1. საგამოცდო დროის გაზრდასთან 

დაკავშირებით მოხდა პროგრამის 

ხელმძღვანელებისა და ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 

ინფორმირება. მათ მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების მიხედვით, 

ვიხელმძღვანელებთ დასკვნითი 

გამოცდების მიმდინარეობისას. 

2. საგამოცდო საკითხების 

სილაბუსთან შესაბამისობას ადგენენ 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

საგამოცდო პროცესის 

ადმინისტრირების წესის თანახმად. 

გამოცდების მიმდინარეობისას 

მხოლოდ მათგან დადასტურებული 

საკითხების გამოყენება ხდება. 

საგამოცდო 

ცენტრი 

2020-2021 

აკადემიური 

წლის 

პირველი 

სემესტრის 

დასკვნითი 

გამოცდები 

კვლევის შედეგად 

საყურადღებო 

საკითხები არ 

გამოვლენილა 

- - 

სტუდენტის 

მიერ 

ელექტრონულ

ი სწავლების 

შეფასება  

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, 

პირველი  

სემესტრი 

მოხდეს საჭირო 

ლიტერატურის 

ხელმისაწვდომლო

ბის გაზრდა 

ბიბლიოთეკის 

მხრიდან 

(ბიბლიოთეკის 

წიგნები იყოს 

ხელმისაწვდომი და 

არა ონლაინ 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა, დაეყრდნო რა 

სახელმწიფოს მიერ   ქვეყნის 

მაშტაბით მოქმედი 

ბიბლიოთეკებისათვის გაცემულ 

რეკომენდაციას, გარკვეული დროის 

მანძილზე არ გასცემდა 

საბიბლიოთეკო ერთეულს, თუმცა 

სასწავლო პროცესში საჭირო ყველა 

სავალდებულო ლიტერატურა 

ბიბლიოთეკა 



 

რომელსაც ვერ 

ვძებნით) 

გააციფრულა და გახადა 

ხელმისაწვდომი სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალისათვის.  

რაც შეეხება ძიების პროცესთან 

დაკავშირებულ პრობლემას, 

საბიბლიოთეკო რესურსებით 

სარგებლობის წესებთან 

დაკავშირებით, სემესტრის 

დასაწყისში ბიბლიოთეკის 

ხელმძღვანელმა ჩაატარა 

საინფორმაციო შეხვედრა 

სტუდენტებთან ადმინისტრაციის 

თანამშრომლებთან ერთად, გარდა 

შეხვედრისა მოამზადა პრეზენტაცია, 

რომელშიც დეტალურადაა ჩაშლილი 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები, 

მომხმარებელთა უფლებები და 

მოვალეობები, ელექტრონული 

რესურსითა, თუ წიგნადი ფონდით 

სარგებლობის წესები. პრეზენტაცია 

გადაგზავნილია როგორც 

სტუდენტებთან, ასევე  აკადემიურ 

პერსონალთან  კორპორაციულ 

მეილებზე. 

დისტანციური 

სასწავლო 

პროცესებისთვის 

საჭირო ტექნიკური 

რესუსების არ 

მქონე სტუდენტთა 

მხარდაჭერა, 

ვინაიდან 

რესპოდენტთა 

19.61%- 

ადასტურებს რომ 

არ ააქვთ 

შესაბამისი 

ტექნიკური 

რესურსები. 

სტუდენტთა სასწავლო პროცესში 

ჩართვისა და მათი ინფორმირების 

მიზნით სემესტრის განმავლობაში 

რამოდენიმეჯერ იგზავნება 

საინფორმაციო მეილები, და სმს-ბი. 

ასევე მუდმივ რეჟიმში ხდება მათთან 

სატელეფონო კომუნიკაცია, რომლის 

თანახმადაც შემოდგომის სემესტრში 

სტუდენტთა მხრიდან ტექნიკური 

აღჭურვილობის არსებობის 

საჭიროება არ გამოვლენილა, თუმცა 

რადგან ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მიერ ჩატარებულ 

კვლევაში აღნიშნული საკითხი 

გამოვლინდა პრობლემატურად, 

დაიგეგმა, იმ სტუდენტთა 

იდენტიფიცირება, რომელთაც 

ტექნიკური მხარდაჭერა ჭირდებათ, 

რის შემდეგაც განხორციელდება, 

შესაბამისი ქმედებები. 

სოციალურ 

მეცნიერებათა, 

ბიზნესის და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 

 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, მეორე   

სემესტრი 

დისტანციურ 

სასწავლო 

პროცესში წიგნების 

გამოყენება, რადგან 

შეფასების 

თანახმად, 

სტუდენტს უჭირს 

ქვეყანაში შექმნილი 

ეპიდემიუოლოგიური  

მდგომარეობის  გამო, მთავრობის 

დადგენილების, საქართველოში 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების 

აღკვეთის მიზნით გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ,  

ბიბლიოთეკა 



 

ელექტრონული 

სასწავლო მასალით 

მუდმივად 

ხელმძღვანელობა 

/გამოყენება. 

საფუძველზე გარკვეული დროით 

ბიბლიოთეკები დაკეტილი იყო და 

ეკრძალებოდათ მკითხველთა 

მომსახურება. 

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკამ გაითვალისწინა რა 

მთავრობის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციები,  დროებით შეაჩერა 

მატერიალური სახით   საფონდო 

ერთეულთა გაცემა. თუმცა იმის გამო, 

რომ სასწავლო პროცესი დისტანციურ 

რეჟიმში გაგრძელებულიყო 

შეუფერხებლად, ბიბლიოთეკის 

თანამშრომლების მიერ ყველა 

მოქმედი საგანმანათლებლო 

პროგრამის სასწავლო პროცესში 

საჭირო ლიტერატურა გაციფრულდა 

სრულად და გახდა ის 

ხელმისაწვდომი როგორც 

სტუდენტებისათვის, ასევე 

პერსონალისათვის. 

დღეის მდგომარებით, შეზღუდვების 

შემსუბუქების ფონზე, 

რეკომენდაციების დაცვით, 

ბიბლიოთეკა ახორციელებს საფონდო 

ერთეულთა მატერიალური სახით 

გაცემისა და მიღების პროცესს. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

დეტალები სტუდენტებს მივაწოდეთ, 

როგორც ოფიციალურ მეილებზე, 

ასევე საინფორმაციო შეხვედრების 

დროს. 

სტუდენტთა მიერ 

ელექტორნული 

სასწავლო 

პროცესების 

შეფასებისას 

გამოიკვეთა 

შემდეგი 

რეკომენდაცია: 

სასწავლო 

პლატფორმა 

,,Moodle’’ეფექტური 

გამოყენების 

შესახებ 

ტრენინგი/შეხვედრ

ა კერძოდ, 

დავალებებისა და 

შესაბამისი 

მასალის ატვირთვა 

სასწავლო პლატფორმა ,,Moodle“ 

ქუთაისის უნივერსიტეტში დაინერგა 

2020-2021 სასწავლო წლის II 

სემესტრიდან სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების სამსახურის 

ორგანიზებით, ფაკულტეტის, აიტის 

სამსახურის და ხარისხის სამსახურის 

დახმარებით. 

აკადემიური და ადმინისტრაციული 

პერსონალის გადამზადება აღნიშნულ 

პლატფორმაზე მოხდა სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ 

ცენტრის ხელმძღვანელის, მარიამ 

ბარბაქაძის მიერ.  

ტერნინგის შემდეგ უნივერსიტეტის 

როგორც ადმინისტრაციული, ასევე 

აკადემიური პერსონალს  

კორპორატიულ მეილებზე დაიგზავნა  

სასწავლო 

პროცესის 

ადმინისტრირების 

სამსახური 



 

და ასევე 

ლექტორთა მიერ 

გაზიარებული 

მასალის 

მიღების/ნახვის 

შესაძლებლობა. 

ტუტორიალების ლინკი, ასევე 

ტრენინგის ჩანაწერიც. 

უნივერსიტეტის სტუდენტებთან 

აღნიშნული საკითხის მიწოდება 

მოხდა ჩვენი სამსახურის მიერ 

კორპორატიულ მეილებზე, 

გაგზავნილი იყო ინსტრუქცია ახალი 

პლატფორმით სარგებლობასთან 

დაკავშირებით, მომხმარებლის 

სახელი და პაროლი, ასევე 

გაუზიარდათ უნივიერსიტეტის მიერ 

შექმნილი ტუტორიალები, რომლებიც 

შეიცავდა ,,Moodle“-ის პლატფორმის 

შესახებ დეტალურ ინფორმაციას. 

სწავლის დასაწყისში მოეწყო 

ფაკულტეტთან და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ერთად ყველა კურსის სტუდენთან 

შეხვედრები, სხვა მნიშვნელოვან 

საკითხებთან ერთად გამახვილდა 

ყურადღება ახალი პლატფორმის 

დანერგვაზე და მოხმარებაზე. 

შეკითხვების შემთხვევაში 

სტუდენტები იწერებოდნენ 

მეილებზე და როგორც ჩვენი 

სამსახური ასევე სასწავლო პროცესის 

მენეჯერები უწევდნენ დახმარებას. 

გამოკითხულ 

სტუდენტთა 

12.12% 

ადასტურებს, რომ 

არ აქვთ შესაბამისი 

პირობები 

(ინტერნეტი, 

კომპიუტერი) რათა 

მონაწილეობა 

მიიღონ 

ელექტრონულ 

სასწავლო 

პროცესში. 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა 

და სამართლის ფაკულტეტის 

ადმინიატრაციას სატელეფონო 

კომუნიკაცია აქვს სტუდენტებთან 

მათი საჭიროებების დასადგენად, 

რათა ჩაერთონ სასწავლო პროცესში. 

კომუნიკაციის დროს ხდებოდა იმ 

სტუდენტთა იდენტიიფიცირება, 

რომლებიც ადასტურებდნენ, რომ არ 

ჰქონდათ შესაბამისი ტექნიკური 

აღჭურვილობა, დისტანციურ 

სასწავლო პროცესში მონაწილეობის 

მისაღებად. პარალელურ რეჟიმში 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციის 

მხრიდან განხორციელდა 

სტუდენტთა ტექნიკური 

აღჭურვილობის კვლევა ონლიან 

ფორმატით.  

გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, 

რომ სტუდენტთა დიდი ნაწილი 

აღჭურვილია ისეთი მოწყობილობით 

(მობილური ტელეფონი, პლანშეტი), 

რომლის გამოყენებითაც ისინი 

სოციალურ 

მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 



 

მონაწილეობას შეძლებენ 

ლექცია/პრაქტიკული 

მეცადინეობისას. თუმცა მათ არ აქვთ 

შესაძლებლობა ისარგებლონ საოფისე 

პროგრამებით, რომლებიც 

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 

დავალების შესასრულებლად 

სასწავლო პროცესში, ფაკულტეტის 

ორგანიზებით, სტუდენტებს ყველა 

შესაბამისი წესის დაცვით მიეცათ 

შესაძლებლობა  ესარგებლათ 

უნივერსიტეტის კომპიუტერული 

ლაბორატორიებით, რათა არ 

შეშლოდათ ხელი სასწავლო 

პროცესში.   

პროგრამის 

განმახორციე

ლებელი 

პერსონალის 

მიერ 

ელექტრონულ

ი სწავლების 

შეფასება 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, 

პირველი  

სემესტრი 

ტრენინგ ცენტრის 

ფარგლებში, 

სამიზნე ჯგუფიდან 

გამომდინარე, 

ყურადღება 

გამახვილდა 

ლექტორების მიერ 

გამოხატულ 

მოსაზრებებზე, 

რადგან ტრენინგ 

ცენტრის 

ფარგლებში 

სტუდენტებთან 

პირდაპირი 

მუშაობა არ 

ხორციელდება. 

მათ მიერ 

დასახელდა 

შემდეგი 

გასაუმჯებესებელი 

ასპექტები: 

1. ტრენინგი 

მუდლის 

პლატფორმის 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებით; 

2. ტრენინგი 

სწავლების 

ინოვაციურ 

მეთოდებთან 

კავაშირებით. 

2020-2021 აკადემიური წლის 

გაზაფხულის სემსტრის დასაწყისში 

ქუთაისის უნივერსიტეტში დაინერგა 

მუდლის პლატფორმა, რის გამოც 

მოხდა აღნიშნულ სემესტრში 

აქტიური ლექტორების და 

ადმინისტრაციული პერსონალის 

სრულად გადამზადება ტრენინგ 

ცენტრის ფარგლებში. აღნიშნული 

ინფორმაცია განთავსდა 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 

ჩაწერილია ასევე ტუტორიალები 

მუდლის პლატფორმის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით, 

რომელიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებ- გვერდზე, ასევე, 

გაგზავნილია თითოეულ 

პერსონალთან.  

ტრენინგი სწავლების ინოვაციურ 

მეთოდებთან დაკავშრებით ტრენინგ 

ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი 

მოდულია,   მისი ლექტორებისთვის 

შეთავაზება მუდმივი პროცესია, 

დაიწყო 2020 წლის ივლისში და 

ამჟამადაც მიმდინარეობს, რადგან 

მოიცვას ყველა აქტიური ლექტორი. 

2020-2021 აკადემიური წლის 

შემოდგომის სემსტრში აღნიშნულ 

ტრეინგ-მოდულს დაესწრო 21 

ლექტორი. 

სწავლების 

ინოვაციური 

მეთოდების 

ტრენინგ-ცენტრი 



 

1. იმ სტუდენტთა 

იდენტიფიცირება 

რომლებიც არცერთ  

დისტანციურ 

შეხვედრას (ლექცია 

/ პრაქტიკული 

მეცადინეობა) არ 

ესწრებიან და 

მათთან კვლავ 

კომუნიკაცია მათი 

გააქტიურების 

მიზნით. 

2. დისტანციურ 

სასწავლო 

პროცესში 

სტუდენტთა 

ჩართულობის 

ხელშეწყობა, 

(კურატორების 

მხრიდან 

სტუდენტებთნ 

ძლიან აქტიური და 

მჭიდრო კავშირი, 

მათი სწავლის 

პროცესებისათვის 

თვალის დევნების 

და ამით საგნის 

ათვისების 

ხელშეწყობა) მათ 

შორის ტექნიკური 

მხარდაჭერა. 

1. სტუდენტთა სასწავლო პროცესში 

ჩართვისა და მათი ინფორმირების 

მიზნით სემესტრის განმავლობაში 

რამდენჯერმე გაიგზავნა 

საინფორმაციო ელ. წერილები და სმს 

შეტყობინებები. ასევე მუდმივ 

რეჟიმში ხდება მათთან სატელეფონო 

კომუნიკაცია, რომლის თანახმადაც 

შემოდგომის სემესტრში სტუდენტთა 

მხრიდან ტექნიკური აღჭურვილობის 

საჭიროება არ გამოვლენილა.  

2. 2020-2021 შემოდგომის სემესტრის 

სასწავლო პროცესი ხორციელდებოდა 

პლატფორაზე GOOGLE CLASSROOM.  

სასწავლო პროცესის გამართულად 

განხორციელების მიზნით სასწავლო 

კურსის ლექტორთან ერთად წვდომა 

ჰქონდა, როგორც სასწავლო პროცესის 

მენეჯერს, ასევე პროგრამის 

ხელმძღვანელებს, დეკანსა და 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურს. ასევე სასწავლო პროცესის 

მენეჯერი სემესტრის მანძილზე 

ახორციელებს ელექტრონული 

სწავლების პროცესის მონიტორინგს. 

სტუდენტთა და აკადემიურ 

პერსონალთან მუდმივ რეჟიმში 

მიმდინარეობს კომუნიკაცია 

ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრის 

მიზნით.   

სოციალურ 

მექნიერებათა, 

ბიზნესისა და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი, მეორე 

სემესტრი 

ქუთაისის 

უნივერსიტეტის 

მოწვეული და 

აკადემიური 

პერსონალის 

გამოკითხვის 

შედეგად 

გამოვლინდა, რომ 

საჭიროა Moodle-ის 

პლატფორმის 

ისეთი ტექნიკური 

მახასიათებლების 

მათთვის გაცნობა, 

როგორიც არის 

პლატფორმაზე 

სილაბუსის 

განთავსება, 

დავალებების 

ატვირთვა და ა.შ 

გაზაფხულის სემესტრის დასაწყისში 

ქუთაისის უნივერსიტეტში მიღებულ 

იქნა გადაწყვეტილება, სასწავლო 

პროცესში Moodle-ს პლატფორმის 

დანერგვასთან დაკავშრებით. 

აღნიშნული ინფორმაცია ტრენინგ 

ცენტრს მიეწოდა სოციალურ 

მეცნიერებათა ბიზნესისა და 

სამართლის, ასევე მედიცინის 

ფაკულტეტის დეკანების და 

სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების სამსახურის 

წარმომადგენელის მხრიდან. 

აღნიშნულის შემდგომ 2020-2021 

წლის გაზაფხულის სემესტრის 

დასაწყისში მოხდა სოციალურ 

მეცნიერებათა ბიზნესისა და 

სამართლის, ასევე მედიცინის 

ფაკულტეტის  აქტიური ლექტორების 

დარეგისტრირება მუდლის 

წავლების 

ინოვაციური 

მეთოდების 

ტრენინგ-ცენტრი 



 

პლატფორმაზე და მათთვის 

შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება, 

სახელწოდებით ,,დისტანციურ 

პლატფორმათა ეფექტური 

გამოყენება’’ სწავლებისას. 

ტრენინგებზე ასევე, ესწრებოდნენ 

ადმინისტრაციული პერსონალი, 

კერძოდ სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების სამსახურის და 

საგამოცდო ცენტრის 

წარმომადგენელი. ტრენინგზე 

დამსწრე პირთა რაოდენობა 

შეადგენდა 45-ს. ტრენინგების ბოლოს 

კი აღნიშნულ პირებს ელექტრონულ 

ფოსტაზე გაეგზავნათ ტრენინგის 

ჩანაწერი და Moodle-ს მოხმარების 

ვიდეო გზამკვლევები. 

ხოლო სტუდენტებისთვის შექმნილი 

შესაბამისი ტუტორიალები გაზიარდა 

სასწავლო პროცესის 

ადმინისტრირების სამსახურის 

წარმომადგენელთან, შემდგომში 

სტუდენტებთან გავრცელების 

მიზნით. 

სტუდენტებთან 

აქტიური 

კომუნიკაცია, მათი 

ლექცია/პრაქტიკუ

ლ მეცადინეობებზე 

დასწრების 

გაზრდის მიზნით, 

ვინაიდან კვლევის 

შედეგად 

პერსონალის 

უმრავლესობა 

ადასტურებს, რომ 

ლექცია/პრაქტიკუ

ლ მეცადინეობებს 

ესწრება 

სტუდენტთა 

მინიმალური 

რაოდენობა. 

სემესტრის დასაწყისში სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და 

სამართლის ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციის მხრიდან 

განხორციელდა როგორც 

სატელეფონო კომუნიკაცია, ასევე 

კომუნიკაცია ელექტორნული ფოსტის 

მეშვეობით ასევე, სემესტრის 

დასაწყისში შედგა შეხვედრა 

სტუდენტებთან საგანმანათლებლო 

პროგრამების მიხედვით, რაც მიზნად 

ისახავდა დისტანციურ სასწავლო 

პროცესებში სტუდენტთა აქტიური 

ჩართულობის ხელშეწყობას. 

სოციალურ 

მეცნიერებათა, 

ბიზნესისა და 

სამართლის 

ფაკულტეტი 

ორგანიზაციის 

მართვის 

პროცესების 

შეფასებისა და  

ადმინისტრაც

იული 

პერსონალის 

ზოგადი 

2020-2021 

აკადემიური 

წელი 

1. მნიშვნელოვანია, 

გაიზარდოს 

კომუნიკაცია 

სხვადასხვა 

სტრუქტურულ 

ერთეულებთან, 

რაც აისახება 

თანამშრომელთა 

მოტივაციაზე და 

2020-2021 აკადემიური  წლის მაისში 

ადამიანური რესურსების მართვისა 

და საქმისწარმოების სამსახურის მიერ 

ჩატარდა ადმინისტრაციული 

პერსონალის ტრენინგების 

საჭიროების კვლევა. ტრენინგის 

საჭიროების დადგენა ოთხი 

ძირითადი მიმართულებით იყო 

განსაზღვრული, მათ შორის: 

ადამიანური 

რესურსების 

მართვისა და 

საქმისწარმოების 

სამსახური 



 

კმაყოფილები

ს კვლევა 

გუნდურად 

მუშაობაზე; 

(პროფესიული 

განვითარებისთვის 

მეტი ხელშეწყობა, 

პროფესიული და 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი 

ტრენინგები); 

2. მოტივაციის, 

თანადგომისა და 

გუნდურობის 

გაზრდა 

თანამშრომელთა 

შორის; 

3. საქმის სწორად 

დელეგირება, 

კოლეგების მხირან 

მათი საქმიანობის 

პროფესიონალურა

დ წარმართვა, 

სწორი 

კომუნიკაცია, 

როგორც 

გასაუმჯობესებელ 

ფაქტორებზე ასევე 

წახალისების 

კომპონენტზე. 

პროფესიული უნარები, ტექნიკური 

უნარები, პიროვნული უნარები, 

ორგანიზაციული საკითხები. 

კვლევის შედეგების მიხედვით 

დაიგეგმა 4 ტიპის ტრენინგი:  

1. ინგლისური ენის კურსი; 

2. E-flow-თი სარგებლობის წესი; 

3. ემოციების და სტრესის მართვა; 

4. MS Excel -ის კურსი. 

ინგლისური ენის გადამზადების 

კურსი - 2020 წლის 5 ოქტომბერს 

უნივერსიტეტსა და 

ამერიკათმცოდნეობის ცენტრს შორის 

გაფორმდა ურთიერთშეთანხმების 

მემორანდუმი. მემორანდუმი 

გაფორმდა 1 წლის ვადით და მის 

ფარგლებში გადამზადდა 15 

ადმინისტრაციული პერსონალი (A1, 

A2, B1, B2 დონეებში) 

ადმინისტრაციული 

პერსონალისთვის A1 და A2 დონის 

შემთხვევაში მსმენელების 

თანადაფინანსებას ახორციელებს 

უნივერსიტეტი. კურსის 

ხანგრძლივობა შეადგენს 6 თვეს. 

B1, B2 დონის შემთხვევაში 

მემორანდუმის ფარგლებში შპს 

ქუთაისის უნივერსიტეტი სრულიად 

აფინანსებდა ადმინისტრაციული და 

აკადემიური პერსონალის 

გადამზადებას. 

ადამიანური რესურსების მართვისა 

და საქმისწარმოების სამსახურის მიერ 

2021 წლის მაისში ჩატარდა 

ინსტრუქტაჟი დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონულ სისტემა eFlow- ში 

მუშაობასთან დაკავშირებით. 

ასევე ამავე წლის ივლისის თვეში 

ჩატარდა ტრენინგი სახელწოდებით - 

ემოციების და სტრესის მართვა. 

ტრენინგის სრული ხანგრძლივობა 

იყო 12 საათი. ტრენინგის 

დასრულების შემდეგ გაიცა 

შესაბამისი სერტიფიკატები. 

აღნინშული კურსი გაიარა 9 

ადმინისტრაციულმა პერსონალმა. 



 

მიმდინარე წლის ივნისის თვეში 

განხორციელდა MS Excel -ის კურსის 

ტრენინგი, ტრენინგის ჯამური 

ხანგრძლივობა შეადგენდა 10 საათს. 

ტრენინგის დასრულების შემდეგ 

გაიცა შესაბამისი სერტიფიკატები, 

სულ გადამზადდა 8 

ადმინისტრაციული პერსონალი. 

უნივერსიტეტის შემუშავებული აქვს 

სამუშაო აღწერილობებისა და 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 

დოკუმენტი, რომელიც ბოლო 2 წლის 

მანძილზე იხვეწება პერსონალის 

ჩართულობით.  

ადამიანური რესურსების მართვისა 

და საქმისწარმოების სამსახურის მიერ 

ხდება პერიოდულად ყველა 

სტრუქტურულ ერთეულთან სამუშაო 

აღწერილობის გაზიარება და 

დოკუმენტის სრულყოფა.  

აღნიშნულ დოკუმენტში 

კონკრეტული პოზიციებისთვის 

გაწერილი ფუნქცია მოვალეობები 

საქმის სწორად დელეგირების 

საკითხს აწესრიგებს. საქმის 

დელეგირების ნაწილში აღსანიშნავია 

უნივერსიტეტში დამკიცებული 

სტრუქტურა, რომლის მიხედვით 

უნივერსიტეტის სტრუქტურული 

ერთეულების ფუნქციები და 

პასუხისმგებლობა ნათლად არის 

ჩამოყალიბებული და გამიჯნული. 

სტრუქტურული ერთეულები 

ეფექტურად და კოორდინირებულად 

ახორციელებენ თავიანთ ფუნქციებს, 

დუბლირება გამორიცხულია.  

2020 წლის ივლისში დამტკიცდა 

უნივერსიტეტის ახალი დებულება, 

რომლითაც განისაზღვრა თითოეული 

სტრუქტურული ერთეულის 

ფუნქციები. ამასთან, რექტორის 

ბრძანებით დამტკიცებულია 

ფაკულტეტების დებულებები, სადაც 

დეტალურად არის გაწერილი 

ფაკულტეტისა და მისი 

თანამშრომლების ფუნქციები. 

ასევე საქმის დელეგირების საკითხზე 

საპასუხოდ მნიშვნელოვანია 

ავღნიშნოთ, რომ  უნივერსიტეტში 

გაწერილი სამოქმედო გეგმა, 



 

რომელიც ექვემდებარება 

მონიტორინგს და რომლის დროსაც 

ხდება საანგარიშო პერიოდში 

სამოქმედო გეგმით გაწერილი 

ამოცანებისა და აქტივობების 

შესრულების მონიტორინგი მათი 

შესრულების მაჩვენებელების/ 

ინდიკატორებისა და გადამოწმების 

წყაროების მეშვეობით, თითოეულ 

ამოცანაზე და შესასრულებელ 

ღონისძიებაზე განსაზღვრავს 

შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულის პასუხისმგებელ პირს, რაც 

ასევე გამორიცხვას საქმიანობების 

დუბლირების საკითხს და ადგენს 

კონკრეტული აქტივობის 

შესრულებაზე პასუხისმგებელ 

პირებს. 

2021 წლის ივნისში 

ადმინისტრაციული პერსონალის 

შეფასების პროცესის 

დასრულებისთანავე, ადამიანური 

რესურსების მართვისა და 

საქმისწარმოების სამსახურის 

უფროსის მიერ ინდივიდუალური 

უკუკავშირის სესიები ჩატარდა 

ადმინისტრაციულ პერსონალთან, 

სადაც შეფასების შედეგების 

მიხედვით საუბარი იყო 

კონკრეტული პირის ძლიერ და სუსტ 

მხარეებზე, გასაუმჯობესებელ 

ფაქტორებზე.  

რაც შეეხება წახალისების სისტემას, ამ 

ეტაპზე ადმინისტრაციული 

პერსონალსითვის წახალისება 

მოიცავს როგორც არამატერიალურ 

ნაწილს, ასევე ფინანსურ ნაწილსაც.  

შეფასების წესის მიხედვით 

დადგენილია შემდეგი 

არამატერიალური/მატერიალური 

წახალისება:  

ა) მადლობის გამოცხადება - იმ 

შემთხვევაში თუ თანამშრომლის 

ჯამური წლიური შეფასება - 

რეიტინგი მერყეობს 80-90% შორის; 

ბ) შესაბამისი სიგელის გადაცემა - იმ 

შემთხვევაში თუ თანამშრომლის 

ჯამური წლიური შეფასება - 

რეიტინგი მერყეობს 90-98% შორის; 



 

გ) ფულადი ჯილდოს (პრემიის) 

გაცემა - იმ შემთხვევაში თუ 

თანამშრომელის ჯამური წლიური 

შეფასება - რეიტინგი მერყეობს: 99-

100% შორის - 200 ლარი. 

2020 წლის ივნისში შეფასებაზე 

რეაგირების სქემის მიხედვით, 

შეფასების შედეგების დაანგარიშების 

შემდგომ ფულადი ჯილდო გადაეცა 5 

ადმინისტრაციულ პერსონალს.  

არამატერიალური წახალისება- 

მადლობის სიგელი გადაეცა 20 

ადმინისტრაციულ პერსონალს. 

პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან 

(დამსაქმებლებთან, 

პოტენციურ 

დამსამებლებთან 

და პრაქტიკის 

ობიექტებთან) 

კომუნიკაციის 

პოლიტიკის 

ცვლილება 

2021 წლის ზაფხულში სტუდენტთა 

და კურსდამთავრებულთა 

მომსახურების ცენტრის 

ორგანიზებით და უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციული ერთეულების 

ხელმძღვანელების ჩართულობით 

შემუშავდა ქუთაისის 

უნივერსიტეტის პარტნიორ 

ორგანიზაციებში ტრენინგების 

საჭიროების ანალიზის კითხვარი. 

რომელიც მიმდინარე წლის 

ოქტომბრის თვეში გაეგზავნება 

უნივერსიტეტის პარტნიორ 

კომპანიებს. აღნიშნული კვლევის 

საფუძველზე უნივერსიტეტი იღებს 

ვალდებულებას განახორციელოს 

კვლევის შედეგად გამოვლენილი 

ტრენინგ მოდული და ჩართოს მასში 

კომპანიის პარტნიორები.   

სტუდენტთა და 

კურსდამთავრებუ

ლთა 

მომსახურების 

ცენტრი 

 

შეფასების შედეგად გამოკვეთილ საყურადღებო საკითხებზე მომავალშიც დაგეგმილია 

რეაგირებების მიზნით სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების მხრიდან გარკვეული 

ნაბიჯების გადადგმა. განსაზღვრულია მათი შესრულების ვადებიც. ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური ახდენს დაგეგმილი აქტივობების შესრულების მონიტორინგსაც. 

2020-2021 აკადემიურ წელს სტრუქტურურლი ერთეულების, სამსახურების მხრიდან 

წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით სამომავლოდ დაგეგმილი რეაგირებებების 

უმეტესობა შესრულებულია, არის მხოლოდ რამდენიმე დაგეგმილი აქტივობა, რომლის 

განხორციელებაც მოითხოვს გარკვეულ დროს და მათი შესრულების ვადად განსაზღვრულია 

2022 წელი. დეტალებისთვის იხ. დანართი #23 - ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების 

ფარგლებში განხორციელებული შეფასების შედეგებზე რეაგირების ანალიზი.  

 



 

თანდართული ანგარიშები/მტკიცებულებები 

დანართი #1 - საგანმანათლებლო პროგრამების წლიური შეფასების ანგარიშები. 

დანართი #2 - დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვის შედეგები, შედეგების ანალიზი და 

შედეგების გამოყენების ანგარიშები. 

დანართი #3 - სწავლის შედეგების არაპირდაპირი შეფასება, კურსდამთვარებულების 

გამოკითხვის შედეგები, შედეგების ანალიზი და შედეგების გამოყენების ანგარიშები. 

დანართი #4 - სწავლის შედეგების პირდაპირი შეფასება, აკადემიური მოსწრების ანალიზი, 

ანგარიშები ანალიზის შედეგების გამოყენებისა და რეაგირების შესახებ. 

დანართი #5 - აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასება, პროფესიული განვითარების 

ანგარიშები, აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის წლიური 

ანგარიშები, შეფასების შედეგებზე რეაგირების ანგარიშები. 

დანართი #6 - ნაშრომის ხელმძღვანელების შეფასება, შედეგების ანალიზი, შედეგებზე 

რეაგირების ანგარიში. 

დანართი #7 - სააუდიტორო მუშაობის შეფასების ანგარიშები, გაცემული უკუკავშირები, 

შეფასების შემაჯამებელი ანგარიშები და რეაგირების ანგარიშები. 

დანართი #8 - პრაქტიკის კომპონენტის შეფასების შედეგები და შედეგების ანალიზი. 

დანართი #9 - პროგრამის განმახორციელებლი პერსონალის და სტუდენტის ზოგადი 

კმაყოფილების კვლევის შედეგები, შედეგების ანალიზი და საყურადღებო საკითხებზე 

რეაგირების ანგარიშები. 

დანართი #10 - სტუდენტებთან შეხვედრების შემაჯამაბელი ანგარიშები, შეფასების 

შედეგებზე სტრუქტურული ერთეულების რეაგირების ანგარიშები. 

დანართი #11 - საერთაშორისო აკადემიური მობილობის შეფასების შედეგები და შედეგების 

ანალიზი. 

დანართი #12 - მობილობის მონაწილე სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები, შედეგების 

ანალიზი და რეაგირების ანგარიშები. 

დანართი #13 - საგამოცდო პროცესების შეფასების შედეგები, შედეგების ანალიზი, შეფასების 

შედეგებზე საგამოცდო ცენტრის რეაგირების ანგარიშები. 

დანართი #14 - საგამოცდო ცენტრის ანგარიშები ნაშრომების შეფასებიდან მოხსნისა და 

აპელაციის შემთხვევების შესახებ. 



 

დანართი #15 - დისტანციური სწავლების შეფასება, შედეგების ანალიზი, შედეგებზე 

რეაგირების ანგარიშები, დისტანციური სწავლების ხელშეწყობის მიზნით 

განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ანგარიშები. 

დანართი #16 - სტუდენტთა წერილობითი ნამუშევრების პლაგიატის პროგრამაში 

გადამოწმებისა და რეაგირების  ანგარიშები. 

დანართი #17 - - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვენელის 

ანგარიში უნივერსიტეტის პერსონალის საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის შესახებ. 

დანართი #18 - კვლევითი საგრანტო პროექტის მიმდინერეობის ანგარიშები. 

დანართი #19 - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრისა და სწავლების 

ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ-ცენტრის ანგარიშები პერსონალის განვითარების 

ხელშეწყობის ღინისძიებების შესახებ. 

დანართი #20 - მართვის პროცესების შეფასება, შეფასების შედეგების ანალიზი, შეფასების 

შედეგებზე რეაგირების ანგარიშები. 

დანართი #21 - აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის ცხრილი. 

დანართი #22 - სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა და მონიტორინგი: სტუდენტთა 

რაოდენობის განსაზღვრის და სტუდენტთა რაოდენობის მონიტორინგის ცხრილები. 

დანართი #23 - ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ფარგლებში განხორციელებული 

შეფასების შედეგებზე რეაგირების ანალიზი. 


