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ნაწილი  I :  შესავალი  
1.  დაწესებულების აღწერა 
ამ ნაწილში მოკლედ უნდა იქნას მოყვანილი ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ (მაგ. ისტორიული მიმოხილვა, ძირითადი 
ორიენტირები და მაჩვენებლები) 

მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი’’ დაარსდა 2018 
წელს საგანმანათლებლო ცენტრის ,,PR აკადემიის” მიერ, რომელიც 2012 წლიდან ოპერირებს 
საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარზე საკონსულტაციო მომსახურების, კორპორაციული და 
ინდივიდუალური ტრენინგების და სასწავლო პროგრამების მომზადება/მიწოდების მიმართულებით 
ზოგადი მენეჯმენტის, სტრატეგიული კომუნიკაციების, ორგანიზაციული კვლევების, ადამიანური 
რესურსებისა და სხვა მოთხოვნად  სფეროებში. 

საგანმანათლებლო/საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში, 6 წლის განმავლობაში, PR აკადემიის 
ბაზაზე ხორციელდება ფართო კვლევები საქართველოში საზოგადოებრივი აზრისა და ორგანიზაციული 
მართვის მიმართულებით, რეალიზებულია კონკრეტული ბიზნეს პროექტები, სახეზეა პიროვნული 
განვითარებისა და კარიერული ზრდის თვალსაჩინო მაგალითები. 2018-2019 წწ ჩატარებული 
გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ PR აკადემიის კურდამთავსებულების აბსოლუტური უმრავლესობა, 
მიღებული ცოდნის შედეგად, სწავლების პროცესშივე ან დასრულებიდან უმოკლეს პერიოდში განიცდის 
მნიშვნელოვან ცვლილებებს პიროვნული და კარიერული  განვითარების თვალსაზრისით, კერძოდ, 
პროფესიული ცვლილებების კუთხით გაუმჯობესების შედეგი დააფიქსირა 93%-მა  ხოლო პიროვნული 
თვითრეალიზაციის მაჩვენებლმა 96%-იანი ნიშნული შეადგინა2.  
დიაგრამა 1 - ცვლილებები პროფესიული  განვითარების კუთხით 
 

 
 

																																																													
2ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი გვ. 53.  

48%	

22%	

23%	

7%	

დავიწყე მუშაობა /  
დავწინაურდი ჩემი პროფესიით 
შევიცვალე პროფესია / 
სამუშაო ადგილი  
წამოვიწყე  / განვავითარე ჩემი 
საქმიანობა  
არსებითად არ შეცვლილა  
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დიაგრამა 2 - ცვლილებები პიროვნულ განვითარებაში  

 
 

 

დღეისათვის, PR აკადემიის მომსახურებით სარგებლობს საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ორგანიზაციები, მცირე და საშუალო ბიზნესი, არასამთავრობო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები. 
მათ შორის, თიბისი ბანკი, საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს ფოსტა, საქართველოს რკინიგზა, 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საჯარო სამსახურის სერვის ბიურო, 
საერთაშორისო ორგანიზაციები: GIZ / UNDP / USAID /NDI / UNICEF და სხვ. PR აკადემია რამდენიმე 
საგრანტო და სატენდერო კონკურსის გამარჯვებულია3. 

მყისიერ შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის მართვის წარმატებულმა გამოცდილებამ და 
თანამოაზრეთა ერთიანი გუნდის ჩამოყალიბებამ განაპირობა ახალი უნივერსიტეტის შექმნის იდეა, 
რომლის სისრულეში მოყვანა 2016 წლიდან დაიწყო. კერძოდ, ბოლო წლების განმავლობაში PR 
აკადემია სისტემატურად ავითარებს ურთიერთობებს ადგილობრივ და საერთაშორისო 
საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან, აღრმავებს თანამშრომლობას საჯარო სექტორთან, მონაწილეობას 
იღებს დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებში - 
განათლების, დემოკრატიული განვითარების, ხელისუფლების გაძლიერების, გენდერული 
თანასწორობის, ცნობიერების ამაღლების, მომავალ ლიდერ ქალთა მხარდაჭერის და სხვ 
მიმართულებებით. ქმნის პერსონალის მოზიდვისა და დასაქმების ძლიერ პლატფორმას.  

2017 წელს ელექტრონული აუქციონის წესით  თბილისში, წყნეთის გზატკეცილზე ორგანიზაციის მიერ 
შეძენილი იქნა 1141 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, სადაც 2018 წელს 
აშენდა თანამედროვე დიზაინის შენობა, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტებს და ქმნის მაქსიმალურად ხელსაყრელ 
პირობას კვლევის, სწავლებისა და განვითარებისთვის. 
																																																													
3	www.pra.ge	
	

52%	

28%	

16%	
4%	 გამიუმჯობესდა კომუნიკაცია 

ნებისმიერ დონეზე    

ვისწავლე დროის და   ემოციებს 
მართვა   

შევძელი პრიორიტეტული 
მიზნების რეალიზება   

არსებითად არაფერი შეცვლილა 
ჩემში  
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2018 წელს PR აკადემიის ბაზაზე დაფუძნდა შპს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო 
უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი”, რომლის ერთ-ერთ კონკურენტულ უპირატესობას დამფუძნებელი და 
მმართველი გუნდის მრავალწლიანი გამოცდილება, რეპუტაცია, ცნობადობა, დასაქმებულთა მაღალი 
მაჩვენებელი და ლოიალური პერსონალი წარმოადგენს; ეს კი საუკეთესო წინაპირობაა იმისათვის, რომ 
საქართველოში ჩამოყალიბდეს დასაქმებასა და თვითრეალიზაციაზე ორიენტირებული განათლების 
გამორჩეული კერა, რომელიც, მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით, შეიმუშავებს შრომის ბაზრის 
მოთხოვნებზე მორგებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს და, ტრანსფორმაციული სწავლების  
მეთოდების გამოყენებით, შექმნის კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს.  

სახელწოდების  განმარტება  

სახელწოდება ,,ალტერბრიჯი” შეირჩა უნივერსიტეტის მისიისა და მომავლის ხედვის გათვალისწინებით 
და წარმოადგენს ფუნქციური დატვირთვის სიტყვათშეთანხმებას. კერძოდ, ამ სახელწოდების არჩევით, 
უნივერსიტეტი იღებს პასუხისმგებლობას, თავისი საქმიანობით, გახდეს ალტერნატიული 
დამაკავშირებელი ხიდი მეცნიერებასა და საზოგადოებას, განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის და 
შექმნას ახალი შესაძლებლობები მომავალი თაობების თვითრეალიზაციისათვის ეროვნულ და 
საერთაშორისო  დონეებზე. 

საგანმანათლებლო   საქმიანობა  

§ უმაღლესი განათლების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები; 
§ სასერტიფიკატო პროგრამები, ტრენინგები, პროფესიული კურსები; 
§ კვლევითი პროექტები, სამეცნიერო კონფერენციები. 

 

ღირებულებები  

§ პროფესიონალიზმი; 
§ ურთიერთნდობა და გუნდურობა; 
§ საჯაროობა და გამჭვირვალობა 
§ ეთიკა და სამართლიანობა;  
§ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და პატრიოტიზმი; 
§ აკადემიური თავისუფლება;  
§ უწყვეტი განვითარება 

 

ძირითადი  ორიენტირები :   

§ საზოგადოებაში  ცნობადობისა და ნდობის შექმნა; 
§ ადგილობრივი და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე მორგებული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა/განხორციელება/განვითარება; 
§ სწავლება და სტუდენტთ თვითრეალიზაციის ხელშეწყობა; 
§ კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა; 
§ ხარისხის უზრუნველყოფა; 
§ ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა; 
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§ ორგანიზაციული მართვა და ადამიანური რესურსების განვითარება; 
§ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება; 
§ ფინანსური მდგრადობა. 

 

2.  ზოგადი ინფორმაცია დაწესებულების შესახებ 
გთხოვთ, მიუთითოთ დაწესებულების შესახებ ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომელიც მოქმედია საავტორიზაციო განაცხადის გაკეთების 
მომენტისთვის 

სახელწოდება შპს ,,მართვისა და კომუნიკაციის 
საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი 
ალტერბრიჯი” 

სახელწოდება ინგლისურ ენაზე International Teaching University of 
Management and Commmunication 
,,ALTERBRIDGE	“ LLC 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება      
სახე სასწავლო უნივერსიტეტი 
საიდენტიფიკაციო კოდი 405284473 
ძირითადი მისამართი (ქუჩა, N, ქალაქი/ მუნიციპალიტეტი, 
საფოსტო ინდექსი, ქვეყანა) 

საქართველო, თბილისი 0162, ბაგები, წყნეთის 
გზატკეცილი #67 

ვებ-გვერდი https://alterbridge.ge	
 

ელ-ფოსტის მისამართი contact@alterbridge.ge 
ტელეფონი +995 595 80 80 10 
ხელმძღვანელი ნათია გოცაძე (რექტორი) 
ხელმძღვანელის ელ. ფოსტის მისამართი rector@alterbridge.ge 
ხელმძღვანელის მობილური ტელეფონი +995 577507150 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჭანტურია (კანცლერი) 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ელ.ფოსტის მისამართი chancellor@alterbridge.ge 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მობ. ტელეფონი +995 599303494 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი/ხარისხის 
უზრუნველყოფის ფუნქციაზე პასუხისმგებელი პირი 

მურთაზ კვირკვაია 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელის/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე 
პასუხისმგებელი პირის ელ.ფოსტის მისამართი 

quality@alterbridge.ge 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელის/ხარისხის უზრუნველყოფის ფუნქციაზე 
პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონი 

+995 593 362 821 

ინფორმაცია დაწესებულების ავტორიზაციის შესახებ (არსებობის შემთხვევაში) 
გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და გადაწყვეტილების 
ნომერი 

- 

ავტორიზაციის ვადის გასვლის თარიღი - 
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3.  რაოდენობრივი  მაჩვენებლები 
3.1 პროგრამები 4 
უმაღლესი  საგანმანათლებლო  პროგრამების  რაოდენობა  3 
ბაკალავრიატი 2 
მაგისტრატურა 1 
ერთსაფეხურიანი - 
დოქტორანტურა - 
მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტიანი) - 
ქართულ ენაში მომზადების - 

	

აკრედიტებული პროგრამების რაოდენობა - 
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული პროგრამების რაოდენობა - 
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა5 - 
გაცვლითი პროგრამების რაოდენობა - 

	

3.2 სტუდენტები  6 
სტუდენტების მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა  400 
სტუდენტების არსებული ზღვრული რაოდენობა  - 
 აქტიური შეჩერებული პროგრამის 

დასრულების 
მაჩვენებელი 

სულ სტუდენტების ფაქტობრივი რაოდენობა - - - 
ბაკალავრიატი - - - 
მაგისტრატურა - - - 
ერთსაფეხურიანი - - - 
დოქტორანტურა - - - 
მასწავლებლის მომზადების (60 კრედიტიანი) - - - 
ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა - - - 
უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა - - - 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 
მქონე სტუდენტების რაოდენობა 

- - - 

 
3.3 პერსონალი7 
მონაცემები  უსდ-ში  დასაქმებული  პერსონალის  შესახებ  
უსდ-ში დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური, 
სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალი) 

106 

სულ  აკადემიური  პერსონალის  რაოდენობა  19 
- პროფესორი 1 

																																																													
4	დეტალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, ფაკულტეტების მიხედვით, უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართი 1 -ში მოცემული ფორმით. 
5	იგულისხმება მხოლოდ ის ერთობლივი პროგრამები, რომელთა განსაზღვრება მოცემულია უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 
მეორე მუხლის  ჰ48  პუნქტში  
6	მონაცემები სტუდენტების შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართ 2 -ში მოცემული ფორმით  
7	მონაცემები უსდ-ში დასაქმებული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის (აფილირებული პერსონალის მითითებით)  შესახებ ფაკულტეტების 
მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილი დანართ 3-ში მოცემული ფორმის მიხედვით  
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- ასოცირებული პროფესორი 16 
- ასისტენტ პროფესორი 2 
- ასისტენტი - 

სამეცნიერო  პერსონალის  რაოდენობა   - 
- მეცნიერი - 
- პოსტდოქტორანტი - 

სულ  აფილირებული  აკადემიური  პერსონალის  რაოდენობა  14 
- აფილირებული პროფესორი 1 
- აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 11 
- აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 2 
- აფილირებული ასისტენტი - 

სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობა 

1 

კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობა 

- 

სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი 56 
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი 30 

 
 3.4 სხვა რაოდენობრივი მაჩვენებლები 
ბოლო ავტორიზაციის პერიოდში განხორციელებული და მიმდინარე კვლევების 
რაოდენობა 

- 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების რაოდენობა - 
უსდ-ის მთლიანი ბიუჯეტი 2019-2020 წწ - 650 000  

2020-2021 წწ - 1 400 000 
2021-2022 წწ - 1 800 000 
2022-2023 წწ - 2 250 000 
2023 – 2024 წწ - 2 750 000	

კვლევით-სამეცნიერო საქმიანობაზე გამოყოფილი ბიუჯეტი 2020-2021 წწ - 70 000 
2021-2022 წწ - 87 500 
2022-2023 წწ - 109 500 
2023 – 2024 წწ - 140 500	

ბიბლიოთეკის ფუნქციონირება-განვითარებაზე გამოყოფილი ბიუჯეტი 2020-2021	წწ -	 5	500	
2021-2022	წწ -	 6	600	
2022-2023	წწ -	 7	800	
2023	–	2024	წწ -	 9	000	

საერთაშორისო სამეცნიერო საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების მაჩვენებელი - 
სტუდენტთა რაოდენობა, რომელზეც გათვლილია სტუდენტური საცხოვრებელი  - 

 
4.  შენობა-ნაგებობათა საერთო ფართი 8 

დაწესებულების საერთო ფართის ოდენობა კვ.მ-ში 2058.9 
დაწესებულების საერთო სასწავლო ფართის ოდენობა კვ.მ-ში  1025.5 
დაწესებულების საერთო დამხმარე ფართის ოდენობა კვ.მ-ში 1033.4 

																																																													
8	დეტალური ინფორმაცია ცალკეულ მისამართებზე არსებული შენობა-ნაგებობების ფართების შესახებ  წარმოდგენილი უნდა 
იქნას დანართ 5-ში მოცემული ფორმით  
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5.  სამიზნე ნიშნულები 9 
 ფაქტობრივი 

მაჩვენებელი 
სამიზნე 

ნიშნული 
სამიზნე ნიშნულების 

მიღწევის სავარაუდო 
თარიღი10 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის რაოდენობის 
თანაფარდობა ადმინისტრაციული და დამხმარე 
პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან 

19/30 19/30 2023 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 
თანაფარდობა დაწესებულების პერსონალის მთლიან 
რაოდენობასთან 

19/106 19/106 2023 

აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 
თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობასთან 

19/57 19/57 2023 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 
რაოდენობასთან 

76/120 76/400 2023 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობის თანაფარდობა  უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან 

76/3 76/3 2023 

ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობის 
თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან 

21/120 23/400 2023 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობის 
თანაფარდობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
მთლიან რაოდენობასთან 

14/62 19/62 2023 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობის 
თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან 

14/120 19/400 2023 

ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების რაოდენობის 
თანაფარდობა 

- - - 

აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი - - - 
მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი - - - 
ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის 
შენარჩუნების მაჩვენებელი 

- - - 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი (ბოლო 
ავტორიზაციის პერიოდში)11 

- - - 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 
მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად (ბოლო 
ავტორიზაციის პერიოდში) 

- - - 

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო ნაშრომების 
დაცვის მაჩვენებელი 

- - - 

ადმინისტრაციული ხარჯების თანაფარდობა მთლიან 
ბიუჯეტთან	

36% 20% 2023 

კვლევითი/სახელოვნებო, განვითარებისა და 6% 6% 2023 
																																																													
9	ინფორმაცია სამიზნე ნიშნულების შესახებ ფაკულტეტების მიხედვით წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართ 4-ში მოცემული 
ფორმის მიხედვით 
10	სამიზნე ნიშნულების მიღწევის მოსალოდნელი თარიღი არ უნდა სცდებოდეს 6 წელს 
11	კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი პროგრამების მიხედვით უნდა იქნას წარმოდგენილია დანართ 1-ში 
მოცემული ფორმის მიხედვით 
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შემოქმედებითი საქმიანობისთვის გამოყოფილი თანხის 
ოდენობის თანაფარდობა უსდ-მთლიანი ბიუჯეტთან 
(უსდ-ის მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები - - - 
(უსდ-ის	მიერ	დადგენილი	სხვა	სამიზნე	ნიშნულები - - - 
(უსდ-ის	მიერ	დადგენილი	სხვა	სამიზნე	ნიშნულები	 - - - 

 
6.  თვითშეფასების ჯგუფი და  თვითშეფასების  პროცესის  აღწერა   
აღწერეთ თვითშეფასების ჯგუფის შემადგენლობა, მათი პასუხისმგებლობის სფეროები და მთლიანად თვითშეფასების 
პროცესის მიმდინარეობა (დაახლოებით	1200	სიტყვა)	

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში თვითშეფასების 
პროცესს ახორციელებს  ხარისხის მართვის სამსახური. თვითშეფასების პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე 
ჩართულები იყვნენ უსდ-ის მართვის ყველა ორგანო და სტრუქტურული ერთეული, ასევე 
დაინტერესებული პირები და დამსაქმებლები: 

• რექტორი;	
• ვიცე რექტორი;	
• კანცლერი;	
• აკადემიური საბჭო;	
• პარტნიორთა კრება;	
• სკოლის დეკანი;	
• სკოლის საბჭო;	
• პროგრამების ხელმძღვანელები;	
• იურიდიული სამსახური;	
• კანცელარიის სამსახური;	
• ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური;	
• ბიბლიოთეკარი;	
• საზოგადოებასთან ურთიერთობების  და მარკეტინგის სამსახური;	
• საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური;	
• ფინანსური სამსახური; 
• აბიტურიენტებისა და სტუდენტების მომსახურები სამსახური;  
• უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრი; 
• ლოგისტიკისა და სამეურნეო სამსახური; 
• პოტენციური დამსაქმებლები; 
• დარგის ექსპერტები; 
• საერთაშორისო პარტნიორები. 

	
2018 წლის მაისში, ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების დამტკიცების შემდეგ, შეიქმნა თვითშეფასების 
პირველი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შედგებოდა უნივერსიტეტის მმართველი გუნდისა და დარგის 
ექსპერტებისაგან. 
 
ჯგუფის შეკრებები ტარდებოდა პერმანენტულად და საწყის ეტაპზე მიზნად ისახავდა ავტორიზაციის ახალი 
სტანდარტების გააზრებას, სიღრმისეულ ანალიზსა და  თვითშეფასებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის 
შესწავლას. შეხვედრების ფარგლებში მოხდა უსდ-ის საქმიანობის სტანდარტებთან შესაბამისობის 
შესაძლებლობების დადგენა. შეიქმნა თვითშეფასების სტრატეგია, განისაზღვრა პროცესში მონაწილე 
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ორგანოები და დაინტერესებული პირები, დაიგეგმა საკონსულტაციო შეხვედრები და მოხდა 
მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების, კომპეტენციების მიხედვით, გადანაწილება. 
 
თვითშეფასების შემდეგი ეტაპი ავტორიზაციის I და II სტანდარტით გათვალისწინებული საკითხების 
დამუშავებას დაეთმო. ინტენსიური შეხვედრებისა და განხილვების ფონზე მიმდინარეობდა უსდ-ის მისიის 
თვითმყოფადობისა და სამოქმედო გეგმების მისიასთან  შესაბამისობის საკითხების განხილვა. 
განისაზღვრა 7 წლიანი განვითარების ორიენტირების თანხვედრა სტანდარტების მოთხოვნებთან და 
განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიულ მიზნებთან. საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებისა და 
საგანმანათლებლო საქმიანობის სწორად განსაზღვრის მიზნით, შესწავლილ იქნა ადგილობრივი და 
საერთაშორისო უმაღლესი სასწავლებლების სტრატეგიული გეგმები. ანალიზი გაუკეთდა განათლებისა 
და ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით არსებულ და უსდ-ის გუნდის მიერ ჩატარებულ კვლევებს. 
გაიცა რეკომენდაცია არსებული მასალის თავმოყრისა და ერთიანი დოკუმენტის შექმნის თაობაზე12. 
 
მომდევნო ეტაპზე შემუშავდა I სტანდარტთან შესაბამისობაში მოყვანილი დოკუმენტაციის პირველადი 
მონახაზები. შეიქმნა ორგანიზაციული სტრუქტურის საწყისი კონფიგურაცია და განისაზღვრა 
სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები. დამუშავდა ეთიკისა და ქცევის წესები, აკადემიური 
კეთილსინდისიერების ნორმები. შეფასდა ხარისხის მექანიზნების ამუშავებისა და ხარისხის კულტურის 
დანერგვის შესაძლებლობები. შეიქმნა უსდ-ის შინაგანაწესის დოკუმენტი. 
 
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასთან დაკავშირებით, თვითშეფასების ჯგუფმა  2018 წლის 
სექტემბერში  დაიწყო ინტენსიური შეკრებები. პროცესს უძღვებოდნენ მმართველი ორგანოების, 
პროგრამის ხელმძღვანელების, ხარისხის სამსახურის, სკოლის დეკანის, პერსონალის თანამდებობაზე 
მოაზრებული პირები. 
 
საწყის ეტაპზე გუნდის მიერ უსდ-ის საგანმანათლებლო საქმიანობაში გამოიკვეთა 3 მიმართულება: 
საზოგადობრივი ურთიერთობა, ბიზნესის ადმინისტრირება და კიბერ უსაფრთხოება. ჩატარდა 
ბენჩმარკინგი, რის შემდგომაც გაკეთდა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების პირველადი 
მონახაზები და დაიწყო აქტიური მოლაპარაკებები აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან. განისაზღვრა 
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დაგეგმვის, განვითარების და სწავლის შედეგების 
ავტორიზაციის სტანდარტთან შესაბამისობის შესაძლებლობები. გამოცხადდა კონკურსი და დაიწყო 
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შერჩევა13. 
 
შემუშავდა, დამტკიცდა და პროგრამებში ჩართულ პერსონალთან დაიგზავნა დამტკიცებული სილაბუსის 
ფორმა. ჩატარდა ინტენსიური შეხვედრები ადგილობრივ და საერთაშორისო სპეციალისტებთან 
დარგობრივი მიმართულებებით. გაფორმდა მემორანდუმები პოტენციურ დამსაქმებლებთან. 
 
ვინაიდან მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი” ამ ეტაპზე 
არ წარმოადგენს ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებელს, პროცესი წარიმართა დამფუძნებელი 
კომპანიის ,,PR აკადემია” და მმართველი გუნდის რესურსებით. პროგრამებზე მუშაობის პროცესში 
გამოიკვეთა, რომ საგანმანათლებლო საქმიანობის საწყის ეტაპზე უსდ-ის პოზიცია და ინტერესი 
გაცილებით მყარია ორი კონკრეტული საგანმანათლებლო მიმართულებით: 
 
																																																													
12 ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი  
13 ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ 
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1.  საზოგადოებრივი ურთიერთობები და სტრატეგიული კომუნიკაცია (რაც გამოწვეულია დამფუძნებელი 
ორგანიზაციის საქმიანობითა და ცნობადობით). 
2. სამართალი (უსდ-ის პერსონალის  აკადემიური გამოცდილების გათვალისწინებით).  
 
შესაბამისად, ჯგუფის წევრებისა და მმართველი ორგანოების გადაწყვეტილებით დადგინდა, რომ 
უმაღლესი საგანმანათლებლო  საქმიანობის საწყის ეტაპზე უსდ დაამუშავებს და საზოგადოებას 
შესთავაზებს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო, ასევე 
სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამებს,  რაც ასახულია უსდ-ის მისიაში.  
 
თვითშეფასების ჯგუფის შემდეგი მუშაობა წარიმართა ხარისხის სამსახურისა და იურიდიული სამსახურის 
ხელმძღვანელობით. მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობდა მარეგულირებელ დოკუმენტებზე მუშაობა, რაც 
მოიცავდა დოკუმენტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას და ასევე სტანდარტებით 
მოთხოვნილი დოკუმენტაციის შედგენას. პროცესში ჩართულები იყვნენ მმართველი ორგანოების 
წარმომადგენლები და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები. სამუშაო პროცესში ჯგუფი მოქმედებდა, 
როგორც ერთობლივი განხილვების, ასევე ინდივიდუალური მუშაობის რეჟიმში. გონებრივი შტურმებისა 
და დისკუსიების ფონზე, განისაზღვრა თითოეული მარეგულირებელი დოკუმენტის სამიზნე ნიშნულები და 
ძირითადი ასპექტები, ხოლო შემდგომ ეტაპზე მოხდა მათი ინდივიდუალურად დამუშავება და 
ურთიერთგაზიარება კომენტარებისა და საბოლოო რედაქტირებისათვის. 
 
კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მექანიზმების დანერგვისა  და ავტორიზაციის სტანდარტთან მათი 
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, თვითშეფასების შემდგომ ეტაპზე, მოხდა ახალი სამუშაო ჯგუფის 
დაკომპლექტება, რომელშიც უსდ-ის კვლევითი საქმიანობის ცენტრთან  და შესაბამის მმართველ 
ორგანოებთან ერთად,  ჩართულები იყვნენ კვლევითი ცენტრები და ორგანიზაციები, რომლებიც 
გამოყენებითი და დარგობრივი კვლევების პოტენციურ მომხმარებლებს წარმოადგენს14. მოცემულ ეტაპზე 
შემუშავდა კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგია15.  
 
თვითშეფასების შემდგომ ეტაპებზე განხილული იქნა  უსდ-ის ორგანიზაციული განვითარების 
შესაძლებლობები, მატერიალურ-ტექნიკური საჭიროებები და ფინანსური მდგრადობის ბერკეტები. 
განისაზღვრა სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოსა და სწავლებისა და კვლევისათვის საჭირო 
პირობების გაუმჯობესების შესაძებლობები. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურთან ერთად 
შეიქმნა სასწავლო პროცესის მართვისა და კომუნიკაციის უწყვეტობის სისტემები. შემუშავდა ბიზნეს 
უწყვეტობის გეგმა, უსდ-ის ბიუჯეტი16. გამოიკვეთა და დამტკიცდა უსდ-ის  ფინანსური რესურსების 
მოზიდვის ალტერნატიული წყაროები17. პარტნიორთა კრების ინიციატივით ჩატარდა შემუშავებული 
ბიუჯეტის ფინანსური აუდიტი18.   ავტორიზაციის VII სტანდარტით გათვალისწინებული მოთხოვნები 
დეტალურად დამუშავდა  უსდ-ის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. 
 
თვითშეფასების თითოეულ ეტაპზე მიმდინარეობდა ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირება, 
შესაძლებლობებისა და საფრთხეების გამოვლენა. ჯგუფის წევრები ერთმანეთთან კომუნიკაციისათვის 
იყენებდნენ ელ-ფოსტას, სოციალურ ქსელსა და სხვა ელექტრონულ შესაძლებლობებს. ტარდებოდა 

																																																													
14	მემორანდუმები 
15 სტრატეგიის დამტკიცების ბრძანება #ბ/1-01/07 
16 ბრძანება ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ #ბ/1-01/09 
17 იხ. მე-7 სტანდარტში მითითებული მტკიცებულებები 
18 აუდიტის დასკვნა #29/05/19 
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ვიწრო და გაფართოებული შეხვედრები, რომელზეც ადგილი ჰქონდა უკვე მიღწეული შეთანხმებების 
გაანალიზების, გარემოებების ცვლილებებთან მორგებისა და ხელახალი ფორმულირების ფაქტებს. 
 
თვითშეფასების დასკვნით ეტაპზე მმართველობით ორგანოებთან ერთად პროცესში ჩართული იყო 
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი, საერთაშორისო პარტნიორები და დაინტერესებული 
პირები. მოხდა დოკუმენტაციის გადახედვა და თვითშეფასების კითხვარის გადანაწილება სტანდატების 
მიხედვით. 

	

ნაწილი  II:  ავტორიზაციის  სტანდარტებთან  შესაბამისობის  შეფასება  
	

თვითშეფასების ფორმა უნდა ასახავდეს დაწესებულების საქმიანობის ანალიზსა და შედეგების შეფასებას, ასევე, საქმიანობის 
გაუმჯობესების გზებსა და საშუალებებს. თვითშეფასება უნდა იყოს სტილისტურად გამართული, გასაგებად და ნათლად 
დაწერილი. დაწესებულების მიერ თვითშეფასების ფორმაში გაკეთებული თითოეული განაცხადი უნდა იყოს სათანადოდ 
არგუმენტირებული და ეფუძნებოდეს შესაბამის მტკიცებულებებს, რაოდენობრივ და თვისებრივ მონაცემებს. სტატისტიკურ 
მონაცემთა და  სხვა ფაქტობრივი ინფორმაციის მეტი სიცხადისთვის, დაწესებულებას შეუძლია ტექსტში ჩანართის სახით 
გამოიყენოს კონტექსტთან შესაბამისი, სათანადო გრაფიკული გამოსახულებები.  

*დაწესებულების  ავტორიზაციის  მაძიებლად  ცნობისთვის ,  აუცილებელია  დაწესებულების  მიერ  წარმოდგენილი  
თვითშეფასების  ფორმა  სრულყოფილად  იქნას  შევსებული .  თვითშეფასების  ფორმის  არასრულყოფილად  
შევსება  წარმოადგენს  განაცხადისთვის  ხარვეზის  დადგენის  საფუძველს .  თვითშეფასების  ფორმა  
სრულყოფილად   შევსებულად  ითვლება  თუ :  

Ø თვითშეფასების ფორმით გათვალისწინებული თითოეული ველი შევსებულია (იმ შემთხვევაში, როცა დაწესებულებას, 
თვითშეფასების მომენტისთვის, კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით, დაზუსტებული ინფორმაცია არ მოეპოვება ან 
მისათითებელი ინფორმაცია არარელევანტურია, შესაბამის ველში გაკეთებულია განმარტება);	
Ø თვითშეფასების ფორმით წარმოდგენილი ინფორმაცია პირდაპირ პასუხობს შესაბამისი სტანდარტის კომპონენტის 
აღწერითა და შეფასების კრიტერიუმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;	
Ø თვითშეფასების ფორმით წარმოდგენილი ინფორმაციის დადასტურებისას, გათვალისწინებულია სტანდარტების 
დოკუმენტის მტკიცებულებების/ინდიკატორების გრაფაში მითითებული დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი; ყველა 
დოკუმენტი, რომელზეც თვითშეფასების ტექსტში კეთდება მითითება უნდა დაინომროს თანმიმდევრულად და წარმოდგენილ 
იქნას დანართის სახით.; 	
Ø თითოეულ სტანდარტთან დაკავშირებით, თითოეული კომპონენტის გათვალისწინებით, წარმოდგენილია ძლიერი და 
გასაუმჯობესებელი მხარეების.	

 

1.  უსდ-ის მისია და სტრატეგიული განვითარება  
უსდ-ის	 მისია	 განსაზღვრავს	 მის	 როლსა	 და	 ადგილს	 უმაღლესი	 განათლების	 სივრცესა	 და	 საზოგადოებაში.	
უმაღლესი	 საგანმანათლებლო	 დაწესებულების	 სტრატეგიული	 განვითარების	 გეგმა	 შეესაბამება	 დაწესებულების	
მისიას,	ეფუძნება	უმაღლესი	საგანმანათლებლო	დაწესებულების	მიზნებს	და	ასახავს	მათი	მიღწევის	საშუალებებს.	

1.1.  უსდ-ის  მისია  
• უსდ-ის	 მისია	 ითვალისწინებს	 საქართველოსა	 და	 ევროპის	 უმაღლესი	 განათლების	 ძირითად	 მიზნებს,	

განსაზღვრავს	 მის	 როლსა	 და	 ადგილს	 უმაღლეს	 საგანმანათლებლო	 სივრცესა	 და	 საზოგადოებაში,	
ადგილობრივ	და	საერთაშორისო	დონეზე.	

აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
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სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა მისცეს ადამიანებს პიროვნული და პროფესიული თვითრეალიზების ახალი 
შესაძლებლობები. რისთვისაც ქმნის კვლევისა და ცოდნის მიღების ხელმისაწვდომ პირობებს, აყალიბებს 
საერთაშორისო პლატფორმას განათლებისა და შრომის ბაზრის ურთიერთქმედებისთვის, ხელს უწყობს 
საზოგადოებრივი ურთიერთობების გაუმჯობესობას  ქვეყანაში.  
 
მისია არის უსდ-ის განაცხადი საკუთარი როლისა და ადგილის შესახებ, რომელიც მან უნდა 
დაიმკვიდროს საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარზე, რომელიც გამოხატავს სასწავლო 
უნივერსიტეტის უნიკალურ მახასიათებლებს და შესაბამისობაშია მის შესაძლებლობებთან და 
საზოგადოების მოთხოვნილებებთან. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის შემუშავების პროცესში ჩართულები იყვნენ უსდ-ის დამფუძნებლები, 
მართვის ორგანოების წარმომადგენლები, პერსონალი, PR აკადემიის კურსდამთავრებულები, 
საგანმანათლებლო საქმიანობის მონაწილე სხვა დაინტერესებული პირები, დამსაქმებლები, 
ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები. 
 
განხილვის პირველ ეტაპზე შემუშავდა მისიის რამოდენიმე შესაძლო ვარიანტი, რომლებიც აღქმადობის 
შემოწმების მიზნით დაეგზავნა სამიზნე ჯგუფებს. შემდგომ ეტაპებზე განხორციელდა შენიშვნების 
ანალიზი და შერჩეული ვარიანტების მოდიფიკაცია. მისიის არსებული სახით დამტკიცებამდე მოხდა 
მიღებული ვერსიის გადამუშავება უსდ-ის ავტორიზაციის სტანდარტების, უმაღლესი განათლების 
სფეროში ევროპული კავშირის პრიორიტეტების, საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის - 
,,საქართველო - 2020“, სასწავლო უნივერსიტეტის SWOT ანალიზის, გუნდის მიერ ჩატარებული 
კვლევების ანალიზისა	და პროგრამების “ბენჩმარკინგების”	საფუძველზე; შემუშავდა  მისიის საბოლოო 
ვერსია, რომელიც ეხმიანება და მხარს უჭერს განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე 
რეფორმებს, გამოხატავს უსდ-ის მიდგომას წვლილი შეიტანოს ქვეყანაში საზოგადოებრივი 
ურთიერთობების განვითარებაში, აფიქსირებს მზადყოფნას ხელი შეუწყოს განათლებისა და შრომის 
ბაზრის ურთიერთქმედებასა  ადამიანურ რესურსზე მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსის უზრუნველყოფას 
და რაც მთავარია, ხაზს უსვამს უსდ-ის გამოცდილებასა და შესაძლებლობას, უზრუნველყოს 
საზოგადოების სოციალური და პროფესიული თვითრეალიზაცია ცოდნის მიღების, კვლევისა და 
პიროვნული განვითარების გზით. 
 
მისიის საბოლოო რედაქციის შფასების მიზნით, შემუშავდა ელექტრონული კითხვარი, რომელიც  
გადაეგზავნა უსდ-ის პერსონალს.  შედეგების ანალიზმა დაადასტურა, რომ პერსონალის აბსოლუტური 
უმრავლესობა ერთხმად იზიარებს მისიის თვითმყოფადობას და ადასტურებს მის შესაბამისობას 
სტატეგიული განვითარების გეგმასთან.  
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დანართი 3 - აქვს თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტს ნათლად ჩამოყალიბებული მისია? 

 
 
 
 
დიაგრამა 4-  დაკავშირებულია თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის მისია საქმიანობის გრძელვადიან მიზნებთან?

 
 
 
დიაგრამა 5 - შეესაბამება თუ არა უნივერსიტეტის სტრატეგია მისიას? 
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მისიის ჩამოყალიბების კვალდაკვალ, გამოიკვეთა მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო 
სასწავლო უნივერსიტეტის ხედვა, რომლის თანახმად,  2026 წლისთვის მართვისა და კომუნიკაციის 
საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი” არის რეიტინგული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება,  რომელიც პროფესიონალთა ძლიერი გუნდით, საერთაშორისო 
სტანდარტებზე დაფუძნებული პროგრამებით, ეკოლოგიური ინფრასტრუქტურით, კვლევითი  
საქმიანობითა და ტრანსფორმაციული სწავლების მეთოდებით ქმნის კონკურენტუნარიან, კვალიფიციურ 
ადამიანურ რესურსს, უზრუნველყოფს განათლების პროცესის უწყვეტობას, ხელს უწყობს განათლებისა 
და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციისა და ცოდნის კომერციალიზაციის პროცესს და წვლილი შეაქვს 
ქვეყანაში “ცოდნის ეკონომიკის” განვითარებაში. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• ალტერბრიჯის მისია; 
• ალტერბრიჯის სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 
• ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი; 
• ბენჩმარკინგები; 
• უსდ-ის ზოგადი საქმიანობისა და დოკუმენტების კვლევის შედეგების ანალიზი; 
• www.alterbridge.ge 

1.2.   სტრატეგიული  განვითარება  
• უსდ-ის	აქვს	სტრატეგიული	განვითარების	გეგმა	(შვიდწლიანი)	და	 სამოქმედო გეგმა	(სამწლიანი)	
• უსდ-ის	 წვლილი	 შეაქვს	 საზოგადოების	 განვითარებაში,	 უზიარებს	 საზოგადოებას	 ინსტიტუციაში	 დაგროვილ	

ცოდნას,	ხელს	უწყობს	მთელი	სიცოცხლის	მანძილზე	სწავლების	პრინციპის	განხორციელებას	
• უსდ	 ახორციელებს	 სტრატეგიული	 განვითარებისა	 და	 სამოქმედო	 გეგმების	 შესრულების	 შეფასებას	 და	

სათანადოდ	რეაგირებს	შეფასების	შედეგებზე	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს სტრატეგიული გეგმა 
(შვიდწლიანი) და სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 (სამწლიანი), რომელიც გამომდინარეობს 
უსდ-ის  მისიიდან და მომზადებულია ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობითა და უსდ-ის 
შესაძლებლობების გათვალისწინებით. 
 
სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესამუშავებულად  2018 წლის ივლისში ჩამოყალიბდა სამუშაო 
ჯგუფი, რომლის მიერ საწყის ეტაპზე შემუშავდა სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის წესი19, 
განისაზღვრა სასწავლო უნივერსიტეტის მისია, ხედვა და ორიენტირები. შემუშავდა ორგანიზაციული 
სტრუქტურის პირველადი მონახაზი და გამოიკვეთა პრიორიტეტული მიმართულებები. არსებული 
ვითარების შეფასების მიზნით, ჯგუფმა შეისწავლა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩატარებული 
განათლებისა და შრომის ბაზრის შესწავლისას დაგროვილი ცოდნა,  ჩაატარა რიგი საკუთარი 
კვლევებისა საქართველოში განათლების ხარისხის, ხელმისაწვდომობის, ინტერნაციონალიზაციისა და 
სხვა მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე გაანალიზა შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

																																																													
19	სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის წესი	
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დაკმაყოფილების კრიტერიუმები, დამსაქმებლების პრობლემები და გამოწვევები, გაკეთდა  SWOT და 
PESTEL ანალიზები. სტრატეგიის დაგეგმვაში ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ 
შორის: პერსონალი, უწყვეტი განათლების პროგრამების მონაწილეები, დამსაქმებლები კერძო და 
საჯარო სექტორიდან,  საერთაშორისო პარტნიორი უნივერსიტეტები,  ადგილობრივი და 
საერთაშორისო ექსპერტები. 
 
მიღებული შედეგების საფუძველზე, გუნდმა  განსაზღვრა სტრატეგიული მიზნები და ტაქტიკური 
ამოცანები, შეიმუშავა  შვიდწლიანი სტრატეგიული და სამწლიანი სამოქმედო გეგმები, რომელიც 
სრულად ასახავს სასწავლო უნივერსიტეტის სამომავლო ხედვასა და პერსპექტივებს და 
შესაბამისობაშია არსებულ გამოწვევებთან და შესაძლებლობებთან. 
 
უსდ-ის სტრატეგიული ნიშნულები გამომდინარეობს უნივერსიტეტის მისიიდან, მასში გაცხადებული 
პრიორიტეტებიდან, არის კონკრეტული, მიღწევადი, რეალისტური, გაზომვადი და დროში გაწერილი.  
კერძოდ, 2019-2026 წლებში მართვისა  და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი 
,,ალტერბრიჯი”  აქცენტს აკეთებს ცხრა ძირითად მიზანზე, რომლებიც მოიცავს უნივერსიტეტის 
საქმიანობის ყველა ძირითად მიმართულებას; სამწლიანი სამოქმედო გეგმით (2019-2022) კი, 
განსაზღვრულია დაგეგმილი აქტივობები,  პასუხისმგებელი პირები, ვადები, საჭირო რესურსები და 
შეფასების ინდიკატორები. 

მიზანი  #1 -  საზოგადოებაში   ცნობადობის  ამაღლება  და  რეპუტაციული  მენეჯმენტი :  

იმისათვის, რომ სასწავლო უნივერსიტეტმა მოიპოვოს მაღალი რეპუტაციის მქონე უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი,  ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანად დასახულია 
საზოგადოებაში ცნობადობისა და ნდობის დამკვიდრება, რისთვისაც  უსდ-ის სტრატეგიაში 
გათვალისწინებულია რეპუტაციულ მენეჯმენტზე ორიენტირებული საკომუნიკაციო აქტივობების 
განხორციელება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე მუდმივი რეაგირება, სოციალური და 
საზოგადოებრივი პროექტების ინიცირება, სტუდენტებზე ორიენტირებული ღონისძიებებისა და აქტიური 
მარკეტინგული კამპანიის წარმოება.  

უსდ-ის  სამწლიან სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022-ში დეტალურადაა აღწერილი ის ამოცანები 
და ქვე-ამოცანები, რომლებიც ემსახურება აღნიშნული მიზნის შერულებას20. საგანმანათლებლო 
ბაზარზე ცნობადობის ამაღლებისათვის, უსდ გეგმავს აქტიურ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო კამპანიის 
განხორციელებას, აძლიერებს შიდა და გარე კორპორაციული ურთიერთობების კულტურას, 
თანამშრომლობს მედიასთან, ავითარებს სოციალური პასუხისმგებლობის განმავითარებელ 
აქტივობებს და აქცენტს აკეთებს საზოგადოების განვითარებაში კონტრიბუციაზე, რისთვისაც: 

− უსდ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს ქალთა გაძლიერების 
პროგრამების ხელშწყობას; 

− უსდ-ის მმართველი გუნდი აქტიურად თანამშრომლობს დონორ ორგანიზაციებთან 
საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერების, მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამის 
ფარგლებში, საკრებულოს ქალი წევრების გადამზადების, პარლამენტის ფრაქციების, აპარატის 
თანამშრომლების დატრენინგების პროგრამებში, იგი, ასევე ჩართულია საჯარო სამსახურებში 
პროფესიული გადამზადების პროგრამებში, ქმნის სახელმძღვანელო და სასწავლო მასალებს, 
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რომლითაც უნდა მოხდეს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება; 
− უსდ ახორციელებს საზოგადოებრივ-შემეცნებით პროექტს ,,ალტერთემა”, რომლითაც ეხმარება 

დაინტერესებულ პირებს, სრულიად უფასოდ, აიმაღლონ კვალიფიკაცია, გაიფართოვონ 
თვალსაწიერი და მიიღონ თვითრეალიზაციის ახალი შესაძლებლობები; 

− უსდ-ისა და საერთაშორისო პარტნიორების ერთობლივი ძალისხმევით, ტარდება მეწარმე 
ქალთა მხარდაჭერის პროექტი, რომლის ფარგლებში პერმანენტულად განხორციელდება 
უცხოელი სპიკერების მასტერკლასები ბინზეს იდეის განვითარების, “სტარტაპის” ამუშავების,  
სოციალური მედიის, მარკეტინგული გეგმისა და სხვა მიმართულებებით;  

− უსდ-ის ინიციატივითა და გაეროს მხარდაჭერით, დამუშავების პროცესშია სასჯელაღსრულების 
სისტემაში მყოფი ქალი პატიმრების პიროვნული განვითარებისა და თვითმოტივაციის 
ამაღლების პროგრამების პროგრამა; 

− უსდ-ის ბაზაზე შეიქმნა ახალი სასწავლო სივრცე მოზარდებისათვის - ალტერსკოლა 
(ALTERSCHOOL), რომელიც ახორციელებს სამეწარმეო და შემოქმედებითი აზროვნების 
განვითარების პროგრამებს.21 

მიზანი  #2 -  ადგილობრივი  და  საერთაშორისო  შრომის  ბაზრის   მოთხოვნებზე  
მორგებული  საგანმანათლებლო  პროგრამების  შექმნა /განხორციელება/განვითარება  
	
განათლების ადეკვატური კავშირი დასაქმების ბაზართან თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემის 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამების შემუშავება, 
ყველა საფეხურზე, გულისხმობს დამსაქმებლებთან მჭიდრო თანამშრომლობას, სტუდენტებისა და 
აკადემიური პერსონალის ჩართულობას, კვლევების ანალიზს, შრომის ბაზრისა და 
ინტერნაციონალიზაციის პროცესების მოთხოვნების გათვალისწინებას.  

მისიის ფარგლებში, უსდ-ის მნიშვნელოვანი ამოცანაა შექმნას პლატფორმა განათლებისა და შრომის 
ბაზრის ურთიერთქმედებისათვის. ამისთვის, სასწავლო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს 
დამსაქმებლებთან, პარტნიორ უმაღლეს სასწავლებლებთან, იკვლევს და სწავლობს  განათლებისა და 
შრომის ბაზრის მოთხოვნა-მიწოდების პროცესებს, ორგანიზებას უწევს თემატურ შეხვედრებს, 
ჩართულია დარგობრივ ღონისძიებებში, პერმანენტულად ატარებს გამოყენებით კვლევებს, 
ასაჯაროვებს და საგანმანათლებლო პროგრამებში ითვალისწინებს მათ შედეგებს. უსდ-ის სივრცეში 
ხორციელდება ყოველწლიური საერთაშორისო ფორუმი ,,ტრანსფორმაციული განათლების 
პერსპექტივები”, რომლის მიზანია, განიხილოს ცოდნის მიღებით თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები, 
გამოეხმაუროს უახლეს ტენდენციებს და შექმნას დიალოგი საზოგადოებას, საგანმანათლებლო 
სისტემასა და დამსაქმებლებს შორის.22 
 
აღნიშნული აქტივობებით, უსდ, ასევე უზრუნველყოფს  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 
დანერგვა-განვითარებაში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობას. რის შედეგადაც შერჩეული 
მიმართულებები და პროგრამები ყოველთვის მორგებული იქნება ახალგაზრდებში ტრანსფერული 
უნარების, ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, სამუშაო გარემოსთან ადაპტირებისა და თვითრეალიზაციის 
განვითარებაზე, განათლებისა და მეცნიერების უახლეს გამოწვევებზე, ინტერნაციონალიზაციის 
შესაძლებლობებსა და შიდა და საერთაშორისო დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებზე. 
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მოქმედების ყველა ეტაპზე უსდ-ის საქმიანობა გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული 
პირებისთვის, რისთვისაც ეწყობა და მოეწყობა საჯარო დისკუსიები, ჩატარდება საანგარიშო 
კვარტლური და წლიური ღონისძიებები, ინტერნეტ სივრცეში განთავსდება უსდ-ის საპრეზენტაციო 
მასალები.	
	 	
მიზანი#3 - სტუდენტების  სწავლება ,  პიროვნული  განვითარება  და  თვითრეალიზაციის  
ხელშეწყობა  
 
მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ალტერბრიჯი” არის სტუდენტზე 
ორიენტირებული უმაღლესი სასწავლებელი და მის უმთავრეს პრიორიტეტს სტუდენტის  
სრულფასოვან, თვითრეალიზებად პიროვნებად ჩამოყალიბება წარმოადგენს. ამ მიზნით, უსდ-ის 
ამოცანაა, განავითაროს ტრანსფორმაციული სწავლების საუკეთესო პრაქტიკა - სასწავლო პროცესში 
დანერგოს ექსპერიმენტული და ინტერდისციპლინური სწავლების მეთოდები, რომლებიც 
ორიენტირებულია მიღებული ცოდნის მყისიერ გაცნობიერებაზე, შემოქმედებითი და სამეწარმეო უნარ-
ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, ლოგიკური აზროვნების გაღრმავებასა და პიროვნული პოტენციალის 
მიზანმიმართულ რეალიზებაზე.  
 
ამისათვის, სამწლიანი სამოქმედო გეგმის (2019-2022) ფარგლებში უსდ ქმნის სტუდენტების პიროვნული 
განვითარების, კვლევისა და სწავლების საუკეთესო და ხელმისაწვდომ გარემოს, ატარებს 
საინფორმაციო-საკონსულტაციო შეხვედრებს, ხელს უწყობს სტუდენტების კვლევით პროექტებში,  
დარგობრივ და სოციალურ აქტივობებში ჩართულობას, ქმნის მოტივაციას ინიციატივებისათვის, ეწევა 
ჯანსაღი ცხოვრების სტილის პოპულარიზაციას, ნერგავს და ავითარებს სტუდენტების წახალისებისა და 
საშეღავათო სისტემებს, სსმ, შშმ, სოციალურად მოწყვლადი და ასევე, განსაკუთრებული ნიჭის მქონე 
სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმებს, ზრუნავს სასწავლო რესურსების განვითარებაზე, ცოდნის 
მიღების უწყვეტობასა და ხელმისაწვდომობაზე.  
 
სტუდენტების შემოქმედებითი პოტენციალის გაღრმავებისათვის ტარდება კულტურულ-შემეცნებითი 
ღონისძიებები. უსდ-ში შექმნილია უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების ცენტრი, 
რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტებისთვის სატრენინგო პროგრამების გახორციელებას23. 
 
უსდ-ის ამოცანაა მაქსიმალურად გაზარდოს სტუდენტების როლი სასწავლებლის მართვაში სტუდენტთა 
წარმომადგენლების მმართველობის ორგანოებში ჩართვის გზით; ეს იძლევა სტუდენტური 
ინიციატივების წახალისების საშუალებასა და მათი რეალიზაციისათვის ეფექტიან პლატფორმას. 
 
მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯის” სივრცეში 
სტუდენტი სწავლობს საკუთარი შესაძლებლობების, მიზნების და საჭიროებების თანხვედრაში მოყვანას 
და, უმაღლესი განათლების საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილების პარალელურად, 
ყალიბდება რეალურ დროში სრულფასოვნად რეალიზებულ პიროვნებად.  
 
მიზანი  #4 -  კვლევითი  საქმიანობის  ხელშეწყობა  
 
კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა  საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რაც უსდ-ის უქმნის სხვადასხვა მიმართულებით 
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აქტივობების გააფართოვების ახალ შესაძლებლობებს. შესაბამისად, სასწავლო უნივერსიტეტის 
განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი ორიენტირი სწორედ კვლევითი პოტენციალის 
გაღრმავებას უკავშირდება, რისთვისაც  ის ქმნის ხელმისაწვდომ და გამჭვირვალე გარემოს კვლევისა 
და შესაბამისი ინიციატივებისათვის - ხელს უწყობს ახალგაზრდა მკვლევარების გამოვლენას და 
გაზრდას; უზრუნველყოფს სტუდენტების/პერსონალის ჩართულობას სამეცნიერო პროექტებში, 
თანამშრომლობს დონორ ორგანიზაციებთან; ავითარებს კვლევით ინფრასტრუქტურას; ახდენს 
საზოგადოებრივი აზრისა და დარგობრივი კომპეტენციების დადგენას; 
 
ამ მიზნის განხორციელებისათვის სასწავლო უნივერსიტეტის გუნდის მიერ, საწყის ეტაპზე, გამოიკვეთა 
კვლევითი პროექტების დაფინასების სისტემების დანერგვა-განვითარების საკითხი, რისთვისაც უსდ 
გეგმავს აქტიურად ითანამშრომლოს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებთან და 
დონორ ორგანიზაციებთან. ასევე მნიშვნელოვანი ამოცანაა სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის 
კვლევითი პოტენციალის განვითარება, რაც უსდ-ის მხრიდან ითვალისწინებს შიდა საგრანტო 
სისტემების დანერგვა-განვითარებას, სტუდენტებისა და პერსონალის ინფორმირებულობას, ცოდნის 
ამაღლებას საგრანტო პროექტების შედგენისა და წარდგენის  მიმართულებით, ფინანსურ მხარდაჭერას 
სტატიებისა და პუბლიკაციების მაღალ ,,იმფაქტ ფაქტორიან” ჟურნალებში გამოსაქვეყნებლად. უსდ-ის 
პოლიტიკა არეგულირებს აფილირებული აკადემიური პერსონალის დატვირთვის გრაფიკს იმგვარად, 
რომ შექმნას შესაბამისი პირობები კვლევითი საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვისათვის24. 
  
უსდ-ის კვლევითი საქმიანობის მიმართულებად განისაზღვრა მიზნობრივი და გამოყენებითი კვლევების 
ჩატარება და კომერციალიზაცია, რაც გულისხმობს კერძო სექტორის დაინტერესებასა და ჩართულობას 
კვლევების დაფინანსებასა და შედეგების ინტერპრეტაციაში. მნიშვნელოვანია ასევე ახალგაზრდა 
მკვლევარების მოზიდვისა და კვლევითი საქმიანობის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა, რისთვისაც 
უსდ ორგანიზებას გაუწევს ყოველწლიურ  სამეცნიერო კონფერენციას ,,თანამედროვე მეცნიერების 
გამოწვევები”; კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება ელ-ჟურნალში და საზოგადოებისათვის 
ხელმისაწვდომი გახდება ინტერნეტის მეშვეობით გასაჯაროვების შედეგად. უსდ-ში, ასევე შექმნილია 
ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის სტრატეგია, სადაც განსაზღვრულია აღნიშნული პროცესის 
შესრულების მექანიზმები25. 
 
უსდ-ის ჩამოყალიბებული აქვს ხედვა აკადემიური კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის ქმედითი 
მექანიზმების დანერგვა-განვითარების თვალსაზრისით.  კერძოდ, პლაგიატთან ბრძოლის მიზნით, 
სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან პერმანენტულად ჩატარდება საკონსულტაციო-
საინფორმაციო შეხვედრები. პლაგიატთან ბრძოლის ღონისძიებები  სტუქტურირებულია შემდეგი 4 
ასპექტის მიხედვით: ა) ინფორმირებულობა; ბ) პრევენცია; გ) აღმოჩენისა და დ) რეაგირების 
მექანიზმები.   
 
ვინაიდან მოცემულ ეტაპზე უსდ არ ახრციელებს სასწავლო და კვლევით საქმინობას და იმყოფება 
წინასაავტორიზაციო რეჟიმში, პლაგიატის პროგრამის შეძენა დაგეგმილია 2020 სასწავლო პროცესის 
დაწყებისთანავე26, რისთვისაც უსდ-ის მიერ შეირჩა მომწოდებელი ორგანიზაცია და მიღწეულია 
შეთანხმება შეძენასთან დაკავშირებით. 
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25 სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 (მიზანი 4; ამოცანა 4.5) 
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მიზანი  #  5 -   ხარისხის  უზრუნველყოფის  სისტემის  სრულყოფა  

საგანმანათლებლო საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფისათვის სამსახურის საქმიანობა ეყრდნობა 
(PDCA) დაგეგმე (plan)-განახორციელე (do)-შეამოწმე (check)-განავითარე/იმოქმედე (act) პრინციპს. 
სასწავლო უნივერსიტეტში შექმნილია ხარისხის მართვის შიდა და გარე მექანიზმები, ხარისხის 
სამსახური შეფასებას განახორციელებს, სასწავლო უნივერსიტეტის სათანადო სტრუქტურულ 
ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გზით, შემუშავებული ინსტრუმენტების მეშვეობით; მიღებულ 
შედეგებს გაითვალისწინებს სასწავლო და სამეცნიერო პროცესებში ჩართული ყველა რგოლი. 
ხარისხის მართვის სამსახური არის უსდ-ის სტრუქტურული ორგანო, იგი ჩართულია დაწესებულების 
საქმიანობის ყველა მიმართულებაში და მონიტორინგს უწევს  გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობის 
შესრულებას. ამ მიზნის განხორციელება მოიცავს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე 
მექანიზმების, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისა და სასწავლო პროცესის მართვის 
მექანიზნების დანერგვა/განვითარებას, შინაგანაწესის, ეთიკისა და ქცევის ნორმების დარღვევაზე 
რეაგირების მექანიზმების სრულყოფას, პერსონალის (აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული) 
კმაყოფილების/საჭიროებების კვლევასა და შედეგებზე რეაგირების მექანიზმების სრულყოფას, 
სტუდენტების კმაყოფილების/საჭიროებების კვლევასა, სასწავლო პროგრამების შედეგთა 
მიღწევადობის კონტროლს და შედეგებზე რეაგირების მექანიზმების დახვეწას, ხარისხის 
უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის მონიტორინგს. თითოული მექანიზმის ინსტრუმენტად 
შემუშავებულია კითხვარები, შექმნილია შეფასების სისტემები და ხარისხის მართვის პროცედურა27. 

უსდ ხარისხის მართვის კულტურა განსაზღვრულია მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო 
სასწავლო უნივერსიტეტ ,,ალტერბრიჯის” ხარისხის მართვის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობებით, 
რომელსაც იზიარებენ და მისდევენ მმართველობითი ორგანოების და სტრუქტურული ერთეულების 
წარმომადგენლები, აკადემიური პერსონალი და შემდგომში სტუდენტები. ხარისხის მართვის 
სამსახურის საქმიანობის ამოცანები და შესრულების ინდიკატორებული განსაზღვრულია სამწლიანი 
სამოქმედო გეგმით (2019-2022)28. 
 

მიზანი  #6 -  ორგანიზაციული  მართვა  და  ადამიანური  რესურსის  განვითარება  

განათლების ყველა საფეხურზე ხარისხის უზრუნველყოფისა და შედეგების გაუმჯობესების უმთავრეს 
წინაპირობას საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების განვითარება და 
პერსონალის უწყვეტი პროფესიული ზრდა წარმოადგენს. სასწავლო უნივერსიტეტის მიზანია, შექმნას 
შრომითი მოტივაციის, წახალისების, საქმიანობის შეფასებისა და კარიერის დაგეგმვის სამართლიანი და 
ეფექტიანი სისტემები და მოიპოვოს ერთ-ერთი საუკეთესო დამსაქმებლის სტატუსი საქართველოს 
საგანმანათლებლო ბაზარზე, რაც, ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს უსდ-ში კვალიფიციური ადამიანური 
რესურსის მოზიდვას, ხოლო, მეორე მხრივ, ხარისხიანი განათლების მიწოდების შესაძლებლობას. 

																																																													
27 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები. დანართები 
28 სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 (მიზანი 5) 
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უსდ-ის მართვისა და მდგრადი განვითარების პროცესს არეგულირებს სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ 
შექმნილი დებულება და წესდება, შინაგანაწესი, ბიზნესუწყვეტობის გეგმა, რაც უზრუნველყოფს  უსდ-ის 
სტაბილურობას და ასახავს უსდ-ის ღირებულებებით განსაზღვრულ მიდგომებს.  

უსდ-ის ორგანიზაციული განვითარება ეფუძნება გამჭვირვალე და მოქნილი მენეჯმენტის განვითარებას, 
სადაც ყველა დონეზე გააზრებული და დაცულია ავტონომიურობა,  ორგანიზაციული კულტურა, 
კორპორაციული  პატრიოტიზმი და ადამიანური უფლებები. უსდ-ში არსებობს ორგანიზაციული 
მართვისა და პერსონალის მართვის ეფექტიანი პოლიტიკა. დაგეგმილია ქმედითი ღონისძიებები, 
რომლებიც მიმართულია სასწავლო უნივერსიტეტის სტაბილურ განვითარებაზე. 

უსდ-ის მართვის სისტემა ემყარება ხარისხის სრული მენეჯმენტის (Total Quality Management) საუკეთესო 
პრაქტიკას. ამ სისტემის გამოყენება უზრუნველყოფს უსდ-ის კონკურენტუნარიანობის ზრდას, ვინაიდან 
ითვალისწინებს  ხარისხზე ორიენტაციას ყველა ეტაპსა და დონეზე, რისთვისაც ქმნის საჭირო 
რესურსებს, ახორციელებს  ინვესტიციებს პერსონალის  მომზადებაში, ამაღლებს მოტივაციას, 
ავითარებს ერთგანზომილებიან, მატრიცულ სტრუქტურებს მძლავრი ჰორიზონტალური 
ურთიერთკავშირებით. 
 
უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა მოქნილი და მარტივია; აგებულია ძლიერ ჯგუფურ მუშაობაზე, 
სადაც საშუალო რგოლის ხელმძღვანელები არიან პროცესზე ფოკუსირებული ლიდერები და 
მოქმედებენ მიზნების, ფუნქციისა და მართვის ინსტრუმენტების შესაბამისად. 
 
ორგანიზაციის სტრუქტურა უზრუნველყოფს TQM პროცესის მართვას შემდეგი მიდგომებით: 

• სტრუქტურული ერთეულების ოპტიმიზაცია - სტრუქტურის თითოეული შემადგენელი ნაწილი 
მუშაობს ეფექტურად და აქვს მკაფიოდ გამოხატული პასუხისმგებლობა, რომელიც  
ორიენტირებულია  უსდ-ის სტრატეგიული გეგმის ეფექტიან შესრულებაზე. 

• ვერტიკალური ხაზი - უსდ-ის თითოეული წევრი აცნობიერებს საკუთარ როლსა და 
პასუხისმგებლობას სისტემაში და მოქმედებს ზემდგომი რგოლის მითითების  შესაბამისად. 

• ჰორიზონტალური ხაზი - სტრუქტურაში მთლიანად გამორიციხულია კონკურენცია 
ურთიერთდაკავშირებულ ერთეულებს შორის და, ამასთან, შექმნილია კოლაბორაციის 
პირობები ურთიერთდაკავშირებული პრობლემების ეფექტიანი გადაჭრისათვის. 
 

უნივერსიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურა წარმოადგენს სტრუქტურული ერთეულების ჯაჭვს, სადაც 
შექმნილია სამი ძირითადი აღმასრულებელი სისტემა, რომელთა ეფექტურობა  ითვალისწინებს 
თანამშრომლობისა და საერთო შედეგზე ორიენტაციის პრინციპებს. პირველი სისტემა მოიცავს უსდ-ის 
კვლევითი საქმიანობის, მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის, აბიტურიენტებისა და 
სტუდენტების მომსახურების, უწყვეტი განათლების ცენტრისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 
სამსახურებს და უზრუნველყოფს სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას კომპეტენციების შესაბამისად. 
პროცესს ზედამხედველობას უწევს ვიცე რექტორი, რომელიც აგნარიშვალდებულია რექტორის წინაშე. 

მეორე სისტემა არის სკოლა, რომელსაც ხელმძღვანელობს სკოლი დეკანი და შედგება 
საგანმანათლებლო პროგრამების, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურისა და სკოლის საბჭოსაგან 
და უზრუნველყოფს სწავლა-სწავლებასა და საგანმანათლებლო პროგრამებთან დაკავშირებული 
პროცესების მართვას. 

მესამე სისტემაში გაერთიანებულია ის ერთეულები, რომლებიც ახორციელებენ უსდ-ის ადამიანური 
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რესურსების, ადმინისტრაციული საქმიანობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის, ფინანსური 
მდგრადობისა და ინსტიტუციური განვითარების პროცესებს. აღნიშნული სისტემის გამართული, 
ეფექტიანი და შედეგზე ორიენტირებული ურთიერთქმედების პროცესს უზრუნველყოფს კანცლერი, 
რომელიც პასუხისმგებელია მასზე დაქვემდებარებული ერთეულების საქმიანობის მონტორინგსა და 
შედეგებზე და  ანგარიშვალდებულია რექტორის წინაშე. 

ორგანიზაციული სტრუქტურის მიხედვით სამივე სისტემის ურთიერთკავშირი უზრუნველყოფილია 
მმართველი ერთეულების ჰორიზონტალური განლაგებით, რაც იძლევა უსდ-ის მართვის 
დემოკრატიული მოდელის განხორციელების საშუალებას ორგანიზაციული განვითარების ყველა 
საწყის ეტაპზე29.	 

უსდ-ის ამოცანაა მოიზიდოს და შეინარჩუნოს კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური 
პერსონალი, რისთვისაც ნერგავს და ავითარებს მატერიალური და არამატერიალური მოტივაციის 
სისტემებს, ეწევა გუნდურობისა და კორპორაციული  ლოიალურობის ამაღლების აქტივობებს. ატარებს 
საინიციატივო შეხვედრებს. უზრუნველყოფს პერსონალის გადამზადებასა და ქმნის ცოდნისა  და 
უნარების განვითარების უწყვეტ პირობებს, აუმჯობებს საკადრო პოლიტიკას30. 

მიზანი  #  7 -  ინტერნაციონალიზაციის  პროცესის  ხელშეწყობა  
 
განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაციის პროცესი ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტული 
ამოცანაა და, შესაბამისად, უსდ-ის საქმიანობა მიმართულია მისი შესრულებისაკენ. სასწავლო 
უნივერსიტეტის მიზანია, წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს 
საგანმანათლებლო მიმზიდველობის ზრდაში და შექმნას ქვეყანაში საერთაშორისო განათლების 
მიღების ახალი პერსპექტივები, რისთვისაც იგი აფართოვებს და აღრმავებს საერთაშორისო 
ურთიერთობებს, აძლიერებს სასწავლო პროგრამებში უცხოენოვან კომპონენტებს, საერთაშორისო 
პარტნიორებთან ერთად, ნერგავს ერთობლივ, გაცვლით და ორმაგი ხარისხის პროგრამებს, ხელს 
უწყობს სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევარების საერთაშორისო მობილობას, 
მონაწილეობს საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიებებში, აქტიურად თანამშრომლობს 
საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ნერგავს და ავითარებს უცხოელი 
სტუდენტების მოზიდვის მექანიზმებს, უზრუნველყოფს დაგროვილი ცოდნის საჯაროობას 
საერთაშორისო მასშტაბით31. 
 
მიზანი  #8 -  მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზის  განვითარება  
 
სასწავლო უნივერსიტეტს მართლზომიერ მფლობელობაში აქვს უახლესი სტანდარტებით აშენებული  
თანამედროვე დიზაინის შენობა, რომელიც სრულად არის აღჭურვილი უსდ-ის საქმიანობის 
შესაბამისად. ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, ჯანსაღი კვების 
ობიექტი და სტუდენტებსა და პერსონალზე მორგებული კომფორტული სასწავლო/სამუშაო სივრცეები 
საუკეთესო პირობებს ქმნის სწავლისა და კვლევითი საქმიანობისთვის. შენობა სრულად 
ადაპტირებულია ეტლით მოსარგებლეთათვის, ხოლო სამწლიანი სამოქმედო გეგმით (2019-2022) 
გათვალისწინებულია უსინათლოთა ბილიკების მოწყობა, ადაპტირებული ვებ-გვერდის, საინფორმაციო 

																																																													
29 ორგანიზაციის სტრუქტურა 
30 სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 (მიზანი 6) 
31 სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 (მიზანი 7) 
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კუთხეებისა და საბიბლიოთეკო რესურსის დანერგვა.  
 
ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, უსდ-ში დაწყებულია ენერგო ეფექტური სისტემების 
დანერგვა, რაც ელექტრო სისტემების მზის ენერგიაზე გადაყვანას გულისხმობს. სტრატეგიული 
განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტია სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა და 
ახალი პერსპექტივების შექმნა. ამ მიმართულებით შვიდწლიანი განვითარების ჭრილში უსდ-ის 
დამფუძნებლების მიერ  განხორციელდება პროექტით გათვალისწინებული 3 სართულის დაშენება და 
შენობაში ახალი სასწავლო-კვლევითი და სარეკრეაციო სივრცეების შექმნა. დაგეგმილია 300 კაციანი 
საკონფერენციო დარბაზის მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს და მასშტაბურს გახდის უსდს საქმიანობას 
საერთაშორისო და ადგილობრივი საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, შემეცნებითი და შემოქმედებითი 
ღონისძიებების განხორციელების მიმართულებით. 
 
მიზანი# 9 -  ფინანსური  მდგრადობის  უზრუნველყოფა  
	
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობა ორიენტირებულია სტუდენტებისათვის ხარისხიანი განათლების, 
კვლევისა და განვითარებისთვის სტაბილური გარემოს შექმნაზე, რისთვისაც უნივერსიტეტში 
შემუშავებულია ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფის მექანიზმები, ბიზნესუწყვეტობისა და 
პერმანენტულ განვითარებაზე ორიენტირებული სამოქმედო გეგმები. 
 
უსდ-ის ფინანსური სტაბილურობას წინასაავტორიზაციო პერიოდში უზრუნველყოფენ დამფუძნებლები, 
რომლებიც ახორციელებენ  ინვესტიციებს ბიუჯეტით წინასწარ განსაზღვრული ოდენობით და 
გრაფიკით32 რითაც  საწყის ეტაპზევე შექმნილია სტაბილური ფინანსური რესურსი სტრატეგიული გეგმით 
გათვალისწინებული აქტივობების განსახორციელებლად. ამასთან, უსდ-ის ფინანსურ მდგრადობას 
ამყარებს თანამშრომლობა ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციებთან, რაც 
ითვალისწინებს დამატებითი ფინასური რესურსის მოზიდვას თანაშმრომლობის მემორანდუმებით 
განსაზღვრული პროექტებისათვის. 
 
ასევე სამწლიანი სამოქმედო გეგმის (2019-2022) ფარგლებში უსდ ავითარებს და აფართოვებს 
ურთიერთობას სამეცნიერო ფონდებთან, დონორებთან და კომერციულ ორგანიზაციებთან. 
უზრუნველყოფს სტუდენტების ქვოტის მაქსიმალურ ათვისებას და მომავალში კონტიგენტის გაზრდას. 
	
უნივერსიტეტის სტრატეგიული გეგმა არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრულია 
უსდ-ის საქმიანობის ორიენტირები და პერსპექტივები. სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022ში 
აღწერილია  დასახული მიზნების მიღწევის საშუალებები და პასუხისმგებელი ერთეულები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ უსდ-ის მიზნების ეფექტიან განხორციელებას. თითოეული მიზნისა და ამოცანისთვის 
განსაზღვრულია ვადა და შეფასების ინდიკატორი.  
	
სტრატეგიული  გეგმით  გათვალისწინებული  მიზნებითა  და  ამოცანებით  უნივერსიტეტს  
საკუთარი  წვლილი  შეაქვს :   

§ საზოგადოების პიროვნულ, პროფესიულ და სოციალურ თვითრეალიზაციაში; 
§ მოზარდებისა და ახალგაზრდების სამეწარმეო და შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და 

თვალსაწიერის გაფართოებაში; 
																																																													
32 უსდ-ის ბიუჯეტი 
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§ ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესებაში; 
§ საზოგადოებრივი ურთიერთობების განვითარებაში; 
§ უწყვეტი განათლების ხელშეწყობაში; 
§ მეცნიერებისა და განათლების პოპულარიზაციაში; 
§ განათლებისა და შრომის ბაზარს შორის ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებაში; 
§ სტუდენტებისა და პერსონალის კვლევითი და შემოქმედებითი პოტენციალის გაღრმავებაში; 
§ ინტენაციონალიზაციის პროცესებში; 
§ გენდერულ და სხვა სოციალურ საკითხებთან მიმართებაში არსებული პრობლემების 

დაძლევაში; 
§ სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერაში. 

სტრატეგიულის გეგმის გაცნობიერებისა და მისი სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022სთან 
თანხვედრის შეფასების მიზნით ჩატარდა აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვა, 
სადაც გამოიკვეთა, რომ  უსდ-ის სტრატეგიული  მიზნები და ამოცანები გაზიარებულია პესონალის მიერ. 

დიაგრამა 6 -  არის თუ არა სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგია მკაფიოდ ჩამოყალიბებული? 

 
დიაგრამა 7 - არის თუ არა უნივერსიტეტის სტრატეგია ნათლად ასახული სამწლიან სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 
2019-2022ში? 
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სასწავლო  უნივერსიტეტი  ახორციელებს  მონიტორინგს  სტრატეგიული  
განვითარებისა  და  სამოქმედო  გეგმების  შესრულებისთვის .  

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგს უზრუნველყოფს 
ხარისხის მართვის სამსახური. მონიტორინგი მიზნად ისახავს გარემო ცვლილებებთან დროულ 
ადაპტირებას, ხარვეზების დაგროვებისაგან თავის არიდებას, მიმდინარე ორგანიზაციული 
პრობლემების აღმოფხვრას. მონიტორინგი მოიცავს შეფასების როგორც რაოდენობრივ, ისე 
თვისებრივ ინდიკატორებს, რომელთა მეშვეობითაც, ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ 
ინფორმაციის პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულისაგან მოპოვების გზით, პერიოდულად - 
სემესტრში ან წელიწადში ერთხელ - დგინდება სტრატეგიული მიზნების მიღწევის დონე. 
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული ინფორმაციას წარუდგენს ხარისხის სამსახურს სპეციალური 
ანგარიშის სახით. შეფასება ხდება სამიზნე ნიშნულის არსებული მდგომარეობის ნიშნულთან შედარების 
გზით, ხოლო შედარების პროცესში გამოვლენილი ცდომილება აღიწერება პროცენტულ 
მაჩვენებლებში. სტრატეგიული მიზნების მიღწევის შეფასება ხორციელდება წელიწადში ერთხელ. 
 
მონიტორინგისა და შედეგებზე რეაგირების სისტემა შედგება შემდეგი ეტაპებისგან: 

§ პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულები ხარისხის მართვის სამსახურს წარუდგენენ 
დეტალურ წერილობით ანგარიშს დადგენილ ვადებში; 

§ ხარისხის მართვის სამსახური გარდაქმნის მიღებულ ინფორმაციას სამიზნე ნიშნულებად, 
ახორციელებს დაგეგმილი და ფაქტობრივი მდგომარეობის ურთიერთშედარებით ანალიზს და 
ადგენს შესწორების შეტანის გამოვლენის საჭიროებას; 

§ სტრატეგიული	 განვითარების	 და	 სამოქმედო	 გეგმებით	 გათვალისწინებული	 აქტივობების	
შეუსრულებლობის,	 ნაწილობრივ	 შესრულების	 ან/და	 ვადა	გადაცილების	 შემთხვევაში,	 აკეთებს	
შესაბამის	 ანალიზს	 შეფერხების	 წარმომშობი	 მიზეზების	 დასადგენად	 და	 შეიმუშავებს 
გასატარებელი ღონისძიებების ერთობლიობას; 

§ ხარისხის მართვის სამსახური  ყოველწლიურად	წარუდგენს	სასწავლო უნივერსიტეტის	რექტორს	
სტრატეგიული	 განვითარების	 და	 სამოქმედო	 გეგმებით	 გათვალისწინებული	 აქტივობების	
შესრულების	ანგარიშს;  

§ სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად 
განსაზღვრავს რეაგირების ღონისძიებებს და იძლევა შესაბამის განკარგულებებს სტრუქტურული 
ერთეულებზე. რეაგირება ხდება არსებული სტრატეგიული გეგმის ადეკვატური კორექციით 
ცვალებად გარემოსთან მიმართებით33.  	

	
მისიის ,  სტრატეგიული  განვითარებისა  და  სამოქმედო  გეგმების  შეფასების  და  
შესრულების  მიზნით  ხარისხის  მართვის  სამსახურმა  შეიმუშავა  სპეციალური	 კითხვარი, 
რომლის შევსებაში მონაწილეობას მიიღებს უნივერსიტეტის მთელი საზოგადოება	 (ადმინისტრაციული	
და	დამხმარე	პერსონალი,	აკადემიური	და	მოწვეული	პერსონალი,	სტუდენტები,	კურსდამთავრებულები,	
დამსაქმებელი).	  

კვლევის შედეგად შესაძლებელი გახდება ინფორმაციის	მიღება სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის	
როგორც	პოზიტიური,	ისე	ნეგატიური	შედეგებისა	და	ტენდენციების	შესახებ,	აგრეთვე,	მათი	გამომწვევი	
მიზეზების	 აღმოფხვრის	გზებზე. 	 შეფასებისა	და	 მონიტორინგის	 ბოლო	 ეტაპია	 უკუკავშირი.	 ეს	 ნიშნავს,	
რომ	 წარიმართება	დიალოგი	 ძირითად	დაინტერესებულ	 პირებთან	დასკვნებისა	და	რეკომენდაციების	

																																																													
33	სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის მექანიზმები	
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განსახილველად.	 

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2026 წწ; 
• სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 წწ; 
• ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი; 
• ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგია;   
• ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა 
• უსდ-ის სტურქტურა; 
• უსდ-ის დებულება;  
• შინაგანაწესი; 
• უსდ-ის ბიუჯეტი; 
• სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის 

მექანიზმები  
 
	

ძლიერი  და  გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 
მოთხოვნების შესაბამისად 
 
ძლიერი  მხარეები  
უსდ-ის  მისია  

• მისიაში ნათლადაა გაცხადებული  სასწავლო უნივერსიტეტის როლი და ადგილი 
საზოგადოებაში; 

• მისია გამოხატავს სასწავლო უნივერსიტეტის მიზნებსა და მიდგომებს; 
• მისია შეესაბამება სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი 

საქმიანობის ორიენტირებს; 
 

სტრატეგიული  განვითარება  
 

• სტრატეგიული გეგმა შესაბამისობაშია  სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის განაცხადთან; 
• სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 შეესაბამება სტრატეგიულ გეგმას; 
• სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 ასახავს სტატეგიული მიზნების კონკრეტულ, 

გაზომვად, მიღწევად, შედეგზე ორიენტირებულ და დროში გაწერილ აქტივობებს; 
• სტრატეგიული და სამწლიანი სამოქმედო გეგმის (2019-2022) შემუშავების პრინციპია  ე.წ. 

ქვემოდან ზემოთ (bottom-up approach) მიდგომა; 
• სტრატეგიული გეგმა თანხვედრაშია უნივერსიტეტის შესაძლებლობებთან. 
• სტრატეგიული	და	სამწლიანი სამოქმედო გეგმის (2019-2022)	განხორციელება	რეალურია 

კონკრეტულ ვადებში;	 
• 	სტრატეგიული	განვითარების	გეგმაში	ასახულია	 სასწავლო უნივერსიტეტის წვლილი	

საზოგადოების	განვითარებაში, მათ შორის მთელი	სიცოცხლის	მანძილზე	სწავლების	
პრინციპის	განხორციელების	მიმართულებით 
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გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
 
უსდ-ის  მისია  
მისიის ცნობადობის გაზრდა ფართო საზოგადოებაში 

 
სტრატეგიული  განვითარება  
 

• სტრატეგიული გეგმის განვითარებაში უსდ-ის სტუდენტების ჩართულობა; 
• სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული აქტივობების ფინანსური მხარდაჭერის 

მექანიზმების დახვეწა; 
 

 
 

2.  უსდ-ის  ორგანიზაციული  სტრუქტურა  და  მართვა  
უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა ითვალისწინებს საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ საუკეთესო 
პრაქტიკას, რაც გულისხმობს მართვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტურ გამოყენებას მართვის 
პროცესში. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას, ხარისხის 
უზრუნველყოფის ფუნქციის ინტეგრირებას მართვის პროცესში და ხელს უწყობს დაწესებულებაში 
კეთილსინდისიერებისა და ეთიკური პრინციპების დამკვიდრებას. 

2.1.   ორგანიზაციული  სტრუქტურა  და  მართვა  
• უსდ-ის	 ორგანიზაციული	 სტრუქტურა	 უზრუნველყოფს	 უსდ-ის	 მიზნებისა	 და	 სტრატეგიული	 განვითარების	

გეგმით	განსაზღვრული	საქმიანობის	განხორციელებას; 
• უსდ-ის	მართვის	ორგანოებში	არჩევის/დანიშვნის	პროცედურა	არის	გამჭვირვალე,	სამართლიანი	და	კანონთან	

შესაბამისი;	
• უსდ-ის	ხელმძღვანელობა/მართვის	ორგანოები	უზრუნველყოფს	უსდ-ის	საქმიანობის	ეფექტურ	მართვას;	
• უსდ-ის	 ხელმძღვანელობა	 უსდ-ის მისიისა და მიზნების შესაბამისად, ხელს	 უწყობს	 საგანმანათლებლო	

დაწესებულების	საერთაშორისო	თანამშრომლობას	და	ინტერნაციონალიზაციის	პროცესს.	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა34 შეესაბამება საქართველოში მოქმედ მეწარმეთა შესახებ 
საქართველოს კანონისა და უმაღლესი განათლების სფეროში მოქმედ მოთხოვნებს. იგი 
შესაბამისობაშია სასწავლო უნივერსიტეტის მისიასთან და უზრუნველყოფს სასწავლო უნივერსიტეტის 
სამწლიანი სამოქმედო გეგმით (2019-2022) გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების დროულ 
შესრულებას. სტრუქტურული ორგანოები და მართვის ერთეულები ერთმანეთთან დაკავშირებულების 
არიან სუბორდინაციისა და კოორდინაციის პრინციპით. თითოეულისთვის დაკისრებული ფუნქცია-
მოვალეობები მკაფიოდ არის გამიჯნული და მორგებულია უსდ-ის საქმიანობის ეფექტიან წარმართვაზე. 
 
უნივერსიტეტის წესდების მიხედვით, პარტნიორთა კრება არის უნივერსიტეტის უმაღლესი მმართველი 
ორგანო სამეწარმეო საქმიანობის მიზნებისათვის35. მისი კომპეტენციები მართვის პროცესში 

																																																													
34	უსდ-ის სტრუქტურა 
35	 წესდება,  მუხლი 3.5 
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მინიმალურია უმაღლესი განათლების სფეროში საქმიანობის მიზნებისათვის; ინვესტიციების 
განხორციელება (ახალი/დამატებითი შენატანების გზით საზოგადოების კაპიტალის გაზრდის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღება) ხორციელდება პარტნიორთა კრების მიერ; სასწავლო უნივერსიტეტის 
საგანმანათლებლო საქმიანობას, გარდა ზემოაღნიშნული სახით ინვესტირებისა, ახორციელებს 
რექტორი შეუზღუდავად, დებულებით გათვალისწინებული აკადემიური საბჭოსა (საკონსულტაციო 
ორგანოს) და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მეშვეობით36. რექტორი პასუხისმგებელია 
პარტნიორთა კრების წინაშე და მისი პასუხისმგებლობის ფარგლები განისაზღვრება წესდებით და 
სასწავლო უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სტანდარტებით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო არის რექტორის საკონსულტაციო, წარმომადგენლობითი 
კოლეგიური ორგანო,  რომელიც პასუხისმგებელია სასწავლო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო, 
აკადემიური და სამეცნიერო მუშაობის უზრუნველყოფასა და სტრატეგიის შემუშავებაზე;  მასში შედიან: 
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე - რექტორი,  აკადემიური  საბჭოს  წევრები (სასწავლო 
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი გარდა ასისტენტისა) და ძირითადი საგანმანათლებლო 
სტრუქტურული ერთეულ(ებ)იდან - სკოლიდან ერთი წარმომადგენელი სტუდენტი; ცალკეულ 
სპეციფიკურ საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღებად, აკადემიური საბჭოს სხდომაზე შესაძლებელია 
მოწვეულ იყვნენ სხვა პირებიც. აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევა ხდება აკადემიური პერსონალის 
შერჩევის გამჭვირვალე პროცედურით, რაც რეგულირებულია აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის 
ჩატარების წესით37.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს კომპეტენციებში შედის განიხილოს და რექტორს 
გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგინოს შემდეგი: უნივერსიტეტის მისია, სტრატეგიული 
განვითარებისა და სამოქმედო გეგმები, უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების დებულებები და 
სხვა შიდა ნორმატიული აქტები; საგანმანათლებლო პროგრამები; კოეფიციენტები ერთიანი ეროვნული 
გამოცდებისათვის და სტუდენტთა კონტიგენტის მოცულობა; ხარისხის მართვის სისტემა ზოგადად და 
სასწავლო და სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის შეფასების წესი; საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების 
საკითხი; ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, პარტნიორ დაწესებულებებთან თანამშრომლობის 
ძირითადი მიმართულებები, აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მობილობის მექანიზმები. 
ზემოაღნიშნული მმართველობითი ორგანოების გარდა, სასწავლო უნივერსიტეტი შედგება შემდეგი 
სტრუქტურული ერთეულებისაგან: ვიცე რექტორი38, კანცლერი39; ხარისხის მართვის სამსახური40; 
ძირითადი საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულია სტრატეგიული კომუნიკაციისა და 
სამართლის სკოლა41.  
 

																																																													
36 დებულება, მუხლი 8 
37	აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესი, მუხლი 7 
38 უსდ-ის დებულება მუხლი 9  
39 უსდ-ის დებულება, მუხლი 10 
40 უსდ-ის დებულება, მუხლი 14 
41 უსდ-ის დებულება, მუხლი 15-16 
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელიც პასუხისმგებელია 
უნივერსიტეტის ხარისხის სისტემის გამართულ ფუნქციონირებაზე ხარისხის უზრუნველყოფის 
მექნიზმებში დეტალურად გაწერილი პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად42. 
სკოლის  საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სკოლის დეკანი, სკოლის აკადემიური პერსონალი 
(პროფესორები, ასოცირებული პროფესორები, ასისტენტ-პროფესორები და სტუდენტთა 
წარმომადგენლები). სკოლის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს სკოლის საქმიანობასთან 
დაკავშირებით.43  

 
საგანმანათლებლო პროცესების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, სკოლის საბჭოს შეხვედრები 
იმართება საჭიროებისამებრ, არანაკლებ სემესტრში ორჯერ,  ხოლო აკადემიური საბჭოს შეხვედრები -  
პერიოდულად, მიმდინარე საკითხებიდან გამომდინარე.  
  
უსდ-ის სხვა სტრუქტურული ერთეულებია: კვლევითი საქმიანობის ცენტრი; უწყვეტი განათლებისა და 
კარიერული განვითარების ცენტრი; მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური; 
საერთაშორისო ურთიერთობის სამსახური; აბიტურიენტთა და სტუდენტების მომსახურების სამსახური; 
ბიბლიოთეკა; ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური; კანცელარია; იურიდიული სამსახური; 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური; ფინანსური სამსახური; ლოგისტიკისა და სამეურნეო 
სამსახური; უსაფრთხოების სამსახური; სამედიცინო დახმარების სამსახური. 
 
სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები და პასუხისმგებლობები წარმოდგენილია სასწავლო 
უნივერსიტეტის დებულებით, ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების დებულებებითა და 
შინაგანაწესით44. სტრუქტურებში დასაქმებული პერსონალის ფუნქციები გაწერილია შესაბამისი სამუშაო 
აღწერილობებით, რაც ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებების განუყოფელი ნაწილია. 
სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები შესაბამისობაშია სასწავლო პროცესისა და, ზოგადად, 
სასწავლო უნივერსისტეტის საქმიანობის ეფექტიანი განხორციელებისა და სტრატეგიული გეგმით 
გაწერილი მიზნების მისაღწევად.  
აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე, მოწვეული პერსონალის შერჩევა და თანამდებობაზე 
დანიშვნა ხორციელდება გამჭვირვალედ, წინასწარ განსაზღვრული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების45  
შესაბამისად, შინაგანაწესით რეგულირდება პერსონალის დანიშვნასთან, გათავისუფლებასთან, 
შვებულების მიცემასა და დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან, ასევე მათ განვითარებასა და 
წახალისებასთან დაკავშირებული საკითხები.  
სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური, სამეცნიერო და ადმინისტრაციული საქმიანობისათვის 
უზრუნველყოფილია კომუნიკაციისა და დოკუმენტების გაცვლის პლატფორმა შემდეგი საინფორმაციო-
ელექტრონული ტექნოლოგიების მეშვეობით: 
ELMS, რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროცესებისა და სტუდენტთა საინფორმაციო 

																																																													
42 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 
43 უსდ-ის დებულება, მუხლი 17-18 
44 შინაგანაწესი 
45	აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების წესი 
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სისტემის ფუნქციონირებას; 
უსდ-ის ვებ-გვერდი: https://alterbridge.ge ; 
კორპორაციული ელექტრონული ფოსტა  ------ @.alterbridge.ge; 
ჩამოთვლილი სისტემების გამოყენების წესები განსაზღვრულია ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
პოლიტიკით46  
უნივერსიტეტში არსებობს საქმისწარმოების წესი47, რომელიც აწესრიგებს დოკუმენტების 
რეგისტრაციასთან, ბეჭდისა და შტამპის გამოყენებასთან, დოკუმენტების მომზადებასთან, არქივის 
წარმოებასთან დაკავშირებულ და სხვა საკითხებს. ამ წესის მიხედვით, სასწავლო უნივერსიტეტში 
შემომავალი და გამავალი დოკუმენტაცია რეგისტრირდება სპეციალურ ჟურნალებში.  
სამწლიანი სამოქმედო გეგმის (2019-2022) მიხედვით გათვალისწინებულია საქმის წარმოების 
ელექტრონული სისტემის/ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის დანერგვა.48 
ELMS-ი სისტემის ადმინისტრირებისათვის დანიშნულია პასუხისმგებელი პირი, რომელიც 

უზრუნველყოფს მასში ინტეგრირებული რეესტრის მართვას და სსიპ - განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრთან 
კომუნიკაციას საქართველოს კანონმდებლობითა და შიდა საუნივერსიტეტო წესის მიხედვით. რეესტრში 
წარმოდგენილია ინფორმაცია უნივერსიტეტის, დაგეგმილი საგანმანათლებლო პროგრამების, მათი 
განმახორციელებელი პერსონალის თაობაზე.  რეესტრში დაფიქსირდება ყველა ინფორმაცია 
ჩასარიცხი  სტუდენტების შესახებ და  წელიწადში ორჯერ  განხორციელდება სტუდენტთა მობილობის 
აღრიცხვა. სტუდენტთა და აკადემიური/მოწვეული პერსონალის სტატუსის ცვლილებასთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია შესაბამისი ბრძანების გამოცემიდან 5 დღის ვადაში აისახება რეესტრში. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია ბიზნესუწყვეტობის გეგმა49, რომლის მიზანია, ზოგადად, საქმიანობის, 
სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად უზრუნველყოფა, პროცესების ნორმალური მსვლელობისაგან 
გადახრების თავიდან აცილება ან/და შემაფერხებელ ფაქტორთა მინიმუმამდე დაყვანა. დოკუმენტით 
დგინდება რისკები მათი ალბათობის ხარისხის მიხედვით; განსაზღვრულია ამ რისკების შემცირებისა და 
ნეიტრალიზების პრევენციული თუ შემდგომი რეაგირების ნაბიჯები, მათი განხორციელების 
პროცედურები. ყოველი ღონისძიებისათვის გამოყოფილია თანამშრომელთა ჯგუფი ან პასუხისმგებელი 
პირი. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტის	 ხელმძღვანელობა,	თავისი მისიისა და მიზნების შესაბამისად, ხელს	უწყობს	
საგანმანათლებლო	 დაწესებულების	 საერთაშორისო	 თანამშრომლობას	 და	 ინტერნაციონალიზაციის	
პროცესს. ამისათვის, სასწავლო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, 
რომლის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურულ ერთეულია საერთაშორისო 
ურთიერთობების სამსახური. იგი კოორდინაციას უწევს სტუდენტთა და პერსონალთა საერთაშორისო 

																																																													
46 ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლიტიკა 
47 საქმისწარმოების წესი 
48	სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022 (მიზანი 6, ამოცანა 6.7) 
49 ბიზნესუწყვეტობის გეგმა 
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მობილობას, გაცვლით პროგრამებს, უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვის პროცესს, უნივერსიტეტის 
მონაწილეობას  საერთაშორისო საგანმანათლებლო ფორუმებში, პარტნიორ უნივერსიტეტებთან 
მემორანდუმების გაფორმებას, უცხოელი სტუდენტებისა და პერსონალის მოზიდვის მექანიზმების 
შემუშავებას და სხვა.  
სასწავლო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, 
უვითარებს სტუდენტებს დასაქმებისათვის საჭირო შესაბამის უნარებს. მობილობის ფარგლებში 
დაგეგმილი პროექტები ხელს უწყობს უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის 
განხორციელებას, ცნობადობის გაზრდას საერთაშორისო დონეზე, შესაძლებლობების განვითარებას. 
მის ფუნქციებში შედის, ხელი შეუწყოს უნივერსისტეტის მიერ საერთაშორისო საგანმანათლებლო და 
კვლევითი გამოცდილებებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებას. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს მართვის	 ეფექტიანობის	 მონიტორინგის	 მექანიზმები	 და	
შეფასების	 სისტემა50, რომელიც მოიაზრებს  მთლიანი ინსტიტუციის თვითშეფასებისა და ანგარიშგების  
სისტემის  და   ხარისხის კულტურის დანერგვას, სტრუქტურული ერთეულების და სამსახურების მიერ 
კალენდარული წლის ბოლოს სამსახურის ანგარიშების წარდგენას, წარმოდგენილი ანგარიშების 

ანალიზის შედეგად  მართვის ეფექტიანობის შეფასების პროცედურების ჩატარებას.  
 
წინასაავტორიზაციო პროცესში სასწავლო უნივერსიტეტმა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმები 
გააფორმა რამოდენიმე უნივერსიტეტთან და  მიმდინარე მოლაპარაკებების საფუძველზე გეგმავს 
პარტნიორი უნივერსიტეტების ქსელის გაფართოვებას51, რაც სტუდენტებსა და თანამშრომლებს 
საშუალებას მისცემს მონაწილეობა მიიღონ გაცვლით პროგრამებში. 
 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  
• ორგანიზაციული სტრუქტურა; 
• უსდ-ის  დებულება 
• სტრუქტურული ერთეულების დებულებები; 
• შინაგანაწესი; 
• შრომითი ხელშეკრულებები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; 
• საქმისწარმოების წესი; 
• სტრატეგიული განვითარების გეგმა; 
• სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022;  
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა; 
• ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა; 
• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 
• აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების წესი 
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლიტიკა 
 
																																																													
50	ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 
51 სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022, მიზანი 7, ამოცანა 7.2.1 
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2.2.   ხარისხის  უზრუნველყოფის  შიდა  მექანიზმები  
• უსდ-ში	 ეფექტურად	 ხორციელდება	 ხარისხის	 უზრუნველყოფის	 შიდა	 მექანიზმები.	 უსდ-ის	 ხელმძღვანელობა	

მუდმივად	 ზრუნავს	 ხარისხის	 უზრუნველყოფის	 ფუნქციის	 გაძლიერებაზე	 და	 ხელს	 უწყობს	 უსდ-ში	 ხარისხის	
კულტურის	დამკვიდრებას;	

• უსდ-ის	 აქვს	 სტუდენტთა	 კონტინგენტის	 დაგეგმვის	 მექანიზმი,	 რომელიც	 თითოეულ	 სტუდენტს	 მისცემს	
ხარისხიანი	განათლების	მიღების	შესაძლებლობას.	

აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებში გაწერილია   ხარისხის 
უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების დანერგვა/განვითარების შემდეგი საკითხები და 
აქტივობები: 
 

• შიდა და გარე შეფასების ხელშემწყობი მექანიზმების სრულყოფა 
• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანობის შეფასების სისტემის ამოქმედება  
• საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმებისა და მათი 

ეფექტიანობის შეფასების სისტემის განვითარება 
• პერსონალის (აკადემიური/მოწვეული, ადმინისტრაციული/დამხმარე) შეფასების 

სისტემის დანერგვა/განვითარება 
• სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა შეფასების სისტემის 

დანერგვა/განვითარება 
• თვითშეფასების წესის დანერგვა/სრულყოფა 
• მატერიალური და საინფორმაციო რესურსების, ელექტრონული სერვისების  

გამოყენების შეფასები სისტემის დანერგვა/სრულყოფა 
 

• ხარისხის მართვის მეთოდოლოგიის განვითარება52  

სასწავლო უნივერსიტეტის ხარიხის უზრუნველყოფას კოორდინირებას უწევს ხარისხის მართვის 
სამსახური, რომლის ფუნქცია-მოვალეობები განსაზღვრულია უსდ-ის დებულებით. ხარისხის მართვის 
სამსახური მუდმივად ზრუნავს სასწავლო და სამეცნიერო საქმიანობის  დახვეწა/განვითარებაზე - მისი 
შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე ხარისხის დადგენილ სტანდარტებთან, რისთვისაც, ახორციელებს 
სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო და სასწავლო პროცესის შეფასებასა და მონაცემების ანალიზს 
შიდა მექანიზმების მეშვეობით.  მიღებული შედეგების შესაბამისად იძლევა რეკომენდაციებს საჭირო 
ღონისძიებების გასატარებლად და ატარებს მონიტორინგს მათ შესრულებაზე 53. 

 
ამ პროცესების უზრუნველსაყოფად ხარისხის მართვის სამსახურმა შეიმუშავა მექანიზმები, რომლის 
მიხედვით	 ხარისხის მართვა, როგორც უწყვეტი	 პროცესი,	 ეყრდნობა	 ხარისხის	 უზრუნველყოფის	
ფუნქციის	გაძლიერებასა	და	ხარისხის		კულტურის	დამკვიდრებას54.	
	
ხარისხის  კულტურა  ეფუძნება  შემდეგ  ღირებულებებს :  
§ ყველა დაინტერესებული მხარის (სტუდენტის, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, 

																																																													
52	სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022, (მიზანი 5). 
53	უსდ-ის დებულება, მუხლი 14. 	
54	ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 
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კურსდამთავრებულის, დამსაქმებლის და სხვ.) კმაყოფილება, ჩართულობა და უფლებამოსილება;   
§ გუნდური მუშაობის პრინციპი; 
§ პროცესების გამჭვირვალობა; 

ü  
შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტიანად განსახორციელებლად სასწავლო 
უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი ადამიანური, საინფორმაციო და მატერიალური რესურსი: 
ადამიანურ  რესურსებში  იგულისხმება ხარისხის მართვის სამსახურთან ერთად ყველა 
სტრუქტურული ერთეულის და სამსახურების უფროსები და წარმომადგენლები; აკადემიური და 
მოწვეული პერსონალი და სხვ. 
საინფორმაციო   რესურსებში  იგულისხმება სასწავლო უნივერსიტეტში არსებული ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა (კომპიუტერული ტექნიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ინტერნეტი, WIFI, სასწავლო პროცესის მართვის სისტემა (ELMS), მართვის ელექტრონული სისტემები, 
რომლებიც შეესაბამება სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესუწყვეტობის  გეგმას,   უზრუნველყოფს მათ 
ეფექტიან განხორციელებას და ხელმისაწვდომია სტუდენტების, ადმინისტრაციული და აკადემიური 
პერსონალისათვის. 
მატერიალურ  რესურსებში  იგულისხმება სასწავლო უნივერისტეტის  მართლზომიერ 
მფლობელობაში არსებული მატერიალური რესურსი (უძრავი და მოძრავი ქონება), თანამედროვე 
სტანდარტების შენობა-ნაგებობა, კეთილმოწყობილი აუდიტორიები, საკონფერენციო დარბაზი, 
ბიბლიოთეკა, სამუშაო და სტუდენტური სივრცეები, სამედიცინო კაბინეტი, პრაქტიკული კომპონენტის 
განსახორციელებლად საჭირო ინვენტარი,  ადაპტირებული გარემო. ყოველივე ეს  ემსახურება 
სასწავლო უნივერსიტეტის  საგანმანათლებლო მიზნების რეალიზაციას და შესაბამისობაშიa 
საგანმანათლებლო პროგრამების, კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელების 
მოთხოვნებსა და სტუდენტთა დაგეგმილ რაოდენობასთან. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტში დანერგილი ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები ხელს უწყობს სასწავლო 
უნივერსიტეტის საქმიანობისა და  დასახელებული რესურსების უწყვეტ შეფასებასა და განვითარებას;  
სასწავლო უნივერსიტეტი  გადაწყვეტილებებს სამომავლო საქმიანობისა და ეფექტური მართვისთვის 
იღებს ხარისხის შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით, რომლებიც გამოიყენება  უსდ-ის საქმიანობის 
შემდგომი განვითარებისთვის. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტში განსაზღვრულია ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები  მთლიანი 
ინსტიტუციის სხვადასხვა მიმართულებით: 
 
უსდ-ის  შემუშავებული  და  დამტკიცებული  აქვს  ხარისხის  უზრუნველყოფის  შიდა  
მექანიზმები ,  რაც  გულისხმობს  სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების, მართვის ეფექტიანობის, 
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის, საგანმანათლებლო და კვლევითი 
პროცესების, მატერიალური და საინფორმაციო რესურსების,  ადამიანური რესურსების მართვის, 
სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა კმაყოფილების და სხვ. პროცესების შეფასებას 
დაგეგმვას და მონიტორინგს55. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობა ეყრდნობა დემინგის ბორბალის „დაგეგმე (plan)-
განახორციელე (do)-შეამოწმე (check)-განავითარე/იმოქმედე (act) (PDCA) პრინციპს, რომლის 

შესაბამისად ხარისხის მართვის სამსახური გეგმავს თავის საქმიანობას, განსაზღვრავს სასწავლო 

																																																													
55 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 
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უნივერსიტეტის საქმიანობის შესამოწმებელ/შესაფასებელ ასპექტებს, შემოწმების თანამიმდევრობას, 

შეიმუშავებს შემოწმების კრიტერიუმებს, ჩასატარებელი შემოწმების სპეციფიკის გათვალისწინებით 

განსაზღვრავს შემმოწმებლ(ებ)ის კომპეტენციებს, უზრუნველყოფს შემოწმების ჩატარებას 

შემუშავებული გეგმისა და კრიტერიუმების შესაბამისად, თავად ამოწმებს ან/ და შემოწმების მიზნით 

ქმნის შეშესაბამისი კომპეტენციების მქონე შემმოწმებელთა ჯგუფს, აანალიზებს მიღებულ შედეგებს, 

განსაზღვრავს ნაკლოვანებების წარმოქმნის მიზეზებს და მათი აღმოფხვრის მიზნით შეიმუშავებს 

შესაბამის რეკომენდაციებს, განსაზღვრავს გამოვლენილი სუსტი მხარეების სრულყოფისა და 

ძლიერი მხარეების შენარჩუნების მექანიზმებს, კონტროლს უწევს დაგეგმილი ღონისძიებების 

შესრულებას და მიღწეულ შედეგებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე: 
 
მიმდინარე  საქმიანობის  დაგეგმვა  (plan)-  სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების 
სტრატეგიული გეგმის და წინამდებარე დოკუმენტის შესაბამისად, ხარისხის მართვის სამსახური ყოველი 
სასწავლო წლისთვის ახდენს სასწავლო პროცესის დაგეგმვას, შეფასებისა მონიტორინგის პრინციპებისა 
და კრიტერიუმების განსაზღვრას. პროცესი მოიცავს: მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მოქმედებების 
იდენტიფიცირებას საგანმანათლებლო პროგრამების მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად აკადემიური 
წლის/სემესტრის დასაწყისში;  შრომის ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებას პროგრამების 
განვითარების დაგეგმვაში;   აკადემიური პერსონალის საგანმანათლებლო-კვლევითი საქმიანობის 
ხელშეწყობა-განვითარებისა და ახალი კადრების მოზიდვის დაგეგმვას; სასწავლო პროცესის 
მსვლელობის პროცესში მონიტორინგის ღონისძიებათა დაგეგმვას; სასწავლო უნივერსიტეტისა და 
საგანამანათლებლო პროგრამების ავტორიზაციისა და პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებთან 
შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგის ღონისძიებების დაგეგმვას. 
 
განხორციელება  (do) 	 მოიცავს 	მოსამზადებელ	ეტაპებს:	 

• შემოწმების	თანამიმდევრობის	განსაზღვრა,	შესამოწმებელი/შესაფასებელი	ობიექტის	
განსაზღვრა;	 

• შესამოწმებელი/შესაფასებელი	ობიექტის	ადეკვატური	შეფასების	კრიტერიუმების	განსაზღვრა	
და	შემუშავება; 

• შეფასების	პროცედურის,	შეფასებისა	და	შედეგების	ანალიზის	ფორმის	შემუშავება,	
შემფასებლ(ებ)ის	კომპეტენციების	განსაზღვრა	შესაფასებელი	ობიექტის	შესაბამისად 
 

განხორციელებაში მოიაზრება შემუშავებული გეგმების რეალიზაცია და  პროცესების წარმართვა;  
პროგრამით გათვალისწინებული კომპონენტების სილაბუსით გაწერილი სასწავლო აქტივობებისა და 
ექსტრაკურიკულური ღონისძიებების განხორციელება; 

 
შემოწმება  (check) 	 მოიცავს	საკუთრივ	შემოწმების/შეფასების	პროცესს,	შესაბამისი	სასწავლო	
უნივერსიტეტის	სტრუქტურული	ერთეულებიდან	აუცილებელი	ინფორმაციის	მიღების	უზრუნველყოფას.	
სტანდარტებთან	შესაბამისობის	დადგენის	მიზნით,	ხარისხის	მართვის	სამსახურის	მიერ	მოწმდება:	 

• საგანმანათლებლო	პროგრამები; 
• საგანმანათლებლო	პროგრამებით	გათვალისწინებული	სასწავლო	კურსები/პროგრამის	

კომპონენტები; 
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• სწავლის/სწავლების	პროცესის	მიმდინარეობა	და	ხარისხი;	 
• აკადემიური/მოწვეული	პერსონალი;	 
• მატერიალურ-ტექნიკური	ბაზა,	რომელიც	გამოიყენება	სასწავლო	პროცესში	და	სხვ 

შემოწმების/შეფასების პროცესი გულისხმობს პერიოდულ  მონიტორინგს, მათ შორის, სასწავლო 
პროცესის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 
პერიოდულ მონიტორინგს, SWOT ანალიზისათვის მონაცემთა შეკრებას, რაც მოიცავს სტუდენტთა 
კმაყოფილების კვლევას, შესაბამისი ადამიანური რესურსის შეფასებას, სათანადო მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის შეფასებას და სხვა წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული ინსტრუმენტების 
მეშვეობით სათანადო მოქმედებების განხორციელებას; 
 

განავითარე/იმოქმედე  (act) მოიცავს შემოწმების/შეფასების შედეგად მიღებული მონაცემების 
ანალიზს, შესაბამისი დასკვნების გამოტანას, რეკომენდაციების შემუშავებასა და გასატარებელი 
ღონისძიებების განსაზღვრას, ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ დასკვნების და რეკომენდაციების 
წერილობითი ფორმით მომზადებასა და ზეპირ წარდგენას. იმის გათვალისწინებით, რომ შიდა 
შეფასება მიმართულია ძლიერი მხარეების შესანარჩუნებლად, სუსტი მხარეებისა და არსებული 
ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და ტარდება სწავლის/სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის, 
გაუმჯობესების, განვითარებისა და დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, 
ხარვეზების და სტანდარტებთან შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში საჭირო ხდება სათანადო 
რეაგირება და აუცილებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება. განვითარება  გულისხმობს 
მონიტორინგისა და შემოწმების შედეგად მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე შესაბამისი 
ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელებას, მათ შორის, სასწავლო კურსების სილაბუსების და/ან 
საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირებას, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესებას, 
დამატებითი ღონისძიებების განხორციელებას, რეკომენდაციების შემუშავებას, უკუკავშირს/ Feedback და 
სხვ.  
 
სასწავლო  უნივერსიტეტის  ხარისხის  მართვის  სამსახური  ახორციელებს  
საგანმანათლებლო  პროგრამების  შეფასებას ,  რისთვისაც  გააჩნია  შიდა  შეფასების  
მექანიზმები :    
საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართული პერსონალი თანამშრომლობს შიდა ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურთან პროგრამის ხარისხის შეფასების პროცესის დაგეგმვის, შეფასების 
ინსტრუმენტების შემუშავებისა და შეფასების განხორციელების პროცესში და იყენებს ხარისხის 
შეფასების შედეგებს პროგრამების გასაუმჯობესებლად. ამ პროცესის სამართავად ხდება 
პროგრამასთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება და ანალიზი: პროგრამაში 
ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარის გამოკითხვა სპეციალურად შემუშავებული შეფასების 
ინსტრუმენტებით, პერსონალის კვლევა პროგრამასთან მიმართებაში, სტუდენტების პროგრესი, 
სტატუსის შეჩერებისა და შეწყვეტის მაჩვენებელი, სტუდენტების კმაყოფილების კვლევა თავიანთ 
პროგრამასთან მიმართებაში, კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი და სხვ. 
 
ხარისხის  მართვის   სამსახური   უზრუნველყოფს   საგანმანათლებლო  პროგრამების   გარე  
შეფასების  მექანიზმების  დანერგვას :   
 
გარე შეფასების მექანიზმებში იგულისხმება გარე ხარისხის შეფასების შედეგების გამოყენება, კერძოდ, 
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სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აკრედიტაციის სტანდარტებთან 
პროგრამის შეფასების დროს გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინება და ასევე,  საერთაშორისო 
აკრედიტაციის შედეგად მიღებული რეკომენდაციების გათვალისწინება პროგრამების ხარისხის 
გაუმჯობესების მიზნით.  
 
ხარისხის  მართვის   სამსახური   უზრუნველყოფს  პროგრამის  მონიტორინგსა   და  
პერიოდულ  შეფასებას :  
 
პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება  პროგრამის შიდა შეფასების ანალოგიური, 
მაგრამ კიდევ უფრო ფართო პროცესია და ხორციელდება აკადემიური, მოწვეული, ადმინისტრაციული 
პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული 
მხარეების აქტიური ჩართულობით და გულისხმობს რელევანტური ინფორმაციის სისტემატურ 
შეგროვებას, დამუშავებას და ანალიზს, ხოლო შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის ხარისხის 
გასაუმჯობესებლად, შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად და  განსავითარებლად. ამ პროცესის 
შედეგად მიიღება მოდიფიცირებული და განახლებული საგანმანათლებლო პროგრამა56.  
სასწავლო უნივერსიტეტმა და ხარისხის მართვის სამსახურმა, ავტორიზაციის პროცესის მზადების დროს 
ჩაატარა მასშტაბური კვლევა საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის შესაბამისობის 
დადგენის მიზნით ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და ჩამოაყალიბა 
შრომისა და სამომხმარებლო ბაზრის კვლევის შედეგები. კვლევა განხორციელდა რამდენიმე 
მიმართულებით: 
 

• უმაღლესი განათლები ხარისხის შესწავლა; 
• საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხით კმაყოფილების კვლევა; 
• დასაქმების პოლიტიკა და შრომის ბაზრის მოთხოვნები  საქართველოში; 
• მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო 

საქმიანობის შესაბამისობა დასაქმების ბაზრის  მოთხოვნებთან 57 
 
სასწავლო უნივერისტეტს შემუშავებული აქვს სტუდენტთა  და  პერსონალის   კონტინგენტის  
დაგეგმვის  მექანიზმი ,  რომელიც არეგულირებს უნივერსიტეტში სტუდენტთა ადგილების 
რაოდენობის გამოთვლის წესს უსდ-ის მიერ დადგენილი შემდეგი  ინდიკატორების მეშვეობით:  
ა) ადამიანური რესურსი (აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალი); 
ბ) უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი; 
გ) უცხოელ და ადგილობრივ პარტნიორების თანამშრომლობის საფუძველზე სასწავლო 
უნივერსიტეტისთვის ხელმისაწვდომი ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები; 
დ) ბაზრის კვლევის მონაცემები პროგრამების მოთხოვნადობასთან დაკავშირებით, რომლის ნაწილია 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი; 
ე) ჩარიცხვების/გადინების (მობილობის ჩათვლით) დინამიკა; 
ვ) სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა ოდენობა. 
უნივერსიტეტის სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრის დროს ხდება აღნიშნული ინდიკატორების 
შეფასება სამიზნე ნიშნულებთან მიმართებით; უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო რაოდენობა 
გამოითვლება საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხ ან/და 

																																																													
56 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 
57 ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი	
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ჩარიცხულ პირთათვის. 
 
სტუდენტთა  კონტინგენტის  დაგეგმვაში  მონაწილეობს :  
ა) რექტორი; 
ბ) ხარისხის მართვის სამსახური; 
გ)კანცლერი; 
დ) სკოლის დეკანი; 
ე) პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები. 
სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმარება ხდება საგანმანათლებლო პროგრამის დონეზე ადამიანური და 
მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებელობების გათვალისწინებით; შედეგთა ერთობლიობა, როგორც 
საერთო კონტიგენტი, განიხილება აკადემიურ საბჭოზე და მტკიცდება რექტორის ბრძანებით. 
სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა ეფუძნება საგანმანათლებლო პროგრამების სპეციფიკას და 
სათანადო რესურსების არსებობას.სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის განსაზღვრისთვის 
დადგენილი ინდიკატორები, პროგრამების მიხედვით, შეიძლება იყოს წინამდებარე დოკუმენტისაგან 
განსხვავებული და მეტად დეტალიზებული58. 
 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• სასწავლო	უნივერსიტეტის	სტრატეგიული	და	სამოქმედო	გეგმები; 
• უსდ-ის დებულება; 
• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები; 
• სტუდენტთა და პერსონალის კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია.;	
• ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი.	

 
 
2.3.   ეთიკისა  და  კეთილსინდისიერების  პრინციპების  დაცვა  
• უსდ-ში შემუშავებულია რეგულაციები და მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ეთიკისა და 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვას. აღნიშნული რეგულაციები საჯაროდ ხელმისაწვდომია; 
• უსდ-ს დანერგილი აქვს პლაგიატის აღმოჩენისა და თავიდან აცილების მექანიზმები; 
• უსდ იცავს აკადემიური თავისუფლების პრინციპებს. 
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს ეთიკის კოდექსი59 რომელიც შეიმუშავა აკადემიურმა საბჭომ მიერ ყველა 
დაინტერესებული პირის ჩართულობით. ეთიკის კოდექსით დადგენილია  აკადემიური პატიოსნებისა და, 
ზოგადად, მართებული ეთიკური ქცევის კონცეფცია, მოქმედების სტანდარტები აკადემიური, ადმინისტრაციული, 
დამხმარე პერსონალისა და სტუდენტებისათვის.60 დოკუმენტით განსაზღვრულია პლაგიატის ცნება და მისი 
გამოვლინებები, როგორც არაეთიკური ქცევის ნაირსახეობა. ეთიკის კოდექსი აწესრიგებს დისციპლინური 
წარმოების საკითხებს და არაეთიკური ქცევის შემთხვევებზე სპეციალური კომისიის მიერ რეაგირების მექანიზმებს. 

																																																													
58	სტუდენტთა და პერსონალის კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია	
59	ეთიკის კოდექსი  
60	ეთიკის კოდექსის, მუხლი 1 
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ეთიკის კოდექსი ხელმისაწვდომია სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 
 
ეთიკის კოდექსის შემუშავებისას დაინტერესებულ პირებს დაეგზავნათ დოკუმენტის პროექტი გასაცნობად და 
სათანადო კითხვარები, რომელთა შედეგები ასახული იქნა საბოლოო დოკუმენტის ტექსტში.  
 
ეთიკის კოდექსის და პლაგიატის წესის  საჯაროობისა და გაზიარების გადამოწმების მიზნით, ხარისხის მართვის 
სამსახურმა ჩაატარა გამოკითხვა სასწავლო უნივერსიტეტში ამჟამად არსებული ადამიანური რესურსების 
დახმარებით (ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალი),  
 
 
დიაგრამა 8 - გაეცანით თუ არა ეთიკის კოდექსს? 

 
 
 
დიაგრამა 9 - შეესაბამება თუ არა კოდექსის მიზანი უნივერსიტეტის მისიასა და მიზნებს? 
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დანართი 10 - უზრუნველყოფს თუ არა ეთიკის კოდექსში გაწერილი წესები და პრინციპები მათ სრულფასოვან 
დაცვას ყველა ჩართული მხარის მიერ? 
 

 
 
 
დანართი 11 - ეთანხმებით თუ არა პლაგიატის წესს, მისი აღმოჩენისა და პრევენციის მექანიზმებს? 

 
 
სასწავლო უნიერსიტეტის პერსონალი თავის საქმიანობას წარმართავს კეთილსინდისიერების, პატიოსნებისა  და 
პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობით. იგი თავის საქმიანობაში  ხელმძღვანელობს კულტურის, თავაზიანობის, 
ღირსების, ურთიერთპატივისცემის, ტოლერანტობის, ნდობის, მიუკერძოებლობის, თანასწორობის, 
სამართლიანობისა და ობიექტურობის პრინციპებით. სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალს გაცნობიერებული 
აქვს შესაბამისი ღირებულებები. ეთიკის კოდექსი მათთან გაფორმებული ინდივიდუალური ხელშეკრულების 
ნაწილია.  
 
აკადემიური პატიოსნება სამეცნიერო კვლევების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სასწავლო პროცესის, 
განსაკუთრებით კი - სამაგისტრო კვლევების განხორციელებისას უსდ ისარგებლებს პლაგიარიზმის პრევენციისა 
და აღმოჩენის სპეციალური პროგრამით Turnitin. ამასთან დაკავშირებით გაფორმდება მომსახურების 
ხელშეკრულება ავტორიზაციის გავლის შემდგომ ეტაპზე გამოყენების უფლებით. სასწავლო უნივერსიტეტის 
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ფარგლებში ჩატარებული ნებისმიერი კვლევა შემოწმდება ამ პროგრამის მეშვეობით.  
ვინაიდან სასწავლო უნივერსიტეტში ჯერ-ჯერობით არ ხორციელდება სასწავლო პროცესი, სტუდენტებისთვის 
ეთიკის კოდექსის გაცნობის მიზნით, უსდ-ის ადმინისტრაცია და პერსონალი ჩაატარებს საინფორმაციო 
შეხვედრებს და აწარმოებს საკომუნიკაციო-შემეცნებით აქტივობებს.  
 
ეთიკის კოდექსში აღწერილია სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების 
დარღვევის, პრევენციის, ასევე დარღვევის შემთხვევაში მისი აღმოჩენის მექანიზმებსა და მასზე რეაგირების 
მექანიზმები. სასწავლო უნივერსიტეტი იცავს ინტელექტუალური საკუთრების პრინციპებს და მიზნად ისახავს სხვისი 
შრომის შედეგის არამართლზომიერი გამოყენებისა და მითვისების აღკვეთას. კოდექსში  გაწერილია პლაგიატზე 
რეაგირების მექანიზმები გამოსაყენებელი სახდელები და გასაჩივრების მექანიზმები. ეთიკის კოდექსის 
მოთხოვნათა დარღვევისას დაიწყება ფორმალური დისციპლინური წარმოება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 
შესაბამისი დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება . 
 
აკადემიური თავისუფლების დაცვა წარმოადგენს სასწავლო უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ძირითად ღირებულებას, 
რაც ასახულია სტრატეგიული განვითარების გეგმასა61 და განსახორციელებელ პროგრამებში.  საბაკალავრო და 
სამაგისტრო პროგრამის შემუშავებისა და რეალიზაციის, ასევე სასწავლო პროგრამის კომპონენტების შედგენის 
პროცესში, აკადემიური პერსონალი სარგებლობს თავისუფლების მაქსიმალური ხარისხით როგორც თემატიკისა 
და სასწავლო მასალის განსაზღვრის, ისე შეფასების ნაწილში. პროგრამების ხელმძღვანელები, მოქმედი 
აკრედიტაციის სტანდარტებისა და კანონმდებლობის ფარგლებში, ყოველმხრივ ხელს უწყობენ აკადემიური 
თავისუფლების რეალიზაციას. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

§ ეთიკის კოდექსი; 
§ მაგისტრატურის დებულება; 
§ შინაგანაწესი; 
§ აკადემიური საქმიანობის წახალისების წესი 
§ უსდ-ის ზოგადი საქმიანობისა და დოკუმენტების კვლევის შედეგების ანალიზი; 
§ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 
§ სტრატეგიული განვითარების გეგმა 
§ სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022  
§ უსდ-ის დებულება 
§ ვებ-გვერდი:https://alterbridge.ge/ 
§ https://alterbridge.ge/regulatory-documents/ 

 
ძლიერი  და  გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 
მოთხოვნების შესაბამისად 
ძლიერი  მხარეები  

§ ორგანიზაციული სტრუქტურა ეფექტიანად უზრუნველყოფს სტრატეგიული გეგმით 
განსაზღვრულ საქმიანობას; 

§ ინსტიტუციის ძირითადი პროცესები იმართება წინასწარ განსაზღვრული სტრუქტურული 
ერთეულების მიერ, ფუნქციათა მკაფიო გადანაწილების გზით; 

§ უსდ-ის გააჩნია შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი მექანიზმები; 
§ ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ჩამოყალიბებულია, გაწერილია, დანერგილია; 

																																																													
61 სტრატეგიული განვითარების გეგმა, გვ.8 
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§ სასწავლო პროცესის მართვა ხორციელდება ელექტრონული ELMS პლატფორმის მეშვეობით; 
§ დაცულია აკადემიური თავისუფლების პრინციპები; 
§ უსდ-ში შექმნილია აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის მექანიზმები; 
§ სტუდენტთა და პერსონალის კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია უზრუნველყოს 

ხარისხიანი მომსახურების ხელმისაწვდომობას სტუდენტებისთვის და ითვალისწინებს 
პესონალისა და ინფრასტრუტურის შესაბამისობას სასწავლო და კვლევითი პროცესებით 
გათვალისწინებულ საჭიროებებთან.   

 
გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
 

§ სტრუქტურული ერთეულების განვითარება, მათ შორის, მართვის პროცესების გაუმჯობესების 
მიზნით;  

§ ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პლატფორმის განვითარება;   
§ სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის განვითარება (ინდიკატორების 

დახვეწა და დანერგვა);  
§ დაგეგმილი ანტიპლაგიატის პროგრამის შეძენა. 

 
 
 

3.  საგანმანათლებლო  პროგრამები  
უსდ-ს აქვს პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, განვითარებისა და გაუქმების პროცედურები. 
პროგრამის სწავლის შედეგები ნათლად არის ჩამოყალიბებული და შესაბამისობაშია ეროვნული საკვალიფიკაციო 
ჩარჩოსთან. პროგრამა უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და მოსალოდნელი სწავლის შედეგების მიღწევას. 

3.1.  საგანმანათლებლო  პროგრამების  შემუშავება  და  განვითარება  
• უსდ-ს	 აქვს	 საგანმანათლებლო	 პროგრამების	 დაგეგმვის,	 შემუშავების,	 განხორციელებისა	 და	 განვითარების	

პოლიტიკა.	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშავების და 
განვითარების მეთოდოლოგია, რომელშიც დეტალურადაა ასახული პროგრამის შეშემუშავების 
პროცედურები, პროგრამის ძირითადი პრინციპები, საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა.62 ეს 
დოკუმენტი არეგულირებს მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ 
,,ალტერბრიჯის“ საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, განვითარების, ცვლილებების შეტანისა 
და გაუქმების პროცედურებს. პროგრამის შემუშავება/განვითარება, რომელშიც მონაწილეობს ყველა 
დაინტერესებული მხარე, ეყრდნობა ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს, 
ავტორიზაცია/საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებს, აკრედიტაციის 
სახელმძღვანელოს და დარგობრივ დოკუმენტს და ემსახურება შრომის ბაზრის მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებას, სასწავლო უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას. 
 

																																																													
62	საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია, მუხლი 2,3, 4  
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დოკუმენტი მოიცავს შემდგომი განვითარებისთვის განსახორციელებელ პროცედურებს, პროგრამის 
ხელმძღვანელის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსა და კრიტერიუმებს, საგანმანათლებლო პროგრამებზე 
დაშვების წინაპირობებს, საგანმანათლებლო  პროგრამის მოცულობასა და სტრუქტურას, 
საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისა და ცვლილებების შეტანის პროცედურებს, 
პროგრამის გაუქმების პროცედურებს და ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამების 
შემუშავების მეთოდოლოგიას.63 
 
ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ შემუშავებულია სპეციალური ფორმები საბაკალავრო და 
სამაგისტრო პროგრამების, კატალოგის, სილაბუსის შესადგენად, სადაც კანონმდებლობის შესაბამისად, 
დეტალურადაა ასახული ცალკეული კომპონენტისათვის დადგენილი მოთხოვნები, სასწავლო გეგმის 
შაბლონი, სწავლის შედეგების  რუკა და სხვ. 
 
ამ დოკუმენტის და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე  შემუშავდა სასწავლო უნივერსიტეტის 
საავტორიზაციოდ წარსადგენი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელთა  დაგეგმვის/ შემუშავების 
პროცესში ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის აკადემიური და მოწვეული 
პერსონალი, დამსაქმებლები, დარგის სპეციალისტები, ხარისხის მართვის სამსახური, რამაც 
შესაძლებელი გახადა მისაღწევ შედეგთა ადეკვატური იდენტიფიცირება და პროცესების გამართულად 
რეალიზება. 
	
  საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნისას გავითვალისწინეთ: შრომის ბაზრის მოთხოვნები, სამიზნე 
ნიშნულების დასადგენად წინასწარ ჩატარებული კვლევა (ბენჩმარკინგი)64, ანალოგიური პროგრამების 
კურსდამთავრებულთა და პოტენციურ დამსაქმებელთა მოსაზრებები, კვლევის შედეგები, საუკეთესო 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო პრაქტიკა65. პროგრამის შემუშავებისას დავეყრდენით აკრედიტაციის 
განახლებულ სტანდარტებს, აკრედატაციის სახელმძღვანელოს, ახალ ეროვნულ საკვალიფიკაციო 
ჩარჩოს და  დარგობრივ სტანდარტს რეგულირებადი საბაკალავრო პროგრამისთვის 
(სამართალმცოდნეობა). 
	
 პროგრამის განვითარება/განახლება განხორციელდება საკანონმდებლო ცვლილებების, ბაზრის 
მოთხოვნების, დაინტერესებული მხარეების უკუკავშირისა და დარგის განვითარების საფუძველზე, 
ხარისხის სამსახურთან კოორდინაციით და შეფასების შიდა და გარე მექანიზმების სრულფასოვანი 
რეალიზაციით66. 
	
პროგრამა  დაექვემდებარება ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების მეშვეობით პერიოდულ 
შეფასებასა და მონიტორინგს, რომელშიც აქცენტირებულია პროგრამის შედეგების შეფასების 
ინსტრუმენტები. ხარისხის მართვის სამსახური მონიტორინგს გაუწევს პროგრამის 

																																																													
63	საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგია, მუხლი 5,6,8 
64	საგანმანათლებლო პროგრამების ბენჩმარკინგი 
65	ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი 
66	ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები (დანართი 17,18, 19)	
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ავტორიზაცია/აკრედიტაციის სტანდარტებთან, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრის 
მოთხოვნებთან და საუკეთესოდ აღიარებულ პრაქტიკასთან შესაბამისობას, პროგრამაში ცვლილებების 
შეტანის ან პროგრამის გაუქმების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას, 
მობილობის გზით დაასრულონ სწავლის შესაბამისი საფეხური სხვა პროგრამაზე, რისთვისაც სასწავლო 
უნივერსიტეტი ითანამშრომლებს საქართველოს სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან67.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტი გეგმავს განახორციელოს 3 საგანმანათლებლო პროგრამა: 
• სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა; 
• საზოგადოებრივი ურთიერთობის საბაკალავრო პროგრამა; 
• სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამა. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  
• საგანმანათლებლო  პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია;	
• ხარისხის უზრუნველყოფის  მექანიზმები;	
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;	
• ალტერბრიჯის კვლევის დოკუმენტი; 
• ბენჩმარკინგები;  
• მაგისტრატურის დებულება; 
• საგანმანათლებლო პროგრამები და შესაბამისი სილაბუსები.	
 
3.2.  საგანმანათლებლო  პროგრამის  სტრუქტურა  და  შინაარსი  
პროგრამის	 სწავლის	 შედეგები	 ნათლად	 არის	 ჩამოყალიბებული	 და	 შესაბამისობაშია	 უმაღლესი	 განათლების	
საფეხურის	დონესთან	და	მისანიჭებელ	კვალიფიკაციასთან;	
ინდივიდუალური	სასწავლო	გეგმების	მეშვეობით	უსდ	უზრუნველყოფს	სტუდენტების	განსხვავებული	მოთხოვნების,	
საჭიროებებისა	 და	 აკადემიური	 მომზადების	 გათვალისწინებას	 და	 მათ	 შეუფერხებელ	 ჩართულობას	
საგანმანათლებლო	პროცესში. 
	
	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო, საზოგადოებრივი ურთიერთობის საბაკალავრო  და 
სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამები შემუშავებულია კანონმდებლობის მოთხოვნათა 
დაცვით და ECTS-კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის სახელმძღვანელო 
პრინციპების შესაბამისად68. სამართალმცოდნეობის  და საზოგადოებრივი ურთიერთობის 
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების მოცულობა შეადგენს  240 კრედიტს (ECTS), 

																																																													
67 სასწავლო პროცესის მარეგურილებელი წესი. მუხლი 3 
68	სასწავლო  პროცესის მარეგულირებელი წესი. მუხლი 12, 15; 



	

46	
	

სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა - 120 ECTS კრედიტს (სამაგისტრო 
ნაშრომი - 30 ECTS). 
 
მოცემული საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა და შინაარსი უზრუნველყოფს ყველა 
შემადგენელი კომპონენტის ლოგიკურ ურთიერთკავშირს პრერეკვიზიტთა ფორმულირებით და 
ითვალისწინებს ინდივიდუალურად ყველა კომპონენტის სპეციფიკასა და მოთხოვნებს, მისაღწევ 
სწავლის შედეგებსა და მიზნებს. აქედან გამომდინარე, სტუდენტის დატვირთვა, უზრუნველყოფს 
საშუალო აკადემიური მიღწევების მქონე სტუდენტის მიერ პროგრამის დაძლევას გონივრულ ვადაში. 
 
საბაზისო სავალდებულო კომპეტენციების გაღრმავების მიზნით, თითოეული პროგრამა სტუდენტებს 
სთავაზობს არჩევითი კურსების ფართო ჩამონათვალს. პროგრამის და მისი შემადგენელი 
კომპონენტების ხელმძღვანელები ვალდებულნი არიან მუდმივად გაუწიონ კონსულტაცია სტუდენტებს  
სწორი არჩევანის გასაკეთებლად. საბაკალავრო პროგრამებით გათვალისწინებულია თავისუფალი 
კრედიტების დაგროვების შესაძლებლობა, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა აკადემიურ 
თავისუფლებას69. საგანმანათლებლო პროგრამებში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები 
განისაზღვრება დარგის სპეციფიკით და ემსახურება პროგრამის სწავლის შედეგების ეფექტიან 
მიღწევას. სწავლა-სწავლების მეთოდები აღწერილია საგანმანათლებლო პროგრამებსა და ცალკეული 
კომპონენტის სილაბუსში.70 
საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების განსაზღვრის პროცესი უზრუნველყოფს 
შედეგების შესაბამისობას დარგობრივ მახასიათებლებსა და უმაღლესი საგანმანათლებლო საფეხურის 
მოთხოვნებთან, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობითა და  
შიდასაუნივერისტეტო მარეგულირებელი აქტებით. 
 
პროგრამების სწავლის შედეგები  ნათლად	არის ჩამოყალიბებული	და	შეესაბამება	პროგრამის	მიზნებს, 
ასევე ადეკვატურია კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამის მოთხოვნებთან, დარგობრივ 
მახასიათებელთან. პროგრამის	 სწავლის	 შედეგები	 შეესაბამება	 მისანიჭებელ	 კვალიფიკაციას	 და	
სწავლების	საფეხურს, სწავლის	შედეგები	მიღწევადი,	რეალისტური	და	გაზომვადია	და მასში ასახულია 
შრომის	ბაზრისა	და	დამსაქმებელთა	მოთხოვნები.  
 
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის შედეგებთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი 
შესაბამისობაშია მოყვანილი ახალი ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს (დამტკიცებული 2019 წლის 
10 აპრილის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება 
 №69/ნ-ით) მოთხოვნებთან, თუმცა შინაარსი ასევე ითვალისწინებს სამართლის დარგობრივის 
სტანდარტის არსებით მოთხოვნებს - ექვს შედეგთან მიმართებით, რომლებიც, თვისებრივად, 
გაერთიანებულია ახალი ნორმატივებით გათვალისწინებულ გამსხვილებულ კომპეტენციებში.  
სიღრმისეული ინტერვენცია პროგრამის წარმოდგენილ შედეგებსა და სავალდებულო კომპონენტთა 

																																																													
69	საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია, მუხლი 4; 
70საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები; 
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(სავალდებულო სასწავლო დისციპლინების) შესაბამის სეგმენტებში გამოიწვევს ფორმალურად 
დარგობრივ სტანდარტთან დაუსაბუთებელ წინააღმდეგობას, რადგან ჯერ კიდევ შემუშავების სტადიაშია 
სამართლის ახალი დარგობრივი სტანდარტი.  
 
კურიკულუმში მოცემული სწავლის შედეგების რუკა ასახავს რომელი სასწავლო კურსებით, 
აქტივობებით, მეთოდებით თუ კვლევითი კომპონენტებით  იქნება მიღწეული სტუდენტებში პროგრამით 
გათვალისწინებული სწავლის შედეგები. პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგისთვის  დადგენილია  
სამიზნე ნიშნული, რომელიც ასახავს რა დონით მიაღწევენ სტუდენტები თითოეულ სწავლის შედეგს.  
სასწავლო უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ 
ინფორმაციის საჯაროობა. კატალოგი მოიცავს პროგრამების დეტალურ აღწერას და განთავსებულია 
სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე71. მისი მეშვეობით დაინტერესებული პირებისათვის 
ხელმისაწვდომია სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო აქტივობების ნუსხა.  კატალოგი 
ექვემდებარება განახლებას ყოველ სასწავლო წელს და მასში აისახება ყველა მიმდინარე ცვლილება, 
რომლითაც უნდა განხორციელდეს კრედიტების  აღიარება. 
 უსდ-ის აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების ან გასხვავებული აკადემიური მომზადების 
მქონე სტუდენტების, ასევე მობილობით ჩარიცხულ ან გაცვლით პროგრამებში მონაწილე ან სტატუს-
აღდგენილ სტუდენტებისთვის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმების/პროგრამების შეთავაზების 
პროცედურები, რომელთა შემუშავების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს უშუალოდ 
სტუდენტის ჩართულობას72. 
 
ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროებებისა და აკადემიური მომზადებისთვის სწავლა-სწავლების, შეფასების სათანადო ფორმებისა 
და პირობების შეთავაზებას, სასწავლო პროცესის ადაპტირებულ გარემოში განხორციელების 
შესაძლებლობას და, აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი ადამიანური რესურსით 
უზრუნველყოფას. ხარისხის მართვის სამსახური ახორცილებს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო 
პროგრამის შემუშავების და დანერგვის მონიტორინგს, საჭიროებისამებრ იძლევა მოდიფიცირების 
რეკომენდაციებს. სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს სტუდენტის 
განსხვავებულ საჭიროებებსა და საკანონმდებლო მოთხოვნას, რომლის შესაბამისად სტუდენტის 
სავალდებულო დატვირთვა ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მოიცავს 60 კრედიტს, თუმცა 
დასაშვებია სასწავლო წლის განმავლობაში არაუმეტეს 75 კრედიტის ათვისება. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• საგანმანათლებლო  პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია;	
• ხარისხის უზრუნველყოფის  მექანიზმები;	
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;	

																																																													
71	www.alterbridge.ge  
72	საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის, შემუშვების და განვითარების მეთოდოლოგია, მუხლი 8;	
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• საგანმანათლებლო პროგრამები და შესაბამისი სილაბუსები;	
• აკადემიური კალენდარი; 
• პროგრამების კატალოგი. 

 

3.3.   სწავლის  შედეგების  შეფასება  
• უსდ-ში	 მოქმედებს	 კანონმდებლობის	 შესაბამისი,	 სწავლის	 შედეგების	 ადეკვატური,	 გამჭვირვალე	 და	

სამართლიანი	 შეფასების	 სისტემა,	 რომელიც	 ხელს	 უწყობს	 სტუდენტების	 აკადემიური	 მიღწევების	
გაუმჯობესებას.	

აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
  
სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია სწავლის შედეგების შეფასების ადეკვატური სისტემა 2 დონეზე:  
 
I. ნებისმიერი განსახორციელებელი პროგრამის ფარგლებში აკადემიური პერსონალი კონკრეტული 
კომპონენტისთვის ინდივიდუალურად შეიმუშავებს ამ კომპონენტზე მორგებულ შეფასების სისტემას 
აკადემიური თავისუფლების პრინციპით, რომელიც გაწერილია სილაბუსებში.  ამავდროულად, ყველა 
პროგრამისთვის მოქმედებს ერთიანი შეფასების სქემა:   
სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება, რომელიც ითვალისწინებს შუალედურ და 
დასკვნით შეფასებას, 100 ქულის ტოლია და ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით.   
შეფასების სისტემა უშვებს: 
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას 

1) (A)	ფრიადი – შეფასების 91 - 100 ქულა; 
2) (B)	ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81 - 90 ქულა; 
3) (C)	კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71 - 80 ქულა; 
4) (D)	დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61 - 70 ქულა; 
5) (E)	საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51 - 60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას 

1) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

2) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი სწავლის 
შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის გადალახვის 
შემთხვევაში; 
ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში. 
 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთვხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 
100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი 
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შეფასებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 
 
შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების კრიტერიუმები, ისევე 
როგორც მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო 
კურსის/კვლევითი კომპონენტის/პრაქტიკის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით 
73. 
ლექტორებს ეძლევათ რეკომენდაცია და უტარდებათ ტრენინგი, რათა გაეცნონ შეფასების ფორმატის, 
კომპონენტებისა და მეთოდების ზოგად მოთხოვნებს. სილაბუსებში ასახულია სტუდენტების ცოდნის 
შეფასებისას გამოყენებული გამჭვირვალე კრიტერიუმები.  
 

• II. აკრედიტაციის ახალი სტანდარტიდან გამომდინარე, თვითოეულ პროგრამას თან ახლავს შედეგების 
შეფასების ინდივიდუალური მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს შესაბამისი საგანმანათლებლო 
პროგრამის სპეციფიკას. შედეგების შეფასება ემყარება პროგრამის სავალდებულო კომპონენტების 
შედეგთა გასაშუალოებულ სიდიდეებს, რომელიც დგინდება ციკლურობის საფუძველზე. 74 

•  
• სასწავლო	 უნივერსიტეტს	 ცალკე	 დოკუმენტის	 სახით	 შემუშავებული	 აქვს	 პრაქტიკული	 კომპონენტის 

დაგეგმვის,	განხორციელებისა	და	შეფასების		წესი და საბაკალავრო	ნაშრომის	მომზადების გზამკვლევი, 
რომლის მიზანია	 ხელი	 შეუწყოს	 სტუდენტს	 პრაქტიკული	 კომპონენტის	 ათვისებასა და საბაკალავრო	

ნაშრომის შესრულებაში, გააცნოს	მას	შეფასების	მეთოდები	და	კრიტერიუმები.  
• პრაქტიკული კომპონენტი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით, წინასწარ შერჩეულ პრაქტიკის ობიექტზე.  

პრაქტიკის შეფასება ხდება  ორ ეტაპად: შუალედური და დასკვნითი შეფასების სახით. 
პრაქტიკის შუალედური შეფასებისას, სტუდენტმა უნდა დააგროვოს მაქსიმუმ 60 ქულა და  
ითვალისწინებს 2  ეტაპს და კომპონენტს  
ა) აქტივობა-მაქსიმუმ 40 ქულა 
ბ) პრაქტიკის დღიურის წარმოება - მაქსიმუმ  20 ქულა 
 აქტივობა გულისხმობს: 
პრაქტიკის დასკვნითი შეფასება /გამოცდა/ (მაქსიმუმ 40 ქულა), ახდენს პრაქტიკის პერიოდში მიღებული 
კომპეტენციების დემონსტრირებას, ითვალისწინებს პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო დაცვას და შედგება 
შემდეგი კომპონენტებისაგან: 
პრაქტიკის ანგარიშის შეფასება - მაქსიმუმ 20 ქულა; 
პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაცია - მაქსიმუმ 20  ქულა. 
პრეზენტაციის ეტაპზე სტუდენტი დაიშვება, თუკი გადალახული აქვს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 

75.  
• საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ხდება  ორ ეტაპად: შუალედური და დასკვნითი შეფასების სახით.  

საბაკალავრო  ნაშრომის შუალედური შეფასებების მაქსიმალური ქულაა – 60 ქულა; მინიმალური 
ზღვარი შეადგენს 20 ქულას. საბაკალავრო  ნაშრომის დასკვნითი შეფასება (მაქსიმუმ 40 ქულა), 

																																																													
73	სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, მუხლი 15. 
74	იხ. საგანმანათლებლო პროგრამების დანართები.  
75	პრაქტიკული კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი. 
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მინიმალური ზღვარი შეადგენს 20 ქულას (50 %).  გულისხმობს, საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო 
დაცვას/პრეზენტაციას  კომისიის წინაშე. პრეზენტაციის ეტაპზე სტუდენტი დაიშვება, თუკი გადალახული 
აქვს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი76. 

•  
სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში ანალოგიური პროცედურები რეგულირდება მაგისტრატურის 
დებულებით77. სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადი შეფასებით, დაცვისას 100 ქულის 
ფარგლებში კომისიის მიერ. სამაგისტრო ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ იგი 100 ქულიდან მიიღებს 
მინიმუმ 51  ქულას.  თუ სტუდენტი სამაგისტრო ნაშრომისა და მისი საჯარო დაცვის ერთჯერადი 
შეფასებით, ვერ მიიღებს მინიმუმ 51 ქულას, მაგრამ მისი შეფასება იქნება 41-50 ქულის ფარგლებში,  
მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადაამუშავოს სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი და წარმოადგინოს 
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, ხოლო თუ სტუდენტის შეფასება იქნება 0-40 ქულის ფარგლებში 
”F”, მაგისტრანტი კარგავს იმავე ნაშრომის წარდგენის უფლებას. ამ შემთხვევაში იგი ვალდებულია 
თავიდან გაიაროს ეს კომპონენტი დადგენილი წესით.	

 
2. სასწავლო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების 
შეფასების მექანიზმები. საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი 
მოიცავს სწავლის შედეგების გასაზომად საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს. 
სწავლის შედეგები მნიშვნელოვანია აღიარებისთვის. სტუდენტისა და კურსდამთავრებულისთვის 
დასმული პრინციპული კითხვა იქნება არა ის, თუ „რა გააკეთა მან ხარისხის მისაღებად?“, არამედ ის, თუ 
„რისი გაკეთება შეუძლია მას ხარისხის მიღების შემდეგ?“. ეს მიდგომა რელევანტურია შრომის 
ბაზრისთვის და ბევრად უფრო მოქნილია მაშინ, როდესაც „მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლას“ და 
არაფორმალური განათლების სხვა ფორმებს ვიღებთ მხედველობაში. 
 
სწავლის შედეგების შეფასება ხდება თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ, დარგის სპეციფიკისთვის 
დამახასიათებელი  პერიოდულობით.  პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანალიზი გამოიყენება 
პროგრამის გასაუმჯობესებლად, რაც გულისხმობს, პროგრამის შინაარსის და/ან სწავლის შედეგების 
და/ან შეფასების სისტემის მოდიფიცირებას. 
 
სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების შეფასების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია  სტუდენტების აკადემიური 
მოსწრების შეფასება, რომელიც ითვალისწინებს კურსის სპეციფიკას, ჯგუფში სტუდენტების 
რაოდენობას, სტუდენტის ინდივიდუალურ უნარებს და შედეგების დინამიკას, მიღებულ შეფასებებს, 
ყოველსემესტრულ საშუალო არითმეტიკულ მაჩვენებლებს (GPA-ს). სტუდენტთა აკადემიური 
მოსწრების ანალიზის შედეგად დგინდება: საგანმანათლებლო პროგრამის და ცალკეული საგნების 
სირთულის ხარისხი და დონე; რამდენად სწორადაა შერჩეული შესასწავლი თემები; შეფასებისას 
გამოყენებული  სწავლა/სწავლების/შეფასების მეთოდების ადეკვატურობა; პერსონალის პედაგოგიური 
და სამეცნიერო-კვლევითი  უნარ-ჩვევები; სტუდენტების მომზადების დონე და სხვ. 

																																																													
76 საბაკალავრო ნაშრომის ინსტრუქცია. 
77	მაგისტრატურის დებულება, მუხლები 8,  15. 	
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აკადემიური მოსწრების ანალიზისთვის გამოიყენება ე.წ. ნორმალური განაწილება (იგივე გაუსის 
განაწილება), რაც წარმოადგენს უწყვეტი ტიპის განაწილებას. ის აღწერს ისეთი შემთხვევითი სიდიდის 
განაწილებას, რომელიც კონცენტრირებულია ერთი მნიშვნელობის ირგვლივ. ნორმალური 
განაწილება ერთი-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი და ფართოდ გავრცელებული განაწილებაა. 
სასწავლო პროცესშიც შესაძლებელია მისი გამოყენება და ნიშნავს, რომ იმ აკადემიური მოსწრების 
განაწილება, რომლებზეც ბევრი დაახლოებით ერთნაირი ფაქტორი მოქმედებს, შეიძლება ჩაითვალოს 
სტანდარტულ ნორმალურ განაწილებად. აღნიშნულის საფუძველზე სტანდარტული ნორმალური 
განაწილების დიაპაზონებია:  
10-10 % ნაწილდება A -ფრიადსა (91-100) და E-საკმარის შეფასებაზე (51-60);  
25-25 % ნაწილდება B -ძალიან კარგსა -(81-90) D-დამაკმაყოფილებელ შეფასებაზე (61-70);  
30	%	ეთმობა	C-კარგ	შეფასებას	-(71-80). 
 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• საგანმანათლებლო  პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია;	
• ხარისხის უზრუნველყოფის  მექანიზმები;	
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი;	
• საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები;	
• საბაკალავრო	ნაშრომის	 ინსტრუქცია; 
• 	პრაქტიკული	კომპონენტის დაგეგმვის,	განხორციელებისა	და	შეფასების		წესი; 
• სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა; 
• მაგისტრატურის დებულება;	
• ელექტრონული პლატფორმა - ELMS	.	
 

ძლიერი  და  გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 
მოთხოვნების შესაბამისად 
ძლიერი  მხარეები  
 
• პროგრამები  შემუშავდა საუკეთესო პრაქტიკის და ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით,  ყველა 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით;  
• საგანმანათლებლო პროგრამების სტრუქტურა და შინაარსი ადეკვატურადაა დაკავშირებული 

პროგრამით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებთან; 
• საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები პასუხობს დარგის თანამედროვე მოთხოვნებს; 
• სწავლის შედეგების შეფასების კრიტერიუმები გამჭვირვალე და ადეკვატურია; 
•  შეფასების კომპონენტები დეტალურადაა ასახული სილაბუსებში; 
• სწავლების მეთოდოლოგია ეფუძნება უახლოეს მიდგომებს მათ შორის: ქოუჩინგი სწავლაში, 

სწავლა-კეთებით  და სწავლა გამოცდილების გაზიარებით მეთოდებს. 
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გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
 

• სტუდენტების ჩართულობა; 
• დამსაქმებელთა  ჩართულობის ზრდა; 
• აფილირებული  და მოწვეული პერსონალის  რაოდენობის გაზრდა; 
• უცხოელი ექსპერტების ჩართულობის გაზრდა პროგრამების განვითარებაში;   

	

4.  უსდ- პერსონალი  
უსდ უზრუნველყოფს, რომ დაწესებულებაში დასაქმებული პერსონალი (აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული/ 
ადმინისტრაციული/დამხმარე) იყოს მაღალკვალიფიციური, რათა მათ შეძლონ საგანმანათლებლო, 
კვლევითი/სამეცნიერო/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო და ადმინისტრაციული პროცესის ეფექტურად წარმართვა 
და დაწესებულების სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული შედეგების მიღწევა. თავის მხრივ, ადმინისტრაცია 
მუდმივად ზრუნავს თავისი პერსონალის პროფესიულ განვითარებასა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე 

4.1.   პერსონალის  მართვა  
• უსდ-ს	 განსაზღვრული	 აქვს	 პერსონალის	 მართვის	 პოლიტიკა	 და	 პროცედურები,	 რაც	 უზრუნველყოფს	

საგანმანათლებლო	პროცესის	და	სტრატეგიული	გეგმით	განსაზღვრული	სხვა	აქტივობების	განხორციელებას;	
• უსდ	 უზრუნველყოფს	 აკადემიური /	 სამეცნიერო /	 მოწვეული /	 ადმინისტრაციული /	 დამხმარე	 პერსონალის	

პოზიციებზე	სათანადო	კვალიფიკაციის	მქონე	კადრების	დასაქმებას.	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს მწყობრი პერსონალის მართვის პოლიტიკა, რომელიც ასახულია შიდა 
ნორმატიულ დოკუმენტებში (შინაგანაწესი 78, აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესი79, 
აფილირების წესი80, სასწავლო უნივერისტეტის კვლევითი /  შემოქმედებითი საქმიანობის შეფასების 
მექანიზმები81, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები82).  
 
აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, პირობები და მასთან ურთიერთობა განსაზღვრულია 
აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესით. ის ეფუძნება ღია, გამჭვირვალე, სამართლიან 
და განვითარებაზე ორიენტირებულ პროცესებს.საკონკურსო კომისია შედგება ადგილობრივი ან სხვა უსდ-
ებიდან მოწვეული წევრებისაგან.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი. აფილირება გულისხმობს 
სასწავლო უნივერსიტეტსა და აკადემიურ პირებს შორის შორის წერილობით შეთანხმებას, რომლითაც 
აკადემიური თანამდებობის პირი განსაზღვრავს თავის აფილირებას სასწავლო უნივერსიტეტთან, მისი 
სახელით მონაწილეობას სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევით და საგანმანათლებლო სფეროსთან 
დაკავშირებულ სხვა პროცესებში. ალტერბრიჯი უზრუნველყოფს აკადემიური პერსონალის შესაბამის 
დატვირთვასა და მათ ჩართულობას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.  

																																																													
78შინაგანაწესი 
79აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის ჩატარების წესი 
80	აფილირების წესი 
81	სასწავლო უნივერისტეტის კვლევითი /  შემოქმედებითი საქმიანობის შეფასების მექანიზმები	
82	ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები	
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სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური კვირეული სალექციო 
დატვირთვა შეადგენს 15 საათს. სალექციო დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს 12 საათს კვირაში, თუკი 
დასაქმებულს უკავია ადმინისტრაციული პოზიცია. პერსონალის აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის 
პირობად აფილირების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს რექტორი დამოუკიდებლად ან/და დეკანის  
შუამდგომლობის საფუძველზე. 
 
მოწვეული  პერსონალის სამსახურში მიღების წესი, პირობები და მასთან ურთიერთობა ეფუძნება 
გამჭვირვალე, სამართლიან და განვითარებაზე ორიენტირებულ პრინციპებს. მოწვეულ პერსონალად 
დასაქმებაზე განმცხადებლის შეფასება ხდება შიდა კომისიის მიერ, რომელშიც შედიან: უნივერსიტეტის 
ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი, სკოლის 
დეკანი, შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელი83. 
 
პირველ ეტაპზე კომისია განიხილავს განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბუთებს და ადგენს მის 
შესაბამისობას საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, მეორე ეტაპზე კი ატარებს გასაუბრებას. გასაუბრების 
შემდეგ, აპლიკანტს შესაძლოა ეთხოვოს საცდელი ლექციის ჩატარება, რომლის საფუძველზეც მოწმდება 
სწავლებისათვის აუცილებელი უნარები და საჭიროების შემთხვევაში, ენობრივი კომპეტენციაც.  

ადმინისტრაციული პერსონალის სამსახურში მიღების პროცესი გულისხმობს კანდიდატებთან გასაუბრებას, 
მათი სამსახურში  მიღების პროცესში ჩართულია კანცელარია და ადამიანური რესურსების მართვის 
სამსახურის უფროსი და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის უფროსი.  

 
პერსონალის მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებული წესები ხელმისაწვდომია დაინტერესებული 
მხარეებისთვის, როგორც ხელშეკრულების გაფორმების, ისე სახელშეკრულებო ურთიერთობის ეტაპზე. 
საერთო საუნივერსიტეტო მარეგულირებელი დოკუმენტები და ინდივიდუალური უფლებებისა და 
მოვალეობების მარეგულირებელი წესები პერსონალთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების 
შემადგენელი ნაწილია. ეს წესები მიეწოდება შერჩეულ კანდიდატებს ხელშეკრულების გაფორმებამდე, 
ხოლო სამსახურში აყვანის შემდგომ, ხდება პერსონალის კონსულტირება დაკავებული თანამდებობის 
სპეციფიკის თაობაზე მისი უშუალო ხელმძღვანელის მხრიდან.  
 
აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საქმიანობის შეფასება, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 
პროცესის გაუმჯობესება ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებში მოცემული წესით84. 
კვლევითი და შემოქმედებითი პოტენციალის ამაღლების მიზნით, სასწავლო უნივერსიტეტში 
შემუშავებულია საგანმანათლებლო-კვლევითი და ადმინისტრაციული მიმართულებით საქმიანობის 
შეფასების მექანიზმები, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი კვლევის კრიტერიუმები და ინდიკატორები.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ფასდება სემესტრულად და წლიურად. 
სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას რანდომული სისტემით ხდება ლექციებზე დასწრება. დადგენილი 
პერიოდულობით, აკადემიური პერსონალს შეაფასებენ სტუდენტები ELMS სისტემის მეშვეობით; 
აკადემიური პერსონალის შეფასება ასევე მოხდება მათ მიერ გაწეული პედაგოგიური და სამეცნიერო-
კვლევითი საქმიანობის მიხედვით. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი ყოველწლიურად შეავსებს 

																																																													
83 აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების წესი, მუხლი 12 
84 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, დანართები 
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შესაბამისი ანგარიშის ფორმას და წარუდგენს ხარისხის მართვის სამსახურს. სასწავლო უნივერისტეტის 
კვლევითი /  შემოქმედებითი საქმიანობის შეფასების მექანიზმებში განსაზღვრული კრიტერიუმების 
შესაბამისად,  შეფასების შედეგები გათვალისწინებულ იქნება აკადემიური პერსონალის შეფასებისა და 
შემდგომი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ადმინისტრაციული პერსონალის საქმიანობაზე 
მონიტორინგი სასწავლო უნივერსიტეტში ხორციელდება ამ მიზნით შემუშავებული შესაბამისი კითხვარების 
მეშვეობით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს აკადემიური საქმიანობის წახალისების წესი85, რომლის 
მიზანია, უზრუნველყოს სასწავლო უნივერსიტეტის  აფილირებული აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო 
აქტივობების წახალისება, ხელი შეუწყოს მათ პროფესიულ განვითარებასა და გააუმჯობესოს 
უნივერსიტეტში კვლევის ზოგადი დონე. წახალისების თანხა გაიცემა სამეცნიერო შრომის 
(სტატია/საკონფერენციო მასალა, წიგნი/წიგნის თავი), პატენტისა და სარედაქციო სამუშაოსათვის, 
რომელიც განხორციელებულია უნივერსიტეტის სახელით. აკადემიური პირისთვის წახალისების ძირითადი 
თანხის ოდენობა განისაზღვრება უნივერსიტეტის ბიუჯეტით ყოველი აკადემიური წლის დასაწყისში და 
მტკიცდება რექტორის ბრძანებით. 
 
თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევის მიზნებისათვის, სასწავლო უნივერსიტეტში შემუშავებულია 
აკადემიური, მოწვეული და ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის ფორმები, რომელთა მიზანია, 
გამოავლინოს თანამშრომელთა კმაყოფილება. უსდ-ის სტრუქტურული  ერთეულები ვალდებული არიან, 
წარმოადგინონ საქმიანობის  წლიური ანგარიშები, რომელსაც  განიხილავს სასწავლო უნივერსიტეტის 
უმაღლესი  მმართველი რგოლი. კანცელარია და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური, შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებთან ერთად, განახორციელებენ სტრუქტურული ერთეულის 
საქმიანობის შეფასების პროცესის წარმართვასა და მონიტორინგს, ორგანიზებას გაუწევს კონსულტაციებს 
სტრატეგიულ გეგმაში გაწერილი  აქტივობების  შესაბამისად.  
 
 
ქვემოთ მოცემულ გრაფიკებში წარმოდგენილია  სტატისტიკური მონაცემები სხვადასხვა ჭრილში: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																													
85	აკადემიური საქმიანობის წახალისების წესი	
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დიაგრამა 12 - აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის  თანაფარდობა  სქესის  მიხედვით  -  
რაოდენობრივი  დაყოფა  

 

 

დიაგრამა 13 - მამრობითი  სქესის  აკად .  და  მოწვეული  პერსონალის  რაოდენობა  ასაკის  მიხედვით  

 

დიაგრამა 14		-	მდედრობითი  სქესის  აკად .  და  მოწვეული  პერსონალის  რაოდენობა  ასაკის  მიხედვით  
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დიაგრამა 15 -	აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის   ასაკობრივი  დაყოფა  
 

 
 
ხარისხის სამსახურის მიერ დაგეგმილია შესაბამისი  სტრუქტურული ერთეულების 
ხელმძღვანელების ანგარიშების, წლიური შეფასებების და სამუშაოს შესრულების მუდმივი მონიტორინგის შ
ედეგებისგათვალისწინება თანამშრომლებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.  
სხვადასხვა ტიპის გამოკითხვა, სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული აქტივობების 
შესრულების ანგარიშები და მათი მონიტორინგი  აქტიურად იქნება გამოყენებული პერსონალის მართვის 
პროცესში, რაც დაეხმარება მას ადმინისტრაციული რესურსის სამიზნე ნიშნულების მიღწევისა და 
გაუმჯობესების სტრატეგიის განვითარებაში. შეფასების შედეგები პერსონალის განვითარების პოლიტიკის 
შემუშავების საფუძველია. 
 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• შინაგანაწესი; 
• აკადემიური თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების წესი; 
• აკადემიური საქმიანობის წახალისების წესი; 
• უსდ-ის დებულება; 
• გრაფიკული მონაცემები; 
• პერსონალის პირადი საქმეები; 
• საკონკურსო დოკუმენტაცია; 
• პერსონალთან გაფორმებული ხელშეკრულებების და დანართების ნიმუშები. 
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4.2.   აკადემიური ,  სამეცნიერო  და  მოწვეული  პერსონალის  დატვირთვა  
• უსდ-ის	 აკადემიური/სამეცნიერო	 და	 მოწვეული	 პერსონალის	 რაოდენობა	 და	 დატვირთვა	 უსდ-ში	

განხორციელებული	 საგანმანათლებლო	 პროგრამების,	 სამეცნიერო-კვლევითი / შემოქმედებითი / 
საშემსრულებლო	საქმიანობისა	და	სხვა	მათზე	დაკისრებული	ფუნქციების	ადეკვატურია	

აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით. 
სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა განსახორციელებული 
საგანმანათლებლო პროგრამების,	 სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და სხვა მათზე დაკისრებული 
ფუნქციების ადეკვატურია, რაც ასახულია  სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებულ რამდენიმე 
დოკუმენტში:  
რექტორის ბრძანებით დამტკიცებულია სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია და 
პერსონალთან თანაფარდობის წესი, რომელიც არეგულირებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობას და სამიზნე ნიშნულებს:86 
• სტუდენტთა საერთო მაქსიმალური კვოტის განსაზღვრაში განსაკუთრებული ინდიკატორია აკადემიური 

პერსონალის რაოდენობა, რაც დამოკიდებულია ცალკეული პროგრამის სპეციფიკაზე; 
• აკადემიური პეროსნალის ოდენობის განსაზღვრისას ორიენტირი უპირატესად კეთდება აფილირებულ 

პერსონალზე, პერსპექტივაში მათი ოდენობის ზრდის უზრუნველსაყოფად; 
• ერთ საგანმანათლებლო  პროგრამის  განხორციელებაში სავალდებულოა მონაწილეობდეს  დარგის 

მინიმუმ  ერთი  აფილირებული  აკადემიური  პერსონალი  (პროფესორი/ ასოცირებული  პროფესორი); 

• საგანმანათლებლო პროგრამაში  ჩართული  პერსონალის  თანაფარდობა სტუდენტთა მაქსიმალურ 
კვოტასთან უნდა იყოს არანაკლებ ერთი პროფესორი/ასოც. პროფესორი  45 სტუდენტზე; 

• აკადემიური (აფილირებულის ჩათვლით) პერსონალის სალექციო დატვირთვის მაქსიმალური 
კვირეული ზღვარი კორექტირდება სასწავლო უნივერსიტეტში მათი ადმინისტრაციულ პოზიციაზე 
დატვირთვისა და კვლევით საქმიანობაში ჩართვის მაჩვენებლებით; 

• სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვისას გაითვალისწინება ასევე მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 
პროგრამის ფარგლებში თითოეული სასწავლო წლისათვის საგანმანათლებლო პროგრამის 
კურიკულუმის მიხედვით. 

უსდ-ის განსაზღვრული აქვს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამიზნე ნიშნულები და 
ინდიკატორები87:  

§ აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა ადმინისტრაციული და 
დამხმარე პერსონალის მთლიან რაოდენობასთან;  

• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის თანაფარდობა დაწესებულების პერსონალის მთლიან 
რაოდენობასთან;  

• აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის რაოდენობასთან;  
• აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა აფილირებული აკადემიური პერსონალის 

																																																													
86 სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია და პერსონალთან თანაფარდობის წესი, მუხლი 4. 
87	სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია და პერსონალთან თანაფარდობის წესი. მუხლი 5 
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რაოდენობასთან;  
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 

რაოდენობასთან;  
• აფილირებული აკადემიური პერსონალის თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან;  
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა საგანმანათლებლო პროგრამებთან 

მიმართებით;  
• აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობა  საგანმანათლებლო პროგრამებთან 

მიმართებით;  
• აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი. 

 
 
დიაგრამა  16. აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის  რაოდენობის  თანაფარდობა  
ადმინისტრაციული  და  დამხმარე  პერსონალის  მთლიან  რაოდენობასთან  

 
 
 
 

დიაგრამა  17. აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის  თანაფარდობა  დაწესებულების  პერსონალის  
მთლიან  რაოდენობასთან  
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30 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალი 

76 

106 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი დაწესებულების პერსონალი 
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დიაგრამა  18. აკადემიური  პერსონალის  თანაფარდობა  მოწვეული  პერსონალის  რაოდენობასთან  

	
	

 
 
დიაგრამა  19. აკადემიური  პერსონალის  რაოდენობის  აფილირებული  პერსონალის  რაოდენობასთან  

 
 
 

 
 
 

19	

57	

აკადემიური პერსონალი მოწვეული პერსონალი 

19	

14	

აკადემიური პერსონალი აფილირებული აკადემიური პერსონალი 
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დიაგრამა  20. აკადემიური ,  მოწვეული  პერსონალის  თანაფარდობა  სტუდენტების  რაოდენობასთან  

	
	
	
	

დიაგრამა  21. აფილირებული  აკადემიური  პერსონალის  თანაფარდობა  სტუდენტების  რაოდენობა  
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120	

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი სტუდენტების რაოდენობა 

14	

120	

აფილირებული აკადემიური პერსონალი სტუდენტები 
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დიაგრამა  22. აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის  რაოდენობა  საგანმანათლებო  პროგრამების  
მიმართებით  

 
 
 
დიაგრამა  23 - აფილირებული  აკადემიური  პერსონალის  რაოდენობის  თანაფარდობა  სტუდენტების  
რაოდენობასთან  

 

76	

3	

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი პროგრამების რაოდენობა 

14	
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აფილირებული აკადემიური პერსონალი პროგრამების რაოდენობა 
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დიაგრამა  24  -  სამართლის  მიმართულების  აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის  რაოდენობა  
სამართლის  საბაკალავრო  საგანმანათლებლო  პროგრამასთან  მიმართებით  

 
 
დიაგრამა  25  -  საზოგადოებასთან  ურთიერთობის   მიმართულების  აკადემიური  და  მოწვეული  
პერსონალის  რაოდენობა  საზოგადოებასთან  ურთიერთობის  საბაკალავრო  და  სტრატეგიული  
კომუნიკაციების  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო  პროგრამებთან  მიმართებით  

 

 

29	

1	

სამართლის მიმართულების აკადემიური და მოწვეული პერსონალი 

სამართლის პროგრამა 

47	

2	

PR და SC მიმართულების აკადემიური და მოწვეული პერსონალი 

PR და SC პროგრამა 
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დიაგრამა  26 - სამართლის  მიმართულების  აფილირებული  პერსონალის  რაოდენობა  სამართლის  
საბაკალავრო  საგანმანათლებლო  პროგრამასთან  მიმართებით  

 
 

 
 
დიაგრამა  27 - საზოგადოებასთან  ურთიერთობის   მიმართულების  აფილირებული  პერსონალის  
რაოდენობა  საზოგადოებასთან  ურთიერთობის  საბაკალავრო  და  სტრატეგიული  კომუნიკაციების  
სამაგისტრო  საგანმანათლებლო  პროგრამებთან  მიმართებით  

 
 
 

4	

1	

აფილირებული პერსონალი სამართლის მიმართულებით 

სამართლის პროგრამა 

10	

2	

აფილირებული პერსონალი PR და SC მიმართულებით 

სამართლის პროგრამა 
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დიაგრამა  28 - აფილირებული  აკადემიური  პერსონალის  რაოდენობა  სამივე   საგანმანათლებლო  
პროგრამებთან  მიმართებით  

 

 

სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვა განსახორციელებული 

საგანმანათლებლო პროგრამების,	სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და სხვა მათზე დაკისრებული 

ფუნქციების ადეკვატურია. რეტორის ბრძანებით დამტკიცებულია  აკადემიური დატვირთვისა და 
შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის წესი, რომელიც არეგულირებს მართვისა და კომუნიკაციის 
საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯში“ დასაქმებული აკადემიური პერსონალის, 
პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ პროფესორის,  ასისტენტის, ადმინისტრაციულ 
პოზიციაზე მყოფი  პერსონალის დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას, საათობრივ დატვირთვას, ასევე 
განსაზღვრავს აკადემიური პერსონალის ანაზღაურების ოდენობას და პირობებს. 

• სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური კვირეული სალექციო 
დატვირთვა შეადგენს 15 საათს.  

• აფილირებული აკადემიური პერსონალის შემთხვევაში სალექციო დატვირთვა არ უნდა 
აღემატებოდეს 12 საათს კვირაში, თუკი დასაქმებულს უკავია ადმინისტრაციული პოზიცია. 

• უნივერსიტეტის აკადემიური პეროსონალის დატვირთვა ასევე მოიცავს საკონსულტაციო 
მიზნებისათვის კვირაში 2 საათს თითოეული სასწავლო კომპონენტისათვის მზადყოფნის რეჟიმში. 

• უნივერსიტეტი ვალდებულია, ინდივიდუალური დატვირთვის გაანგარიშებისას გაითვალისწინოს 
პერსონალის დატვირთვა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში იმ მიზნით, რომ 
საერთო კვირეულმა დატვირთვამ არ გადააჭარბოს კვირაში 40 საათს. 

ცალკე დოკუმენტად შემუშავებულია აკადემიური პერსონალის სემესტრული დატვირთვის სქემა და 

აკადემიური თანამდებობის პირის ინდივიდუალური დატვირთვის მაჩვენებელი, რომლის თანახმად 
სასწავლო/საუდიტორიო (აკადემიური)  დატვირთვა ივსება ყოველ სემესტრში თითოეული  პერსონალის 

14 

3 

აფილირებული პერსონალი სამივე პროგრამაზე პროგრამების რაოდენობა 
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მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობებიდან გამომდინარე, ასევე სამეცნიერო/კვლევითი 
საქმიანობა  ივსება ყოველ  წელს  თითოეული  პერსონალის მიერ მათზე დაკისრებული ფუნქცია-

მოვალეობებიდან გამომდინარე.   

სასწავლო /საუდიტორიო  (აკადემიური)  საქმიანობა ,რომელსაც  აკადემიური  პერსონალი  
ახორციელებს ,  მოიცავს  

• სასწავლო/სააუდიტორი ოდატვირთვას	 (სალექციო/სამუშაოჯგუფი,	 პრაქტიკული,	
ლაბორატორიული მეცადინეობა); 

• სტუდენტებისთვის საკონსულტაციო მომსახურებას,	ინდივიდუალური მუშაობას;	
• ლექციის,	სამუშაოჯგუფის,	პრაქტიკული/ლაბორატორიული  მეცადინეობის მომზადებას;	
• შუალედური და დასკვნითი გამოცდების საკითხების  მომზადებას;	
• სტუდენტთა შეფასებას  შუალედურ და დასკვნით გამოცდაზე; 
• საბაკალავრო პროგრამის ხელმღვანელობას,	თუთანახელმღვანელია	-	ნახევრდება; 
• სამაგისტრო პროგრამის ხელმღვანელობას,	თუთანახელმღვანელია	-	ნახევრდება; 
• საგანმანათლებლო პროგრამების/კურიკულუმების,	 სასწავლო კურსების/მოდულის სილაბუსების 

შემუშავების,	განვითარების პროცესში მონაწილეობის მიღებას;	
• საბაკალავრო  ნაშრომის  ხელმღვანელობას; 
• სამაგისტრო ნაშრომის ხელმღვანელობას; 
• საწარმოო/პროფესიული პრაქტიკის ხელმღვანელობას. 

 
სამეცნიერო-კვლევითი  საქმიანობა   მოიცავს ;  
 

• სასწავლო უნივერსიტეტის სახელით სახელმძღვანელოს, სამეცნიერო ნაშრომის ან მონოგრაფიის 
გამოცემას / თარგმნას; 

• სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზებას; 
• სამეცნიერო ნაშრომის გამოქვეყნებას ან/და კონფერენციაზე მოხსენებით 

გამოსვლა/მონაწილეობას; 
• განსახორციელებელი სამეცნიერო საგრანტო პროექტის მომზადებას/ განხორციელებას ან/და 

სამეცნიერო-კვლევით პროექტში მონაწილეობას; 
• სამეცნიერო ჟურნალის /სტატიის რედაქტირებას; 
• სამაგისტრო ნაშრომების რეცენზირებას ან/და   ხელმძღვანელობა/რეცენზირებასა და 

საკვალიფიკაციო კომისიების წევრობას. 
 
ადმინისტრაციული  საქმიანობა ,  რომელსაც  პერსონალი  ახორციელებს  შეთავსებით ,  
მოიცავს :   

• ადმინისტრაციული ფუნქციის  შეთავსებას;	
• უსდ-ის მიზნებით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას	

მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
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მტკიცებულების მითითებით.  

• აკადემიური საქმიანობის წახალისების წესი; 
• სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია და პერსონალთან თანაფარდობის წესი; 
• აფილირების წესი; 
• შინაგანაწესი; 
• აკადემიური	პერსონალის	სემესტრული	დატვირთვის	სქემა	და	აკადემიური	თანამდებობის	პირის	

ინდივიდუალური	დატვირთვის	მაჩვენებელი; 
• აკადემიური პერსონალის დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების წესი. 

 
ძლიერი  და  გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 
მოთხოვნების შესაბამისად 

ძლიერი  მხარეები  
• ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის არსებობა;  
• აკადემიური პერსონალის კონტინგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის არსებობა;  
• აკადემიური საქმიანობის წახალისება;  
• აკადემიური პერსონალის ჩართულობა უსდ-ის საგანმანათლებლო საქმიანობასა და მართვაში;  
• მაღალი კორპორაციული კულტურა და გუნდურობა;  
• პერსონალის პიროვნული და პრფესიული ზრდა-განვითარების ხელშეწყობა;  
• უსდ-ის მზადყოფნა სისტემატიური კონსულტაციების, შეხვედრებისა და თანამშრომლობის 

ხელშეწყობისათვის. 
 
 
გასაუმჯობესებელი  მხარეები  

• ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანობის უზრუნველყოფა; 
• თანამშრომელთა მოზიდვის, ლოალურობისა და პროცესებში ჩართულობის სისტემების 

განვითარება;  
• პერსონალის	განვითარების დამათებითი ფინანსური რესურსების მოზიდვა; 

 
	

5.  სტუდენტები  და  მათი  მხარდაჭერის  ღონისძიებები  
უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და მათი უფლებების დაცვა;. სთავაზობს 
სტუდენტებს შესაბამის სერვისებს, მათ შორის, დასაქმების ხელშეწყობის მექანიზმებს, უზრუნველყოფს სტუდენტების 
მაქსიმალურ ინფორმირებას, ახორციელებს მრავალფეროვან ღონისძიებებს და ხელს უწყობს სტუდენტების 
ჩართულობას ამ ღონისძიებებში. სტუდენტთა მხარდამჭერი ღონისძიებების გასაუმჯობესებლად უსდ ითვალისწინებს 
სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგებს. 

5.1.  სტუდენტის  სტატუსის  მოპოვების ,  ცვლილებისა  და  განათლების  აღიარების  წესი  და  
სტუდენტთა  უფლებები  
• უსდ-ს	თითოეული	 საგანმანათლებლო	 საფეხურისათვის	 შემუშავებული	 აქვს	 სტუდენტის	 სტატუსის	 მოპოვების,	

შეჩერებისა	 და	 შეწყვეტის,	 მობილობის,	 კვალიფიკაციის	 მინიჭების,	 საგანმანათლებლო	 დოკუმენტის	 გაცემის,	
ასევე	სწავლის	პერიოდში	მიღებული	განათლების	აღიარების	წესები;	

• უსდ	უზრუნველყოფს	სტუდენტების	უფლებებისა	და	კანონიერი	ინტერესების	დაცვას.	
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აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო	 საქმიანობა დადგენილია სასწავლო პროცესის  
მარეგულირებელი წესით, რომელიც	 ადგენს	 სტუდენტის	 სამართლებრივ	 სტატუსს,	 მის	 უფლება-
მოვალეობებს,	სტუდენტის	სტატუსის	მოპოვების,	შეჩერებისა	და	შეწყვეტის,	მობილობის,	ასევე	სწავლის	
პერიოდში	 მიღებული	 განათლების	 აღიარების	 წესებს;	 განსაზღვრავს	 დაწესებულებაში	 სასწავლო	
პროცესის	განხორციელების,	მათ	შორის	პროგრამების	ორგანიზებასთან დაკავშირებულ	პროცედურულ	
საკითხებს88.		
 
სტუდენტის  სტატუსის  მოპოვება 		
	

 სასწავლო უნივერსიტეტში	 სტუდენტის	 სტატუსის	 მოპოვება	 უმაღლესი	 აკადემიური	 განათლების	
საბაკალავრო (პირველ) საფეხურზე საქართველოს მოქალაქე აპლიკანტი ჩაირიცხება საბაკალავრო 
პროგრამაზე, თუ მას გააჩნია სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი, ან მასთან 
გათანაბრებული დოკუმენტი, წარმატებით აქვს ჩაბარებული ერთიანი ეროვნული გამოცდები და 
მოპოვებული აქვს უსდ-ში სწავლის უფლება ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 
თანახმად.  

 
 უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ენის კომპეტენციის დადგენის მიზნით გადიან გასაუბრებას კონკრეტული 
პროგრამის მოთხოვნათა შესაბამისად; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობად შესაძლოა განისაზღვროს 
ენის კომპეტენციის დამდგენი დოკუმენტის აღიარების აუცილებლობა89. 

 
სამაგისტრო პროგრამაზე აპლიკანტი ჩაირიცხება, თუ მას გააჩნია ბაკალავრის ან ბაკალავრთან 
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, წარმატებით აქვს ჩაბარებული 
საერთო სამაგისტრო გამოცდები და სასწავლო უნივერსიტეტის შიდა საკვალიფიკაციო 
გამოცდა/გამოცდები.  საგანმანათლებლო პროგრამების პირველ და მეორე საფეხურზე  სტატუსის 
მოპოვება შესაძლებელია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების 
გარეშე  საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მაგისტრანტის სტატუსის მოსაპოვებლად კანდიდატი 
აბარებს გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებულ საერთო სამაგისტრო გამოცდას და 
სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ შიდა გამოცდებს.90	 
 
უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვა წარმოებს წინასწარ გამოცხადებული კონკურსის 
წესით.  მაგისტრანტობის კანდიდატი უნივერსიტეტის მიმღებ კომისიას წარუდგენს რექტორის სახელზე 
დაწერილ განაცხადს მაგისტრატურის დებულებით  განსაზღვრულ  დოკუმენტაციასთან ერთად91 
 
დოკუმენტაციის არასრულად წარდგენისას მაგისტრანტობის კანდიდატის განცხადება გაუქმებულად 

																																																													
88	სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი. 
89 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, მუხლი 2. 
90 სამაგისტრო პროგრამა (შეფასების კრიტერიუმები). 
91	მაგისტრატურის დებულება, მუხლი  3.	
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ითვლება.  მაგისტრატურაში ჩარიცხვა დასტურდება უნივერსიტეტის რექტორის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც განთავსდება სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-
გვერდზე92. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტში გარე მობილობა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის, სსიპ - 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამართლებრივი აქტებით 
დადგენილი ვადებისა და სასწავლო უნივერსიტეტის ნორმატიული აქტების შესაბამისად. 
 
სტუდენტს უფლება აქვს სწავლის პერიოდში შიდა მობილობით შეცვალოს საგანმანათლებლო 
პროგრამა. შიდა მობილობა ცხადდება რექტორის ბრძანების საფუძველზე და ამ პროცესის 
ადმინისტრირებას ახორციელებს სასწავლო უნივერსიტეტი. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება 
სტუდენტს ეძლევა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით93. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტს განსაზღვრული აქვს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების პროცედურა,  რომლის 
თანახმად სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველია: ა) პირადი განცხადება (მიზეზის გარეშე); ბ)უცხო 
ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლა, გაცვლითი საგანამანათლებლო 
პროგრამის ფარგლებში სწავლის გარდა; გ)ორსულობა, მშობიარობა, ბავშვის მოვლა ან  
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება; დ)სტუდენტსა და დაწესებულებას შორის 
საგანმანათლებლო მომსახურების  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფინანსური 
ვალდებულებების (სწავლის საფასურის გადაუხდელობა) დარღვევა;  ე) აკადემიური რეგისტრაციის 
გაუვლელობა;  ვ) სასწავლო უნივერსიტეტის ნორმატიული აქტებით დადგენილი სხვა შემთხვევები. 
 
სტუდენტის სტატუსის შეჩერებად მიიჩნევა დაწესებულებისა და სტუდენტის უფლება-მოვალეობების 
შესრულებისგან განთავისუფლება სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის გარეშე; სტუდენტის სტატუსის 
შეჩერების მანძილზე, დაწესებულება და სტუდენტი თავისუფლდებიან ურთიერთსანაცვლო უფლება-
მოვალეობების შესრულებისაგან, გარდა იმ უფლებებისა და მოვალეობებისა, რომლებიც წარმოიშვა 
სტატუსის შეჩერებამდე; პირი, რომელსაც შეჩერებული აქვს სტუდენტის სტატუსი, არ განიხილება 
დაწესებულების სტუდენტების საერთო რაოდენობის ფარგლებში94. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტს ასევე განსაზღვრული აქვს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის პროცედურა, 
რომლი თანახმად სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: ა)საგანამანათლებლო პროგრამის დასრულება 
მოცემულ საფეხურზე ბ)პირადი განცხადება გ)სტუდენტის სტატუსის შეჩერებიდან 5-წლიანი ვადის 
გასვლა, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა დ)გარდაცვალება ან 
სასამართლოს მიერ გარდაცვლილად აღიარება; ე)მოქმედი კანონმდებლობით და დაწესებულების 
ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები. 
 
 

 სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ სამართლებრივი აქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი 
შედეგები დგება ბრძანების გამოცემიდან თორმეტი თვის შემდეგ. დროის ამ მონაკვეთში სტუდენტის 
სტატუსი ითვლება შეჩერებულად და სტუდენტი უფლებამოსილია ისარგებლოს მობილობის უფლებით. 

																																																													
92	მაგისტრატურის დებულება მუხლი 1-3 
93 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი მუხლი 3-4 
94 სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, მუხლი 5 
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სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შემთხვევაში, მისი ხელახლა მოპოვება დასაშვებია კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით; სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ გამოიცემა რექტორის ბრძანება, აღნიშნული 
გარემოება არ  ათავისუფლებს მხარეებს მანამდე წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებისგან. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტს განსაზღვრული აქვს სტუდენტის სტატუსის აღდგენის პროცედურები. კერძოდ:  
სტატუსის შეჩერების მიზეზის აღმოფხვრის შემთხვევაში, სტატუსშეჩერებული სტუდენტი უფლებამოსილია 
საკუთარი განცხადების საფუძველზე მოითხოვოს სტუდენტის სტატუსის აღდგენა; სასწავლო 
უნივერსიტეტი ვალდებულია  საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში 
უზრუნველყოს სტუდენტის სტატუსის აღდგენის რეგისტრაცია; სტუდენტის სტატუსის აღდგენა  დასაშვებია 
სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ფარგლების გადაჭარბებით. ამ შემთხვევაში სტუდენტების საერთო 
რაოდენობის ზევით ჩარიცხული პირების რაოდენობა გამოაკლდება მომდევნო სასწავლო წლისათვის 
სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ სტუდენტთა მისაღები ადგილების რაოდენობას; სტუდენტის 
სტატუსის აღდგენა დასაშვებია სემესტრის დაწყებიდან 4 კვირის ვადაში, ამ ვადის გასვლის შემდეგ 
სტატუსის აღდგენაზე მომართვის შემთხვევაში, სტატუსი აღდგება მომდევნო სემესტრიდან; სალექციო 
პერიოდის დაწყების შემდეგ სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში, სასწავლო უნივერსიტეტი არ 
არის ვალდებული სტუდენტს აუნაზღაუროს გაცდენილი ლექციები ან/და შეფასების მისაღებად 
განხორციელებული აქტივობები; სკოლის დეკანი შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის 
ხელმძღვანელთან ერთად სტუდენტის მიერ დაგროვილი კრედიტების საფუძველზე განსაზღვრავს, 
რომელი სემესტრიდან უნდა გააგრძელოს სწავლა სტუდენტმა; საჭიროების შემთხვევაში დგება 
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა. 
 
აბიტურიენტებისა და სტუდენტების უსდ-ის საქმინოაბის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის მიწოდების 
მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ მომზადებულია სტუდენტის გზამკვლევი, რომელშიც აღწერილია 
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ძირითადი წესები, პროცედურები 
საგანმანათლებლო პროგრამების და სხვა სტუდენტურ  ცხოვრებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 
საკითხები95. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტს შედგენილი აქვს  სტუდენტთან გასაფორმებელი ხელშეკრულებების ნიმუშები 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ხელშეკრულება განსაზღვრავს მხარეთა უფლება-მოვალეობებს, 
საფასურის გადახდის პოლიტიკას, დავების მოგვარების წესსა და ხელშეკრულების შეწყვეტის 
საფუძვლებს. სასწავლო უნივერისტეტის დებულება, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, 
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი, ეთიკის კოდექსი და უსდ-ის სხვა შიდა მარეგურილებელი 
დოკუმენტები ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილია96. სტუდენტი, ხელმოწერით ადასტურებს 
თანხმობას სასწავლო პროცესის წარმართვის მიზნებისთვის, უნივერსიტეტის მიერ მისი პერსონალური 
მონაცემების დამუშავების შესახებ, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  
 
ხელშეკრულებების გაფორმების პროცესს ადმინისტრირებას უწევს სასწავლო პროცესის მართვის 
სამსახური, რომელიც პასუხობს სტუდენტებს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ დამატებით 
კითხვებზე97. 
 
სტუდენტთა უფლებების და კანონიერი ინტერესების დასაცავად სასწავლო უნივერსიტეტში არის 
																																																													
95 სტუდენტის გზამკვლევი 
96 უსდ-ისა და სტუდენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუში 
97 დებულება, მუხლი 19 
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შეფასების გამჭირვალე და სამართლიანი პრინციპი. პროგრამებსა და სილაბუსებში დეტალურადაა  
აღწერილი 100 ბალიანი შეფასების სისტემა, თუ როგორ ხდება სტუდენტის მიერ ათვისებული ცოდნის 
შემოწმება/გამოკითხვა და რა კრიტერიუმებით ფასდება იგი.  
 
უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსით რეგულირდება სტუდენტის ვალდებულებები და უფლებამოსილებები. 
სტუდენტის მხრიდან ნებისმიერი ქმედება თუ საქციელი, რომელიც არღვევს მარეგულირებელი 
დოკუმენტებით განსაზღვრულ უფლებებსა და მოვალეობებს, შესაძლოა გახდეს დისციპლინური 
კომისიის განხილვის საგანი. პროცესის ნებისმიერი ეტაპი, რომელიც ეხება სტუდენტის უფლებებსა და 
კანონიერ ინტერესებს, არის სამართლიანი, გამჭირვალე და შეესაბამება საქართველოს 
კანონმდებლობას98. 
 
სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით, სასწავლო უნივერსიტეტის 
სტუდენტს უფლება აქვს მიმართოს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ნებისმიერი სტრუქტურული 
ერთეულის  თანამშრომელს და მათგან მიიღოს რეაგირება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. 
მოთხოვნის შემთხვევაში, უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებას, 
დამუშავებას და გაცემას კანონმდებლობის შესაბამისად, მოქმედი საქმისწარმოების ერთიანი წესისა და 
პროცედურების დაცვით99. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებს  უქმნის 
საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის პირობებს და აძლევს პროფესიული თუ აკადემიური 
განათლების მიღების შესაძლებლობას. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში განსაზღვრულია 
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტების მომსახურების წესი და პირობები100. 
 

სა სასწავლო უნივერსიტეტში ხარისხიანი და სრულყოფილი განათლების მიღებას ხელს უწყობს 
ბიბლიოთეკა, რომელიც უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებული, სასწავლო დანიშნულების დახურული 
(მხოლოდ სტუდენტებისა და პერსონალისთვის)  საგანმანათლებლო ერთეულია, სადაც დაცულია 
ბეჭდვური და ელექტრონული გამოცემები101. 

 
უსდ-ის საქმიანობის შესახებ ნებისმიერი  ინფორმაცია საჯაროა სტუდენტებისთვის და ხელმისაწვდომია 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  
• სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი; 
• სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა; 
• მაგისტრატურის დებულება; 
• სტუდენტის გზამკვლევი; 
• უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუში; 
• უსდ-ის დებულება; 

																																																													
98	ეთიკის კოდექსი, მუხლი 4 
99 საქმის წარმოების წესი 
100	სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, მუხლი 10	
101	ბიბლიოთეკის დებულება, მუხლი 1	
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• საქმის წარმოების წესი; 
• ბიბლიოთეკის დებულება; 
• ეთიკის კოდექსი.   
 
5.2.   სტუდენტთა  მხარდაჭერის  ღონისძიებები  
• სასწავლო	 პროცესის	 დაგეგმვისა	 და	 აკადემიური	 მიღწევების	 გასაუმჯობესებლად	 უსდ-ში	 მოქმედებს	

საკონსულტაციო	მომსახურება;	
• უსდ-ში	 ფუნქციონირებს	 კარიერული	 მხარდაჭერის	 სერვისი,	 სადაც	 სტუდენტები	 იღებენ	 შესაბამის	

კონსულტაციას	და	მხარდაჭერას	დასაქმებასა	და	კარიერულ	განვითარებასთან	დაკავშირებით;	
• უსდ	 უზრუნველყოფს	 სტუდენტთა	 ინფორმირებას	 და	 მათ	 ჩართულობას	 სხვადასხვა	 საუნივერსიტეტო,	

ადგილობრივ	 და	 საერთაშორისო	 პროექტებსა	 და	 ღონისძიებებში,	 ასევე	 ხელს	 უწყობს	 სტუდენტური	
ინიციატივების	მხარდაჭერას;	

• უსდ-ს	 გააჩნია	 სოციალურად	 მოწყვადი	 სტუდენტების	 მხარდაჭერის,	 მათ	 შორის,	 ფინანსური	 მხარდაჭერის	
მექანიზმები.	

აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
სტუდენტების  სწავლება ,  პიროვნული  განვითარება  და  თვითრეალიზაცია  
 
სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობა არის სტუდენტზე ორიენტირებული პროცესი და მიმართულია 
სტუდენტის სრულფასოვან, თვითრეალიზებად პიროვნებად ჩამოყალიბებაზე. ამისათვის უსდ ავითარებს 
ტრანსფორმაციული სწავლების საუკეთესო პრაქტიკას და სასწავლო პროცესში ნერგავს 
ექსპერიმენტული და ინტერდისციპლინური განათლების მეთოდებს; უსდ-ის უწყვეტი განათლების 
ცენტრის მიერ ხორციელდება კარიერული და პიროვნული ზრდის პროგრამები, რომლებიც 
ორიენტირებულია შემოქმედებითი და სამეწარმეო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, ლოგიკური 
აზროვნების გაღრმავებასა და პიროვნული პოტენციალის რეალიზებაზე; სტუდენტები ჩართულები არიან 
დარგობრივ პროექტებში; აქვთ საშუალება აწარმოონ აქტიური კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან; 
ჩართულები არიან კვლევით პროექტებში, შემოქმედებით, სოციალურ და საზოგადოებრივ აქტივობებში; 
შშმ და სსმ სტუდენტებისათვის უსდ უზრუნველყოფს შესაბამის პირობებს; დანერგილია სტუდენტების 
წახალისების მექანიზმები; შექმნილია ცოდნის უწყვეტ რეჟიმში მიღების სტუდენტები.  
 
სასწავლო	 პროცესის	 დაგეგმვისა	 და	 აკადემიური	 მიღწევების	 გასაუმჯობესებლად	 უსდ-ში	 მოქმედებს	
საკონსულტაციო	 მომსახურება. სტუდენტს შეუძლია დახმარებისთვის მიმართოს სასწავლო პროცესის 
სამსახურს და ის დაეხმარება მას საგანმანათლოებლო პროგრამების/სასწავლო კურსების შინაარსის, 
წინაპირობების, კრედიტების დაგროვების და სხვა საჭირო ინფორმაციის მიღებაში.  
 
სასწავლო  პროცესის  მართვის  სამსახური  ახორციელებს  სტუდენტთა მომსახურებას და 
ინფორმირებას შეფასებების, სასწავლო ცხრილების, სასწავლო პროცესთან პროცესთან დაკავშირებულ 
სხვა საკითხებზე, სტუდენტის სტატუსის აღდგენასთან/შეჩერებასთან/შეწყვეტასთან დაკავშირებით 
შესაბამისი პერსონალისთვის ინფორმაციის მიწოდებას  და პროცესის ორგანიზაციული-ტექნიკური 
უზრუნველყოფას; სტუდენტებისათვის პროგრამის ფარგლებში ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის 
შედგენის ტექნიკური ხელშეწყობა პროგრამის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით 
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სასწავლო უნივერსიტეტის თითოეული სასწავლო კურსის ლექტორს გამოყოფილი აქვს დამატებითი 
დრო სტუდენტების კონსულტაციისთვის, რომელიც ასე ფორმულირდება:  
 
კონსულტაცია: ლექცია-სემინარების დღეებში, 2 საათი,  უნივერსიტეტის  სასწავლო აუდიტორია. ეს 
ჩანაწერი მოცემულია ყველა სილაბუსში. სტუდენტებისთვის სილაბუსის გაცნობა ხორციელდება 
პირველივე სასწავლო კვირაში.  
 
სტუდენტთა  მხარდაჭერის  ღონისძიებებს  ახორციელებს  აბიტურიენტებისა  და  სტუდენტების  
მომსახურებისა   და  კარიერული  მართვის  სამსახური  
 
აბიტურიენტებისა და სტუდენტების მომსახურებისა  და კარიერული მართვის სამსახური მომსახურებას 
უწევს აბიტურიენტებსა და  სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს პროფესიული ორიენტაციის, 
სამომავლო დასაქმებისა და წარმატებული კარიერის უზრუნველსაყოფად, რისთვისაც იგი 
კოორდინირებას გაუწევს სამოქალაქო, კერძო და სახელმწიფო სექტორთან თანამშრომლობას 
აბიტურიენტებისა და სტუდენტების დასაქმებისათვის; შექმნის დამსაქმებელთა მონაცემთა ბაზებს და 
ინფორმაციას მიაწდვის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს; ხელს შეუწყობს სტუდენტური 
პროექტებისა და ნოვატორული ინიციატივების განხორციელებას; დაეხმარება უცხოელ სტუდენტებს 
სასწავლო გარემოსთან ინტეგრაციაში; მიაწვდის ინფორმაციას სასწავლო უნივერსიტეტის 
ხელმძღვანელობას  წარჩინებულ სტუდენტთა დასაქმების უზრუნველსაყოფად102. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტებს ჩაერთონ საერთაშორისო მობილობაში, 
პროექტებსა და პროგრამებში. ამ მიზნით უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტების ინფორმირებას  
დაგეგმილი საერთაშორისო კონფერენციებისა და ფორუმების შესახებ. დაგეგმილ და განხორცილებულ 
პროექტებზე/ღონისძიებებზე სტუდენტებს აქვთ წვდომა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდისა და სოციალური 
ქსელის საშუალებით.  

 
სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემა  - ELMS უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 
პროგრამების შინაარსისა და მათი განხორციელების პროცესის გამჭვირვალობას, სტუდენტების 
მაქსიმალურ ინფორმირებას სწავლებასთან დაკავშირებულ თუ სხვა საუნივერსიტეტო ცვლილებების 
შესახებ.   
	
სასწავლო უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა ორიენტირებულია შესთავაზოს 
სტუდენტებს მობილობა, კვლევებში მონაწილეობა, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ განათლების მიღება და 

ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებული სხვა  საკითხები.  
 
დასაქმებისა და კარიერული განვითარების კუთხით უნივერსიტეტში შემუშავებული სტაჟირების გავლის 
წესი  მიზნს ისახავს  სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის პროფესიული განვითარების 
ხელშეწყობას შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.  
 
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული განვითარების, პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების გამომუშავებისა და სრულყოფის უზრუნველსაყოფად სასწავლო უნივერსიტეტი ახალგაზრდა 
სპეციალისტებს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად იმუშაონ და გამოავლინონ შემოქმედებითი 
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ინიციატივები.  
 
სტაჟიორთა  მიღების პროცედურებსა და სტაჟირების გავლას კოორდინირებას უწევს აბიტურიენტებისა 
და სტუდენტების მომსახურებისა და კარიერული მართვის სამსახური. ცალკეულ პროგრამაში მოცემული 
პრაქტიკული კომპონენტის რეალიზაციის მიზნებისთვის პროგრამის ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს 
სტუდენტთა გადანაწილებას  პარტნიორულ ორგანიზაციებში103. სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო 
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამართლის კლინიკის განვითარება, რომლის 
ხელმძღვანელადაც მოაზრებულია პრაქტიკოსი ადვოკატი, რომელიც განახორციელებს საბაკალავრო 
დონეზე სტუდენტთა პროფესიულ უნარ-ჩვევების გამომუშავებას სწავლების პროცესშივე104.  
 

  სტუდენტთა პროფესიური განვითარების და სამომავლოდ კარიერული წინსვლის მიზნით სასწავლო 
უნივერსიტეტმა გააფორმა  ურთიერთთანამშრომლობის მემორადუმები სხვადასხვა ადგილობრივ და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის: 
 

• საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი  
• საერთაშორისო სამართლებრივი სწავლების ცენტრი Centre for International legal studies 
• საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 
• ვარშავის მენეჯმენტის სკოლა- უნივერსიტეტის კოლეჯი ვარშავაში  Warsaw School of 

Management- University College in Warsaw; 
• “VIAMODA” კოლეჯი ვარშავაში VIAMODA College in Warsaw; 
• “Found Trends Creative Management; 
• ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე“; 
• ფაბლისითი ჯგუფი; 
• ა(ა)იპ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია; 
• ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები (JMG & PARTNERS); 
• საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი; 
• ჟურნალი „ ბიზნესპოსტი“ 

 
 

სასწავლო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს უწყვეტი განათლების ცენტრი, რომლის  მიზანია  მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე პიროვნების საგანმანათლებლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება   
სხვადასხვა ტრენინგის, საზაფხულო სკოლის, მასტერკლასის, პროფესიული პროგრამის, 
კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებათა მეშვეობით; საზოგადოების სხვადასხვა სოციალური და 
ასაკობრივი ჯგუფისთვის უწყვეტი განათლების, კვალიფიკაციის ამაღლება პროფესიული 
განვითარებისათვის შესაძლებლობათა უზრუნველყოფის გზით105. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების 
ცენტრი. ცენტრის დანიშნულებაა პიროვნების განგრძობადი საგანმანათლებლო პროდუქტის მიწოდება. 
უწყვეტი განათლების ცენტრის მიზანია: 

• პიროვნებისათვის მთელი სიცოცხლის მანძილზე მისი საგანმანათლებლო მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილების სათანადო პირობების უზრუნველყოფა; 

																																																													
103	სტაჟირების წესი, მუხლი 1, 3 
104 სამართლამცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 
105 უსდ-ის დებულება. მუხლი 22 
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• სხვადასხვა ტრენინგის, საზაფხულო სკოლის, მასტერკლასის, პროფესიული პროგრამის, 
კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებათა განხორციელება; 

• დასაქმების სფეროში წვლილის შეტანა საზოგადოების სხვადასხვა სოციალური და ასაკობრივი 
ჯგუფისთვის უწყვეტი განათლების, კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული 
განვითარებისათვის შესაძლებლობათა უზრუნველყოფის გზით. 

 

სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების	 სამეცნიერო მიმართულებით	 განვითარების	 მიზნით უსდ 
ჩაატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ,,თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“. 
გამოიცემა სამეცნიერო ელექტრონული ჟურნალი რომელშიც, გამოცდილ მკვლევართა ნაშრომების 
პარალელურად გამოქვეყნდება სტუდენტებისა და კურდამთავრებულების ნაშრომები, როგორც 
საქართველოდან, ასევე უცხოეთიდან. ჟურნალი ხელს შეუწყობს ქართველი სტუდენტების სამეცნიერო 
პოტენციალის ინტერნაციონალიზაციას და ურთიერთთანამშრომლობის პოლიტიკას106. 

 

სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურმა	 სტუდენტთა	 ინფორმირებისა	 და	 მათი 	
ჩართულობის კუთხით	სხვადასხვა	საუნივერსიტეტო,	ადგილობრივ	და	საერთაშორისო	პროექტებსა	და	
ღონისძიებებში,	 ასევე	 სტუდენტური	 ინიციატივების	 მხარდაჭერისთვის შეიმუშავა სპეციალური შეფასების 
კითხვარები, რომლის მიხედვით შესაძლებელი იქნება დადგინდეს სტუდენტთა ინფორმირებულობის, 
აქტიურობის, მონაწილეობის და  ჩართულობის დონე და კმაყოფილება107. 	
	
უსდ-ში მკაფიოდ განსაზღვრულია სტუდენტებისთვის, მათ შორის სოციალურად მოწყვლადი 
სტუდენტებისთვის, ფინანსური შეღავათის გაწევის მექანიზმები და სტიპენდიის გაცემის წესი, ასევე 
ერჯერადი ფულადი წახალისების წესი, რომლის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტი ადგენს 
სხვადასხვა შეღავათებს ისეთი კატეგორიის სტუდენტებისათვის, როგორიცაა სოციალურად დაუცველი 
ოჯახის  პირები; სტუდენტური ოჯახი; ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები; იძულებით 
გადაადგილებული და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირები; მრავალშვილიანი ოჯახების 
წევრები; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები;   მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები პირები; 
ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისთვის გარდაცვლილ პირთა შვილები;  ობოლი და მშობელთა 
მზრუნველობას მოკლებული ახალგაზრდები; ასევე, სხვა	 ცალკეულ	 შემთხვევაში	 რექტორის	
გადაწყვეტილებით..  
 
საშეღავათო პირობებით სარგებლობის პროცედურა და პირობები გაწერილია სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი წესში108.  
 

უსდ-ში გათვალისწინებულია სტიპენდიის გაცემის წესის თანახმად     
სტიპენდიების დანიშვნის მთავარი კრიტერიუმია სტუდენტის რეიტინგი (სემესტრული მაღალი 
აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი). სტიპენდიის დანიშვნის საფუძველია, სტუდენტის მიერ სემესტრში 
არანაკლებ 30 კრედიტის დაგროვება და „A” (91 – 100 ქულა) შეფასება ყველა სასწავლო კომპონენტში. 
სტუდენტის მაღალი აკადემიური მოსწრების დადგენა და სტიპენდიის გაცემა სასწავლო უნივერსიტეტში 
იწარმოებს სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებლის (GPA) დაანგარიშების საფუძველზე.  
სტიპენდიის დანიშვნა ხორციელდება პროგრამაზე სწავლის მესამე და ყოველი მომდევნო სემესტრის 

																																																													
106	ელექტორნული ჟურნალი „თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევების“ კონცეფცია  
107	ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, დანართები 12, 20, 21	
108	სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, მუხლი  11 	
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საგამოცდო სესიის შედეგების საფუძველზე. სტუდენტთა აკადემიური მაჩვენებლის შემოწმების შემდეგ 
შეირჩევა საუკეთესო რეიტინგის მქონე სტუდენტი (რომელთაც აქვს ყველაზე მაღალი აკადემიური 
მოსწრების მაჩვენებელი) და მათ მონაცემები წარედგინება რექტორს, რომელიც ბრძნებით ადასტურებს 
სტუდენტებისათვის სტიპენდიის დანიშვნას. სტიპენდიის დანიშვნის, ოდენობისა და შეწყვეტის პროცედურა 
რეგულირდება უსდ-ის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დოკუმენტით. 

 
სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი უფლებამოსილია თავისი ინიციატივით ან/და სტუდენტ(ებ)ის 
თხოვნის საფუძველზე განახორციელოს სხვადასხვა სახის წამახალისებელი ღონისძიებები, რომლებიც 
ემსახურება სტუდენტური ცხოვრების გაუმჯობესებას და სტუდენტთა მოტივაციის გაზრდას.  ერთჯერადი 
ფულადი წახალისება შეიძლება გადაეცეს სტუდენტს, რომელმაც სასწავლო უნივერსიტეტის სახელით 
მიიღო მონაწილეობა საუნივერსიტეტო, საერთაშორისო ან ეროვნულ კონფერენციაში, სპორტულ და 
ინტელექტუალურ შეჯიბრებებში და საუკეთესოდ წარმოაჩინა საკუთარი თავი და სასწავლო 
უნივერსიტეტი.  
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმები პარტნიორ ორგანიზაციებთან/ინსტიტუციებთან; 
• უსდ-ის დებულება; 
• სტაჟირების წესი; 
• სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2019-2026;  
• საგანმანათლებლო პროგრამები; 
• სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022; 
• სტუდენტის გზამკვლევი; 
• ხარისხის უზურნველყოფის მექანიზმები; 
• სასწავლო პროცესის  მარეგულირებელი წესი. 

 
ძლიერი  და  გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 
მოთხოვნების შესაბამისად 
 
ძლიერი  მხარეები  
 

• სტუდენტებზე მორგებული ადაპტირებული ეკოლოგიური სასწავლო სივრცე; 
• სტუდენტების კარიერული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა; 
• სტუდენტების სტაჟირების შესაძლებლობა; 
• გამჭირვალე და სამართლიანი შეფასების სისტემა; 
• სტუდენტთა ჩართულობა უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესებში; 
• სტუდენტთა ჩართულობა უსდ-ის მართვის პროცესებში; 
• სტუდენტებისთვის ფინანსური შეღავათის გაწევის ეფექტიანი მექანიზმები; 
•  სტიპენდიის გაცემის და ერთჯერადი ფულადი წახალისების  წესის არსებობა. 

 
გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
 

• საუნივერსიტეტო გრანტების  გაზრდა; 
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• შშმ და სსმ სტუდენტებისთვის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 
• სტუდენტებისათვის გასართობი-შემოქმედებითი აქტივობებისათვის მეტი სივრცეების შეთავაზება; 
• სტუდენტების სპორტული ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა. 

	

6.  კვლევა, განვითარება  ან/და  სხვა  შემოქმედებითი  საქმიანობა  
	

უსდ სახისა და დარგ(ებ)ის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ზრუნავს საკუთარი კვლევითი ფუნქციის გაძლიერებაზე, 
უზრუნველყოფს კვლევების ხელშემწყობი პირობების შექმნასა და კვლევითი საქმიანობის ხარისხის ამაღლებას. 

6.1.  კვლევითი  საქმიანობა  
• უსდ,	სახისა	და	დარგის	სპეციფიკიდან	გამომდინარე,	ახორციელებს	კვლევით/შემოქმედებით	საქმიანობას;	
• სადოქტორო	კვლევების	ხელმძღვანელობის	ეფექტურობის	უზრუნველყოფა;	
• უსდ-ის	 აქვს	 დარგის	 სპეციფიკის	 შესაბამისი	 სადისერტაციო	 ნაშრომის	 შეფასებისა	 და	 დაცვის	 საჯარო,	

გამჭირვალე	და	სამართლიანი	პროცედურები.	
აღწერა   და  შეფასება  
 
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ს მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების  უმთავრესი ორიენტირი კვლევითი 
პოტენციალის გაღრმავებას უკავშირდება, რისთვისაც შექმნილია ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალე 
გარემო კვლევისა და შესაბამისი ინიციატივებისათვის. თავის მხრივ, ეს ხელს უწყობს მოტივირებული 
ახალგაზრდა მკვლევარების გამოვლენა-გაზრდას და უზრუნველყოფს სტუდენტების/პერსონალის 
ჩართულობას სამეცნიერო პროექტებში.  დონორ ორგანიზაციებთან გრძელვადიანი ურთიერთობა 
განავითარებს კვლევით ინფრასტრუქტურას. სასწავლო უნივერსიტეტი მუდმივად აგროვებს 
საზოგადოებრივი აზრისა და დარგობრივი კომპეტენციების მონაცემებს; იკვლევს ადგილობრივი თუ 
საერთაშორისო ბაზრის საჭიროებებს და მათი გათვალისწინებით შეიმუშავებს ყველაზე მოთხოვნად 
სამაგისტრო პროგრამებს. 
 
სტრატეგიული განვითარების გეგმითა და სამწლიანი სამოქმედო გეგმით (2019-2022) 
გათვალისწინებული და დადასტურებულია უსდ-ის კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა109. დაგეგმილ 
ამოცანებს შორისაა:  
 
• კვლევითი პროექტების დაფინანსების სისტემური გაუმჯობესება; 
• სამეცნიერო ფონდებთან  და დონორებთან თანამშრომლობა; 
• აკადემიური პერსონალის კვლევითი პოტენციალის გაფართოება; 
• უსდ-ში აკადემიური კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფა.   

•  
• უნივერსიტეტში შექმნილი კვლევითი საქმიანობის ცენტრი, რომლის საქმიანობის მიზანია: 

• ხელი შეუწყოს სასწავლო უნივერსიტეტში მეცნიერული კვლევების განვითარებას და 
ტექნოლოგიური და სერვისული ინოვაციების გენერირებას;  

• დახმარება გაუწიოს სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებსა  და სტუდენტებს 
კვლევის  შედეგების სწავლების პროცესში ეფექტიანად  დანერგვაში. 

 
																																																													
109	სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022. მიზანი 4 
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ცენტრის  დაფინანსების  წყაროს  წარმოადგენს :  
• სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ გამოყოფილი ბიუჯეტი;  
• სხვადასხვა ფონდიდან მოძიებული სამეცნიერო-კვლევითი გრანტები;  
• პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი ფინასნური რესურსი; 
• სამეცნიერო-ანალიტიკური პროდუქტის რეალიზაციისა და საგამომცემლო საქმიანობით 

მიღებული თანხები;  
ცენტრის მუშაობაში ჩართვა შეუძლია სასწავლო უნივერსიტეტის   აფილირებულ აკადემიურ 
პერსონალს. ცალკეულ შემთხვევებში,    ცენტრის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებითა და კვლევით 
პროექტში  ჩართული აკადემიური პერსონალის რეკომენდაციით, შესაძლებელია  მოწვეული 
პერსონალის ჩართვაც110. 
 
საუნივერსიტეტო განათლების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია კვლევითი სამუშაოების ჩატარება 
როგორც საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში, ასევე მათგან დამოუკიდებლად. კვლევით 
საქმიანობაში სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალთან ერთად ერთვებიან ახალგაზრდა 
მკვლევარები, მოწვეული სპეციალისტები, მოტივირებული სტუდენტები და კვლევის 
განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეული111.  
 
სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობისას სასწავლო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს 
აკადემიური თავისუფლების შენარჩუნებას. კვლევის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე რესურსების 
მობილიზებითა და გამოცდილი ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევარების მოზიდვა-შენარჩუნებით ის ხელს 
უწყობს კვლევითი საქმიანობის ეფექტიან შესრულებას. საერთო ბიუჯეტში სამეცნიერო კვლევითი 
საქმიანობისთვის გათვალისწინებული ხარჯები თავისთავად ემსახურება მაღალკვალიფიცური 
სპეციალისტების ჩართვას და წარმოადგენს მიზნობრივად შერჩეული პროექტების დაფინანსებების 
საშუალებას.  
 
საქმიანობის ძირითადი დანიშნულებაა სამეცნიერო-პედაგოგიური პერსონალის უწყვეტი პროფესიული 
ზრდა-განვითარებისა და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარების უზრუნველყოფა; სამეცნიერო-
კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მაღალი ჩართულობის ხელშეწყობა; უახლესი 
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური და სამეცნიერო მეთოდოლოგიის დანერგვა და ფართომასშტაბიან 
გამოყენება112.   
 
კვლევის  მიმართულება  
სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის ფარგლებში იმოქმედებს ეფექტიანი სისტემა 
საგრანტო-საკონკურსო პროექტების შესარჩევად. პრიორიტეტი ენიჭება დარგის განვითარებაზე 
ორიენტირებულ კვლევებს, კომუნიკაციისა და მართვის უნარების გაუმჯობესებაზე მიმართულ თემატიკას, 
ასევე საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე ჩატარებულ კვლევით სამუშაოებს და სადისკუსიო 
ფორმატის შეხვედრების ორგანიზებას. 

																																																													
110	სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება. მუხლი 20  
111 სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის სტრატეგია 
112 სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის კონცეფცია  
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მოკლევადიან პერსპექტივაში კვლევითი პოტენციალის გასავითარებლად დაგეგმილია ელ-ჟურნალის 
გამოცემა113 და პუბლიკაციების გამოქვეყნება, ახალგაზრდა მკვლევარების დაინტერესება სამეცნიერო 
ოლიმპიადებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის მისაღებად.  
 
მრავალმხრივი ჩართულობის მიღწევას განაპირობებს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკით 
გათვალისწინებული აქტივობები, საერთაშორისო მასშტაბის ერთობლივი პროექტები, ამასთანავე, 
პრიორიტეტული საკვლევი თემატიკის შერჩევა, სამაგისტრო ნაშრომების მაღალ დონეზე მომზადება და 
კვლევითი კომპონენტის გაუმჯობესება.   
 
სამეცნიერო-კვლევითი  კომპონენტის   დაგეგმვის ,  განხორციელებისა  და  შეფასების  წესი  
რეგულირდება  სასწავლო	 უნივერსიტეტის	 მაგისტრატურის	 დებულებით114, რაც გულისხმობს 
სამაგისტრო	 ნაშრომის	 	 თემის	 შერჩევისა	 და	 ხელმძღვანელობის,	 სამაგისტრო	 ნაშრომის	 წარდგენის,	
რეცენზირების,	 საჯარო	 დაცვის, შეფასების	  და სხვ. პროცედურებს.	 სამაგისტრო ნაშრომი 
დამოუკიდებელი კვლევაა, რომლის შედეგები ასახულია კონკრეტული თემის აქტუალობასთან 
მიმართებაში. სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობით დგინდება შერჩეული თემა და 
ხელმძღვანელი, რომელიც შეიძლება იყოს პროგრამული მიმართულების ან შესაბამისი დარგის 
დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი / სასწავლო უნივერსიტეტის 
აკადემიური პერსონალი, დოქტორანტის გარდა. ინტერდისციპლინური კვლევის წარმოებისას 
დაშვებულია თანახელმძღვანელობა.  
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  
 

• კვლევითი საქმიანობის კონცეფცია; 
• სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022; 
• ელ-ჟურნალის «თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევები“ კონცეფცია; 
•  მაგისტრატურის დებულება 
• უსდ-ის დებულება 

6.2.  კვლევის  მხარდაჭერა  და  ინტერნაციონალიზაცია  
• უსდ-ს	 გააჩნია	 კვლევის,	 განვითარებისა	 და	 სახელოვნებო-შემოქმედებითი	 საქმიანობის	 მხარდაჭერის	

ეფექტური	სისტემა;	
• ახალი	კადრების	მოზიდვა	და	ჩართვა	კვლევით/სახელოვნებო	საქმიანობაში;	
• უსდ	ზრუნავს	კვლევითი/განვითარების/	შემოქმედებითი	საქმიანობის	ინტერნაციონალიზაციაზე.	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ს მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტი ქმნის კვლევითი საქმიანობის მხარდამჭერ სისტემას, რომლის მეშვეობითაც 
ყალიბდება კვლევებზე პასუხისმგებელ პირთა ფუნქციები, კვლევის შეფასების ინდიკატორები,  
საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის პირობები,  კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების წყაროები, 

																																																													
113 ელ-ჟურნალ «თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევების“ კონცეფცია 
114 მაგისტრატურის დებულება. მუხლი 9-16 
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საუნივერსიტეტო კვლევების ინფორმაციული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, აკადემიური პატიოსნება და 
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა.  
 
კვლევის 	ხელშეწყობა  

კვლევით საქმიანობას კოორდინირებას უწევს ვიცე-რექტორი, რომელიც პასუხისმგებელია 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო ღონისძიებათა მაღალი ხარისხით ჩატარებაზე, კვლევითი ცენტრის შემდგომ 
განვითარებაზე, სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემის ხელშეწყობაზე. ვიცე-რექტორი  აანალიზებს 
კვლევის დაფინანსების შესაძლებლობებს და ამის თაობაზე ინფორმაციას აწვდის შესაბამის 
სტრუქტურულ ერთეულებს. ვიცე-რექტორი უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამების 
ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის რეალიზებისა და დაგეგმვა-შეფასების პროცესების 
კოორდინაციას, აკადემიური პერსონალის მიერ სამეცნიერო ღონისძიებებათა განხორციელების 
ორგანიზაციულ და საინფორმაციო მხარდაჭერაზე მონიტორინგს115.  

კვლევითი საქმიანობით გათვალისწინებული აქტივობების შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება სასწავლო 
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდისა და სხვა ინტერნეტ რესურსების მეშვეობით, ასევე გამოიყენება დამხმარე 
საკომუნიკაციო საშუალებები, მათ შორის, ბეჭდვური მედია.   
კვლევითი   საქმიანობის  ცენტრი  

სასწავლო უნივერსიტეტის ერთერთი სტრუქტურული ერთეულია კვლევითი  საქმიანობის ცენტრი, 
რომელსაც დებულებით გაწერილი აქვს შემდეგი ამოცანების შესრულება:   

• საუნივერსიტეტო კვლევითი აქტივობების ორგანიზება 
• კვლევებზე პასუხისმგებელ პირთა მიერ მომზადებული ანგარიშების ანალიზი 
• კვლევითი ნაშრომების განხილვასა და რეცენზირებისთვის შესაბამისი კადრების მობილიზება 
• საუნივერსიტეტო კვლევითი გრანტების ადმინისტრირება 
• აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის უზრუნველყოფა116 

სასწავლო უნივერსიტეტი ორიენტირებულია  როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო სტუდენტებს 
შესთავაზოს საუკეთესო შესაძლებლობები, რომელთა მეშვეობით უნივერსიტეტის 
კურსდამთავრებულები მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში შეძლებენ თვითრეალიზებას. ამ მიზნით 
სასწავლო უნივერსტეტში დანერგილია  ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა117, რომლის მნიშვნელოვანი 
მიმართულებებია: სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობა, ერთობლივ კვლევებში 
მონაწილეობა, უცხოელი ექსპერტების ჩართვა, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება.  
 
უსდ-ში შემუშავებულია ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის გატარების ძირითადი ასპექტები:  

• პარტნიორი	 უნივერსიტეტის	 პროფესურის	 მოწვევა სასწავლო უნივერსიტეტში	 და	
აკადემიური	აქტივობის	განხორციელება;	

• ინგლისურენოვანი	 საგანმანათლებლო	 პროგრამების	 შემუშავებისა	და	 განხორციელების	
ხელშეწყობა;		

• ერთობლივი	 კვლევითი	 პროექტების,	 გამოცემების,	 სამეცნიერო	 ფორუმების	
განხორციელება.	

სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია სისტემური მიდგომა, რომლის საფუძველზეც სწავლების, კვლევისა და 
																																																													
115	სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სტრატეგია  
116	სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება, მუხლი 20 
117	ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა 
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განვითარების პროცესები მიმდინარეობს გამჭვირვალედ და ობიექტურად.   

მიდგომა ითვალისწინებს კვლევით საქმიანობაში დაინტრესებული მხარეების მაქსიმალურ 
ჩართულობას და ორიეტირებულია შემდეგ აქტივობებზე: 

 

სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის სამომავლო გეგმებს წარმოადგენს:  

• საერთაშორისო მკვლევარების ჩართვა ჟურნალის სარედაქციო საბჭოში; 
• საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება; 
• საზღვარგარეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობის გაფართოება 

საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობისა  და მათი ეფექტურობის 
შეფასების მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურს  შემუშავებული აქვს 
სპეციალური შეფასების ფორმა/კითხვარები118 .  

 

სასწავლო	 უნივერსიტეტი ერთ-ერთ აქტუალურ	 ორიენტირად ისახავს ახალგაზრდა მეცნიერთა და 
სტუდენტთა ჩართვას უწყვეტი განათლებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესში და 
საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებზე მიმდინარე კვლევებში.   

სასწავლო უნივერსიტეტი აყალიბებს ახალგაზრდა კადრების მხარდამჭერ ეფექტურ სისტემას, რაც, 
პირველ რიგში, გულისხმობს ახალი საბაკალავრო თუ სამაგისტრო პროგრამების შესამუშავებლად მათ 
აქტიურ მონაწილეობას, კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის განვითარებას 
ინტერნაციონალიზაციის პრინციპების გამოყენებით, სტუდენტთა ინიციატივებისა და სხვა ერთობლივი 
აქტივობების რეალიზებას.  სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში	 ახალგაზრდობის მოსაზიდად 
შემუშავებული სტრატეგია119 მოიცავს:	

• მიზნობრივ ჯგუფებთან ურთიერთობის დამყარებას; 
• სხვადასხვა ფორმატის თემატური შეხვედრების ჩატარებას; 
• საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებზე ინფორმაციის მიწოდებას; 
• ახალ ინიციატივებსა და საინტერესო გამოწვევებში მონაწილეობას 

აქტივობა  ჩართული მხარეები 

კვლევის და	 განვითარების	 მხარდაჭერის	 ეფექტური	
სისტემა და მუდმივი მონიტორინგი  

დამსაქმებლები, სტუდენტები 
აკადემიური საბჭო, პერსონალი 

დარგის	 სპეციფიკიდან	 გამომდინარე	 კვლევითი და 
შემოქმედებითი	საქმიანობის დაგეგმვა 

დამსაქმებლები, სტუდენტები, 
აკადემიური პერსონალი 

კვლევითი და 	 შემოქმედებითი	 საქმიანობის	
ინტერნაციონალიზაცია და ხარისხის გაუმჯობესება 

პარტნიორი ორგანიზაციები, 
პერსონალი, სტუდენტები 

აკადემიური პერსონალის	 სამეცნიერო	
პროდუქტიულობის	შეფასება-ანალიზის	სისტემა 

ხარისხის მართვის სამსახური, 
კვლევითი საქმიანობის ცენტრი  

ერთობლივი	 სამაგისტრო	 პროგრამების	
განხორციელება უცხოელი	 და	 ადგილობრივი	
პროფესორების ერთობლივი 
თანახელმძღვანელობით 

დამსაქმებლები, აკადემიური 
პერსონალი, სტუდენტები,  
 პარტნიორი ორგანიზაციები 

																																																													
118	ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 
119	სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის სტრატეგია 
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ახალგაზრდა  მკვლევარების მოსაზიდად სასწავლო უნივერსიტეტი ჩაატარებს პერიოდულ კვლევას იმ 
მოთხოვნების დასადგენად, რომლებიც ხელს შეუწყობს კვალიფიციური კადრების ჩართვას სამეცნიერო 
და  გამოყენებითი კვლევების წარმოებაში. 

ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგიის შესრულების ინდიკატორებია: 

• სასწავლო უნივერსიტეტში დანერგილი სტუდენტების ტრანსფერის სისტემა; 
• სტუდენტების მიერ თანამედროვე მულტიტექნოლოგიურ საშუალებათა ათვისებისა და მათზე 

წვდომის მაჩვენებელი; 
• სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში სტუდენტების ჩართვის პროგრამები; 
• სწავლების პროცესთან კვლევების ინტეგრირების მაჩვენებელი. 

სასწავლო უნივერსტიტეტი მუდმივად შეისწავლის საგანმანათლებლო ბაზრის მოთხოვნებს და 
სასწავლო პლატფორმებს მსოფლიო მასშტაბით პარტნიორობის  დასამყარებლად; ხელს შეუწყობს 
არსებულ სკოლ(ებ)ის ფარგლებში საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიებების განხორციელებას 
ტრენინგების, სიმპოზიუმების თუ კონფერენციების სახით. 
  
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• კვლევითი საქმიანობის კონცეფცია;  
• მემორანდუმები უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან; 
• უნივერსიტეტის ბიუჯეტი; 
• სამეცნიერო, კვლევით და შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის და 

ჩართვის სტრატეგია; 
• ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა; 
• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები. 

 
6.3.   კვლევითი  საქმიანობის  შეფასება  
• უსდ-ის	 გააჩნია	 კვლევითი/შემოქმედებითი	 საქმიანობის	 ხარისხის,	 სამეცნიერო-კვლევითი	 ერთეულებისა	 და	

აკადემიური/სამეცნიერო	პერსონალის	სამეცნიერო	პროდუქტიულობის	შეფასებისა	და	ანალიზის	სისტემა.	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  

სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია კვლევითი საქმიანობის ხარისხის, სამეცნიერო-კვლევითი 

ერთეულებისა და აკადემიური/აფილირებული პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის 

შეფასებისა და ანალიზის სისტემა.  

კვლევის ხარისხის შეფასებისა და პერსონალის პროდუქტიულობის შეფასების მიზნით ხარისხის მართვის 
სამსახურს შემუშავებული აქვს კვლევის ხარისხის შეფასების მექანიზმები და პერსონალის 
პროდუქტიულობის თვითშეფასების სისტემა, რომლის მეშვეობითაც, ყოველწლიურად, შეფასდება 
აკადემიური პერსონალის კვლევის შედეგები. ყოველი წლის ბოლოს შეგროვდება აკადემიური 
პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშები და კვლევის შედეგები გამოყენებულ 
იქნება მომავალი კვლევითი საქმიანობის გასავითარებლად. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
შეფასების შედეგად მოხდება შედეგების რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი, მათი საჯაროდ 
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გამოქვეყნება და რეკომენდაციების წარდგენა და უკუკავშირი პერსონალთან. ანგარიშის ანალიზის 
საფუძველზე, ხარისხის მართვის სამსახური წარადგენს რეკომენდაციებს აკადემიური საბჭოს წინაშე და 
საჭიროების შემთხვევაში მოხდება ცვლილებები, ახალი კონკურსების გამოცხადება, პერსონალის 
პროფესიული განვითარებისთვის სხვადავხა ღონისძიებების ჩატარება. 
 
რამდენადაც სასწავლო უნივერსიტეტი ახალი დაფუძნებულია და ჯერ არ აქვს მინიჭებული 
ავტორიზებულის  სტატუსი, შესაბამისად, არ ფიქსირდება მისი სახელით შესრულებული კვლევით 
საქმიანობა, თუმცა სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს დარგის მიმართულებით 
სათანადო პრაქტიკული გამოცდილება აქვს დაგროვილი და ისინი დამოუკიდელბად ახორციელებენ 
სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო-კვლევით აქტივობებს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში როგორც სამაგისტრო 
თემების ხელმძღვანელობის, ასევე კონფერენციებში მონაწილეობისა თუ ნაშრომების გამოქვეყნების 
სახით.   
 
სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ აკადემიური პერსონალის კვლევითი-შემოქმედებითი საქმიანობის 
შეფასება ეყრდნობა შემდეგ ძირითად პრინციპებს:  
 
სტანდარტებზე  ორიენტირება  - შეფასების სისტემის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა 
საგანმანათლებლო მომსახურების სტანდარტების მიხედვით ხარისხის დონის მუდმივი ამაღლება; 
თანაბარი  შესაძლებლობები  - მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბების, რეალიზებისა და 
შესრულების ანალიზისთვის გამორიცხულია დისკრიმინაცია ასაკის, სქესის, ეროვნული ან ეთნიკური 
ნიშნის, რელიგიის და სხვა ფაქტორების მიხედვით. თანამშრომელთა შეფასება გამჭვირვალეა და 
სამართლიანი, დაცულია კონფიდენციალობა და პიროვნული ხელშეუხებლობა; 
სამართლიანი  დამოკიდებულება  - უზრუნველყოფს შეფასების ობიექტურობასა და 
მიუკერძოებლობას; 
პიროვნული  და  პროფესიული  ზრდა  - სასწავლო უნივერსიტეტი მუდმივად ახორციელებს 
აქტივობებს თანამშრომელთა პროფესიული წინსვლისა და თვითგანვითარებისთვის;  
 
კვლევითი საქმიანობის შეფასებისათვის, სასწავლო უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს სპეციალური 
ფორმა, რომლის მეშვეობითაც, ყოველწლიურად	 ფასდება აკადემიური	 პერსონალის მიერ 
შესრულებული მიმართულებები: სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა,	 სახელმძღვანელო/ სტატია... 
რეიტინგულ ჟურნალებში პუბლიკაციების გამოქვეყნება, სამეცნიერო ღონისძიებებსა და სხვა 
აქტივობებში მონაწილეობა120. ყოველი	 აკადემიური	 წლის	 ბოლოს	 პროფესორი/ასოცირებული	
პროფესორი/ასისტენტ-პროფესორი	თავისი	აკადემიური	/	სამეცნიერო	მოღვაწეობის	შესახებ	აღნიშნულ	
ფორმას	წარუდგენს	ხარისხის	მართვის	სამსახურს.	ყოველ	საანგარიშო	პერიოდში	მინიჭებული	ქულების	
მინიმალური	 რაოდენობაა:	 	 ასისტენტ-პროფესორისთვის	 -	 15,	 ასოცირებული	 პროფესორისთვის	 -	 30,	
ხოლო	პროფესორისთვის	50	ქულა.	 

აღნიშნული შეფასება მხედველობაში მიიღება აკადემიურ პერსონალზე პასუხისმგებლობის 
გადანაწილებისა და პროფესიული განვითარების აუცილებლობის შეფასებისას. 

																																																													
120	 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 



	

83	
	

სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებით-ინოვაციური საქმიანობის 
ეფექტიანობას განაპირობებს აკადემიური პერსონალის კვლევითი პოტენციალის სრულყოფილი 
ათვისება, ინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო უფლებების დაცვა. კვლევითი საქმიანობის 
წარმატებით განხორციელებაში დიდ როლს ასრულებს შესაბამისი პროფილის კერძო თუ სახელმწიფო 
სტრუქტურებთან ურთიერთობა, მრავალპროფილურ სამეცნიერო დაწესებულებებთან  
თანამშრომლობა და რაც მთავარია, კვლევების განხორციელებაში ჩართული მხარეების მიერ 
(აკადემიური თუ მოწვეული პერსონალი, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები) კვლევის შედეგების 
გამჭვირვალობა და სანდოობა121.     
 
საერთაშორისო საკვალიფიკაციო მოთხოვნათა დონეზე საქმიანობის შედეგიანობას განსაზღვრავს:   

• ფართომასშტაბურ სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა; 
• საგანმანთლებლო პროგრამების პრიორიტეტულ მიმართულებათა შერჩევა; 
• სამეცნიერო-პედაგოგიური პერსონალის კომპეტენტურობის ამაღლება; 
• საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კვლევების მაღალი ხარისხი;  

 
კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის მუდმივი დახვეწა განაპირობებს როგორც სასწავლო 
პროცესების  ხარისხის ამაღლებას და თემატიკის განახლებას, ასევე კონკრეტული დარგისა თუ 
ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციისათვის აქტუალური საკითხების წინ წამოწევას.  სასწავლო 
უნივერსიტეტი თავისი განვითარების მნიშვნელოვან პრიორიტეტად სახავს ადგილობრივ და 
საერთაშორისო დონეზე ფორუმების, კონფერენციების, სიმპოზიუმების ორგანიზებას, საჯარო და ბიზნეს 
სექტორების წარმომადგენლებთან დისკუსიებსა და საქმიან შეხვედრებს. ბუნებრივია, ამით შეაქვს 
წვლილი შეაქვს ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში მეცნიერების, ეკონომიკის განვითარებისა თუ  ბიზნესის 
მართვის მიმართულებით. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  
• სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის სტრატეგია;	
• აკადემიური	პერსონალის	სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის შეფასების	ფორმა RFAP;		
• სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის კონცეფცია;	
• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები;	
• უსდ-ის დებულება.	
	

ძლიერი  და  გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 
მოთხოვნების შესაბამისად 
 

ძლიერი  მხარეები  
• კვლევითი საქმიანობის	ცენტრის	არსებობა; 
• სამაგისტრო	 ნაშრომის	 შეფასებისა	 და	 დაცვის	 საჯარო,	 გამჭირვალე	 და	 სამართლიანი	

პროცედურების არსებობა; 

																																																													
121	სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კონცეფცია 
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• კვლევითი	 საქმიანობის	 ხარისხის,	 სამეცნიერო-კვლევითი	 ერთეულებისა	 და	 აკადემიური	
სამეცნიერო	პროდუქტიულობის	შეფასებისა	და	ანალიზის	სისტემის არსებობა; 

• კვლევის,	განვითარების საქმიანობის	მხარდაჭერის	ეფექტური	სისტემის არსებობა; 
• ელექტრონული ჟურნალ „თანამედროვე მეცნიერების გამოწვევების“ კონცეფციის არსებობა; 
• სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი	 საქმიანობის	 კონცეფციის 

არსებობა; 
• სამეცნიერო-კვლევით  და შემოქმედებით საქმიანობაში   ახალგაზრდა კადრების მოზიდვის და 

ჩართვის სტრატეგია;    
• სამეცნიერო-კვლევითი და შემოქმედებითი საქმიანობის სტრატეგიის დანერგვა; 
• უნივერსიტეტის ბიუჯეტში კვლევებისთვის გამოყოფილი თანხების არსებობა. 

კვლევითი/განვითარების	საქმიანობის	ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის მექანიზმების არსებობა. 
 
გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
 
• სტუდენტების ჩართულობა პრაქტიკულ კვლევით საქმიანობაში; 
• აფილირებული პროფესორების მიერ  სტატიების გამოქვეყნების წახალისება; 
• კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობისათვის დამატებითი სახსრების მოძიება;  
• სამაგისტრო პროგრამებში საერთაშორისო მკვლევარების  ჩართვა; 
• ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; 
• ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერ-მკვლევარების მოზიდვა. 
 
 

7.  მატერიალური, საინფორმაციო  და  ფინანსური  რესურსები  
უსდ-ის მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები უზრუნველყოფს დაწესებულების მდგრად, 
სტაბილურ, ეფექტიან და ეფექტურ ფუნქციონირებას და სტრატეგიული განვითარების გეგმით განსაზღვრული 
მიზნების მიღწევას 

7.1.   მატერიალური  რესურსი  
• უსდ-ს	 საკუთრებაში	 ან	 მფლობელობაში	 აქვს	 მატერიალური	რესურსი	 (უძრავი	და	 მოძრავი	 ქონება),	რომელიც	

გამოიყენება	 დაწესებულების	 მისიით	 განსაზღვრული	 მიზნების	 მისაღწევად,	 სათანადოდ	 პასუხობს	
საგანმანათლებლო	 პროგრამებისა	 და	 კვლევითი	 საქმიანობის	 მოთხოვნებს	 და	 შეესაბამება	 არსებულ	 და/ან	
დაგეგმილ	სტუდენტთა	რაოდენობას;	

• დაწესებულებაში	 არის	 საგანმანათლებლო	 საქმიანობის	 განსახორციელებლად	 საჭირო	 გარემო:	 სანიტარული	
კვანძები,	ბუნებრივი	განათების	შესაძლებლობა	და	გათბობის	ცენტრალური	სისტემა;	

• დაწესებულებაში	დაცულია	პერსონალისა	და	სტუდენტთა	უსაფრთხოება	და	ჯანმრთელობა;	
• დაწესებულებას	აქვს	ადაპტირებული	გარემო	სპეციალური	საჭიროებების	მქონე	პირებისთვის.	

	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტს მართლზომიერ მფლობელობაში გააჩნია მატერიალური რესურსები: 
შენობა/ნაგებობა და ინვენტარი, რომელიც სრულად შეესაბამება სასწავლო უნივერტეტისათვის 
განსაზღვრული სტუდენტების ქვოტის მომსახურებას და უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო და 
ადმინისტრაციული პროცესების  ეფექტურად წარმართვას. სასწავლო უნივერსიტეტი განთავსებულია 
უახლესი სტანდარტებით აშენებულ, ახალ, თანამედროვე დიზაინის შენობაში. შენობის მისამართია: 
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ქ.თბილისი, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი #67 (ს/კ01.14.06.007.082) 
 
სასწავლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვისთვის შენობა აღჭურვილია თანამედროვე სახის 
ინვენტარით: კომპიუტერები, პროექტორები, დაფები, მერხები, სკამები და სხვ. 
 
პერსონალისა	 და	 სტუდენტებისთვის	 ხელმისაწვდომია:	 სათანადო	 ინვენტარით	 აღჭურვილი	 სასწავლო	
აუდიტორიები	და	საკონფერენციო	დარბაზი;	კომპიუტერული	  ლაბორატორია	 (ინტერნეტის	თავისუფალი	
წვდომით);	 ინტერნეტში	 და	 შიდა	 ქსელში	 ჩართული	 კომპიუტერული	 ტექნიკა	 და	 სწავლა-სწავლების	
პროცესის	 ადეკვატური	 კომპიუტერული	 პროგრამები;	 კომპიუტერული	 ტექნიკითა	 და	 საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო	 ტექნოლოგიებით	 აღჭურვილი	 ბიბლიოთეკა;	 სხვადასხვა	 ტექნიკური	 მოწყობილობები	 და	
ა.შ.	 

 
მატერიალური რესურსებთან დაკავშირებული მართლზომიერი მფლობელობა წარმოიშობა წერილობითი 
ფორმით დადებული იჯარის ხელშეკრულებით და დასტურდება საჯარო რეესტრის ამონაწერით122. 
 
შენობის შიდა აზომვითი ნახაზით გამიჯნულია სასწავლო და დამხმარე  ფართი123. უნივერსიტეტში 
გამოყოფილია სასწავლო აუდიტორიები, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის სამუშაო 
ოთახები, კომპიუტერული ლაბორატორია, მედიათეკა, ბიბლიოთეკა, არქივი, ექიმის კაბინეტი, კაფე, 
ფოიეები. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილია სარეკრეაციო სივრცეები, რომელიც 
შემოღობილია და დაცულია ავტომობილებისაგან. 
 
შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია ელექტროსატრანსპორტო საშუალებების დამტენი. 
შენობის სახურავზე დამონტჟებულია ენერგო ეფექტური სისტემა, რომელიც გამოიმუშავებს მზის ენერგიას. 
 
შენობა-ნაგებობაში მოწყობილია გამიჯნული სანიტარიული კვანძები, სადაც დაცულია სანიტარიულ-
ჰიგიენური ნორმები, არსებობს უწყვეტი განათების და ვენტელაციის სისტემა და მუდმივად მარაგდება 
წყლით.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტის შენობაში თვეში ერთხელ ხორციელდება დეზინფექციის და დერატიზაციის 
(მრღნელებისგან დაცვა) სამუშაოები124. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტში დამონტაჟებულია გათბობის ცენტრალური სისტემა, ვენტილაცია-
კონდიცირების სისტემები, ოთახებში შესაძლებელია ვენტილაცია-კონდიცირების ინდივიდუალური 
რეგულირება. სისტემების გამართულ მუშაობაზე მუდმივად ხორციელდება მონიტორინგი125.  
 
სასწავლო უნივერსიტეტში გამართულად ფუნქციონირებს ადაპტირებული, უახლესი ტექნოლოგიის 
ლიფტი126. 

																																																													
122 ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 
123	აზომვითი ნახაზები;	
124 ხელშეკრულება დეზინფექციისა და დერატიზაციის მომსახურებაზე; 
125 ხელშეკრულება გათბობისა და ვენტილაციის სისტემების საგარანტიო მომსახურებაზე; 
126 ლიფტის  ინსპექტირების სერტიფიკატი; 
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სასწავლო უნივერსიტეტის შენობაში უზრუნველყოფილია უსაფრთხო გარემო127. უსაფრთხოების დაცვის 
მიზნით სასწავლო უნივერსიტეტი აღჭურვილია ყველა საჭირო ინვენტარით, დამონტაჟებულია 
ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის სისტემები, კერძოდ შენობაში განლაგებულია კვამლის 
დეტექტორები, ხელის მაუწყებელი ღილაკები და სასიგნალო მოწყობილობები.  ასევე შენობის ყველა 
სართულზე  თვალსაჩინოდ განთავსებულია  ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი, გამოყენების ინსტრუქცია  
და საევაკუაციო გეგმები. საევაკუაციო გეგმა შედგენილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 
და დამტკიცებულია სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მიერ128. სასწავლო უნივერსიტეტის შენობას 
გააჩნია დამატებითი საევაკუაციო გასასვლელი, რომლის კარი დამზადებულია სპეციალური მასალით და  
იღება შიგნიდან გარეთ. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტის შენობაში წესრიგის დაცვას უზრუნველყოფს დაცვის თანამშრომლები. შენობაში 
დამონტაჟებულია უსაფრთხოების კამერები129. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით აქვს სამედიცინო ოთახი, 
რომელიც აღჭურვილია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის საჭირო ინვენტარით130. 
სამედიცინო მომსახურებას უზრუნველყოფს ეშესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ექიმი. 
 
სასწავლო უნივერიტეტის შენობა სრულადაა ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებისთვის, შენობაში ფუნქციონირებს შშმ პირებისთვის ადაპტირებული საპირფარეშო. შენობის 
შესასვლელს აქვს პანდუსი. შენობაში განთავსებული ლიფტი შშმ პირებს საშუალებას აძლევს 
გადაადგილდნენ სართულებს შორის. შენობაში დამონტაჟებული ყველა კარი ადაპტირებულია შშმ 
პირთათვის. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  
 
• უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 
• იჯარის ხელშეკრულება; 
• იჯარის რეგისტრაცია, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან; 
• შენობა-ნაგებობის შიდა აზომვითი ნახაზი; 
• ელექტროენერგიის, წყლისა და ბუნებრივი აირის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრები; 
• გათბობისა და ვენტილაციის სისტემის გამართულად მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და 

ექსპლუატაციის ვადა; 
• სანიტარული ნორმების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტი;  
• საევაკუაციო	გეგმები;		
• ხანძარსაწინააღმდეგო და სამედიცინო ინვენტარის, უსაფრთხოების კამერების ფლობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 
• დასკვნა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების შესახებ; 

																																																													
127 დასკვნა შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების შესახებ; 
128 საევაკუაციო გეგმა 
129 უსაფრთხოების კამერების შესყიდვის აქტი; 
130 სამედიცინო ინვენტარის შესყიდვის აქტი. 
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• დასკვნა სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ; 
• უნივერსიტეტის დებულება;	
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა.	
7.2.   საბიბლიოთეკო  რესურსები  
• ბიბლიოთეკაში	 არსებული	 გარემო,	 რესურსები	 და	 მომსახურება	 ხელს	 უწყობს	 სასწავლო	 და	 კვლევითი	

საქმიანობის	ეფექტურ	განხორციელებას	და	უსდ	მუდმივად	ზრუნავს	მის	განვითარებაზე.	
	

აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა 
სტანდარტის მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
ბიბლიოთეკაში	 არსებული	 გარემო,	 რესურსები	 და	 მომსახურება	 ხელს	 უწყობს	 სასწავლო	 და	 კვლევითი	
საქმიანობის	ეფექტურ	განხორციელებას	და სასწავლო უნივერსიტეტი 	ზრუნავს	მის	განვითარებაზე.	
ეს პროცესი რეგულირდება  უსდ-ის ბიბლიოთეკის დებულებით131, და ბიბლიოთეკით სარგებლობის 
წესით.132  
 
რომლის მიზნებია :  
ა) ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა სწრაფი უზრუნველყოფა მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და 
საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით; 
ბ) ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო მოთხოვნების 
უზრუნველყოფისათვის შესაბამისი მოქმედებების დაგეგმვა და განხორციელება; 
გ) სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის 
ხელშეწყობა, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების (წიგნების, სამეცნიერო გამოცემების, 
ჟურნალ-გაზეთების, ციფრული, ელექტრონული და წერილობითი ინფორმაციის სხვა საშუალებების) 
შეგროვებით, დაცვით და მომხმარებლისთვის ეფექტური საბიბლიოთეკო სერვისის შეთავაზებით; 
დ) საბიბლიოთეკო მუშაობის განვითარება თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული 
რესურსების გამოყენებით საბიბლიოთეკო-საინფორმაციო სისტემის ფორმირების საფუძველზე; 
ე) პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის ხელშემწყობი პირობების შექმნა. 
 
ბიბლიოთეკის  ამოცანებია :  
 
ა) საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით; 
ბ) საბიბლიოთეკო ფონდების რაციონალურად ფორმირება და ორგანიზება, მათი დაცვა, აღრიცხვა, 
დამუშავება, საცნობარო-საძიებო საშუალებების შექმნა და მათი გამოყენების ორგანიზება საბიბლიოთეკო 
სტანდარტების შესაბამისად; 
გ) საბიბლიოთეკო დოკუმენტაციის დაცვისთვის საჭირო პირობების შექმნა; 
დ) წიგნადი ფონდის პერიოდული შემოწმება, განახლება და გაწმენდა (მეორადი შერჩევის გზით) მოქმედი 
სტანდარტების შესაბამისად; 
ე) საბიბლიოთეკო მომსახურების ორგანიზება თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 
კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით; 

																																																													
131 ბიბლიოთეკის დებულება 
132	https://library.alterbridge.ge/regulation  
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ვ) საგანმანათლებლო პროგრამების მოთხოვნათა შესაბამისი წიგნადი და არაწიგნადი ფონდის, 
ინფორმაციის  ციფრული მატარებლის სახით ფორმირება და ორგანიზება; 
ზ) საბიბლიოთეკო პრინციპით მოწესრიგებული კატალოგის (ბეჭდვურ ან ელექტრონულ მატარებელზე), 
ინვენტარის წიგნის, სარეგისტრაციო ჟურნალის და მკითხველთა ბარათების გამოყენების ორგანიზება; 
თ) სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბიბლიოთეკებთან (უწყებებთან) გაცვლითი 
ფონდის შექმნისათვის ღონისძიებების შემუშავება და მის უზრუნველსაყოფად საჭირო პირობების შექმნა; 
ი) სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ეროვნულ და საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელებში 
ჩართულობის ხელშეწყობა; 
კ) ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა, საბიბლიოთეკო 
საქმიანობასთან დაკავშირებულ  ტრენინგებში, კონფერენციებისა და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის 
მიღება; 
ლ) ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის დანერგვა და ამ წესის აღსრულების უზრუნველყოფა;  
მ) საბიბლიოთეკო საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ამოცანები, საქართველოს კანონდებლობისა და 
სასწავლო უნივერსიტეტის  შიდა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.  
უნივერსიტეტის  ბიბლიოთეკა მოიცავს შემდეგ სივრცეებს:  

• ა) წიგნსაცავი, რომელშიც დაცულია ტემპერატურისა და ტენიანობის ნორმები და აქვს ვენტილაციის 
საშუალება; ( რომელიც ფონდის ზრდასთან ერთად  დაიტვირთება); 

• ბ) სამკითხველო დარბაზი, რომელშიც განთავსებულია ინდივიდუალურად მუშაობის სივრცე, გამოყოფილი 
ჯგუფური მუშაობის სივრცე  და კომპიუტერებთან მუშაობის სივრცე. სამკითხველო დარბაზში  
განთავსებულია სამუშაო ინდივიდუალური სამკითხველო ორადგილიანი მაგიდები, სკამები, შესაბამისი 
პროგრამული უზრუნველყოფითა და უწყვეტი ინტერნეტით აღჭურვილი 4 კომპიუტერი, 1 პრინტერი, 1 
ქსეროქს-სკანერის აპარატი, ახალი წიგნების თარო და საცნობარო ლიტერატურის თარო . 

• ბიბლიოთეკაში თვალსაჩინო ადგილას გამოკრულია ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი ქართულ და  
ინგლისურ ენებზე. 

• გ) ბიბლიოთეკაში მომუშავე პერსონალის სამუშაო სივრცე, რომელიც გამიჯნულია სამკითხველო დარბაზის 
სივრცისაგან. პერსონალის სივრცეში დგას  თარო, სადაც განთავსდება სილაბუსების მიხედვით 
სავალდებულო ლიტერატურა, საინვენტარო ჟურნალი, სარეგისტრაციო ჟურნალები, მიღება-ჩაბარების 
აქტების ასლები, და სხვა საბიბლიოთეკო დოკუმენტაცია და საჭირო ინვენტარი. ბიბლიოთეკარების ორი 
სამუშაო მაგიდა,ერთი  პერსონალური კომპიუტერით, ერთი ასლგადამღები აპარატით, ერთი დიდი 
პრინტერი, ერთი საოფისე კომბაინი და სხვ. ბიბლიოთეკას გააჩნია საკუთარი ბეჭედი და ბლანკი. აქვე 
განთავსებულია საბიბლიოთეკო ბეჭდვური ერთეულების დამუშავების სივრცე საჭირო ინვენტარით 
(წიგნების ასაკინძი მოწყობილობა, წიგნების ზამბარები, ყდები და ა.შ.) 
 
ბიბლიოთეკის ფუნქციები, სტრუქტურა და საქმიანობის წესი, საბიბლიოთეკო რესურსების განვითარების 
მექანიზმები, ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები განისაზღვრება ბიბლიოთეკის დებულებით, რომელიც 
გამოკრულია თვალსაჩინო ადგილას.  
 
ბიბლიოთეკაში დამონტაჟებულია მექნიკური მოდინებით გამწოვი ვენტილაციის უახლესი სისტემა. ჰაერი 
გაფილტრულია EU4 კლასის ფილტრით და ნაწილდება 150 მმ დიამეტრის 3 დიფუზორით. ჰაერის 
რაოდენობა გათვლილია ASHRAE-ს ნორმების მიხედვით და შეადგენს 30მ3/სთ ერთ სტუდენტზე, ჯამური 
ჰაერცვლა შეადგენს 600 მ3 /სთ-ს. 
 
ბიბლიოთეკაში განთავსებულია საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო 
მრავალფეროვანი წიგნადი ფონდი და ელექტრონული რესურსები,  რომელიც მუდმივად განახლებადია, 
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რათა უზრუნველყოფილ იქნას სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების 
სწავლის შედეგების მიღწევა. სილაბუსებში მითითებული ძირითადი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია 
სტუდენტებისთვის და პროფესორ-მასწავლებლებისთვის კვირაში 6 დღე, 60 საათის განმავლობაში 
(დილის 10:00 დან-საღამოს 20:00-მდე). 
 
ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნები დამუშავებულია საბიბლიოთეკო წესის შესაბამისად. წიგნები 
გატარებულია სპეციალურ სარეგისტრაციო ჟურნალში, ასევე, ელექტრონულ კატალოგში, თითოეულ 
წიგნს აქვს ინდივიდუალური საიდენტიფიკაციო ნომერი, დამოწმებულია ბიბლიოთეკის ბეჭდით, ფონდის 
ელექტრონული ვერსია განთავსებულია ელექტრონულ პორტალზე133 და  ხელმისაწვდომია სასწავლო 
უნივერსიტეტის ნებისმიერი სტუდენტის, პერსონალისთვის და სხვა უფლებამოსილი პირებისთვის.  
პორტალზე რეგისტრაციას უზრუნველყოფს ადმინისტრაცია, რომელიც თითოეულ მომხმარებელს ანიჭებს 
პირად პაროლს. ბიბლიოთეკის მომსახურე პერსონალს გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგები და 
გააჩნიათ შესაბამისი კომპეტენცია, მათ შორის, საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების 
გამოყენებასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გასაწევად. 
 
ბიბლიოთეკაში პერიოდულად ჩატარდება საორიენტაციო შეხვედრები სტუდენტებთან და პერსონალთან 
ბიბლიოთეკის რესურსებთან და სერვისებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. 
ბიბლიოთეკარები დაეხმარებიან სტუდენტებსა და პერსონალს ლიტერატურისა და სხვა რესურსების 
მოძიებაში და მათ ეფექტურად გამოყენებაში.  არსებობს ბიბლიოთეკის ელექტრონული კატალოგი და 
ლიტერატურის ელექტრონული საძიებო სისტემა, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე134 და 
ხელმისაწვდომია პერსონალისა და სტუდენტებისათვის. 
 
შპს მართვისა და კომუნიკაციის სასწავლო საერთაშორისო უნივერსიტეტი„ალტერბრიჯსა“ და 
საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმს შორის 
დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე  „ ალტერბრიჯის“ ბიბლიოთეკას და შესაბამისად ყველა მის 
მომხმარებელს, საშუალება ეძლევა შეუზღუდავად გამოიყენონ "ელექტრონულ ინფორმაცია 
ბიბლიოთეკებისათვის – eIFL",-ის  ნებისმიერი რესურსი უნივერსიტეტის  ელ. ბიბლიოთეკის გვერდიდან 
შესაბამისი კოდის გამოყენებით, "ელექტრონულ ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – eIFL"  წარმოადგენს 
ჟურნალებისა და საცნობარო გამოცემების უდიდეს კოლექციას მეცნიერებისა და ბიზნესის პრაქტიკულად 
ყველა სფეროდან, მოიცავს მეცნიერების თითქმის ყველა დარგს და მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა 
რესურსების ინდექსირებულ და სრულ ვერსიას და გააჩნია ძალზედ მოხერხებული, ეფექტური საძიებელი. 
საბიბლიოთეკო ფონდი და მონაცემთა ბაზები ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისა და 
პერსონალისათვის.  
 
შპს მართვისა და კომუნიკაციის სასწავლო საერთაშორისო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯსა“ და  
საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის„  შორის გაფორმებული  ხელშეკრულების საფუძველზე 
სასწავლო დაწესებულების ბიბლიოთეკას  ექნება შესაძლებლობა ჩაერთოს  ასოციაციის საქმიანობაში, 
რომელიც უზრუნველყოფს: საქართველოს მოქალაქეთათვის თანაბარი და მოსახერხებელი პირობების 
შექმნას ინფორმაციისა და ცოდნის მიღებისთვის საყოველთაო ხელმისაწვდომობის დემოკრატიული 
პრინციპების დამკვიდრებას;    საქართველოში ერთიანი საინფორმაციო პოლიტიკის და საბიბლიოთეკო 
სისტემის ჩამოყალიბების, მისი ეფექტური მუშაობის და ანალოგიურ საერთაშორისო სისტემებში 

																																																													
133 https://library.alterbridge.ge/books  
	
134	http://www.library.alterbridge.ge/   	
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ინტეგრაციის ხელშეწყობას;     ასოციაციის წევრთა სამუშაო გეგმების კოორდინაციაში და ერთობლივი 
პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობის  მიღებას,  საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის თანამშრომლების 
გადამზადებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. 
 
უსდ-ის  ბიბლიოთეკის  გვერდზე განთავსებულია სასარგებლო ბმულები135	 სადაც შეიძლება სხვადასხვა 
ელექტრონულ  რესურსებზე გადასვლა და მათით სარგებლობა (ელექტრონული ბიბლიოთეკები, 
მსოფლიოს ელექტრონული ბიბლიოთეკები, ლექსიკონები და ცნობარები). მართვისა და კომუნიკაციის 
სასწავლო საერთაშორისო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“-ს ბიბლიოთეკას გაფორმებული 
ხელშეკრულების საფუძველზე ყოველი თვის ბოლოს  საშუალება ექნება მიიღოს საერთაშორისო ელ.  
რესურსის  გამოყენების სტატისტიკური მონაცემები. უსდ-ის ბიბლიოთეკის მიერ გაწეული ყველა აქტივობა 
დასტურდება და დადასტურდება შესაბამისი ოქმებით.136 
 
მართვისა და კომუნიკაციის სასწავლო საერთაშორისო უნივერსიტეტმა „ალტერბრიჯი“  საავტორიზაციოდ 
მოამზადა  3 საგანმანათლებლო პროგრამა: 
• სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 	
• საზოგადოებრივი ურთიერთობის საბაკალავრო პროგრამა 	
• სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამა  

 
 იმისათვის რომ პროგრამების განხორციელება სრულყოფილად გახდეს შესაძლებელი,  აუცილებელი 
პირობაა სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნდეს სილაბუსებით გათვალისწინებული ყველა წიგნი და სასწავლო 
მასალა. სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას გადაეცა  სამივე პროგრამისათვის საჭირო წიგნების 
ჩამონათვალი, რომელიც შეადგინეს პროგრამის ხელმღვანელებმა და აკადემიურმა/მოწვეულმა 
პერსონალმა შედგენილი კურიკულუმებიდან გამომდინარე. 
 
რადგან სასწავლო უნივერსიტეტი ახლა იწყებს ფუნქციონირებას, საჭირო გახდა ფონდის შევსების გზების 
დაგეგმვა, სწრაფი  ქმედებების გატარება. დაიგეგმა და განხორციელდა კონტაქტი გამომცემლობებთან, 
წიგნების მაღაზიებთან, წიგნების გამავრცელებლებთან და ონლაინ გაყიდვების აგენტებთან, გაეგზავნათ 
მათ წიგნების ჩამონათვალი და მოხდა  იმ ერთეულების შეძენა, რომელიც არსებობდა მათ ქსელში137.  
 
ბიბლიოთეკას გააჩნია  ელ. წიგნები, რომლებიც ჩართულია სასწავლო პროგრამებში. დებულების 
მიხედვით, მოხდა ამ ციფრული მატარებლების ბეჭდვურ ვერსიებად გქცევა, აიკინძა, დამუშავდა  
საბიბლიოთეკო სტანდარტის მიხედვით  და განთავსდა თაროებზე, ჩაიწერა ინდივიდუალურად CD-
დისკებზე და  აიტვირთა ბიბლიოთეკის ელექტრონულ კატალოგში. ამ ერთეულების   გამოყენება 
მკითხველებს შეეძლებათ როგორც ბიბლიოთეკაში არსებული კომპიტერებიდან, ასევე სახლიდან 
გაუსვლელადაც. 
 
 ყველა წიგნზე არსებობს ბეჭდური (ანბანური და თემატური) კატალოგი, შესაბამისი წესით შევსებული 
საბიბლიოთეკო  ერთეულის ბარათებით და ელ. კატალოგი, რომელიც განთავსებულია  ბიბლიოთეკის 
ელ. გვერდზე და ხელმისაწვდომია ძიებისათვის ყველა მკითხველისათის ინდივიდუალური  კოდის 
გამოყენების შემთხვევაში.  
 
																																																													
135 http://www.library.alterbridge.ge/ 
136 ბიბლიოთეკის ოქმები 
137 შესყიდვების აქტები  



	

91	
	

საბიბლიოთეკათშორისო აბონემენტი საშუალებას გვაძლევს იმ შემთხვევაში როცა ფიზიკურად ვერ 
ხერხდება  წიგნის შეძენა, ვისარგებლოთ ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდების ერთეულებით და 
მოვახდინოთ ამ ერთეულების გაციფრება და სასწავლო უნივერსიტეტის ფონდში ჩართვა. 
 
ბიბლიოთეკის საქმიანობის ეფექტურობის დადგენისა და განვითარების მიზნით ბიბლიოთეკის პერსონალი 
და ხარისხის მართვის სამსახური ერთობლივად ჩაატარებს ბიბლიოთეკის კვლევას აკადემიურ 
პერსონალსა და სტუდენტებში სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების მეშვეობით, რომლის 
შედეგებსაც  ეფექტურად გამოიყენებს ბიბლიოთეკის საქმიანობის შემდგომში დახვეწის, უფრო ეფექტურად 
დაგეგმვისათვისა და  განვითარებისთვის. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა 
შესაბამისი მტკიცებულების მითითებით.  
• ბიბლიოთეკის	დებულება და ბიბლითეკით	სარგებლობის	წესი;	 
• ვებ-გვერდი http://www.library.alterbridge.ge/ 
• ბიბლიოთეკის	სამწლიანი სამოქმედო გეგმა 2019-2022;	 
• ხარისხის	უზრუნველყოფის	მექანიზმები;	 
• ხელშეკრულებები	და	მემორანდუმები; 
• ბიბლიოთეკის	საქმიანობის	დამადასტურებელი	ოქმები; 
• ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი 
საბიბლიოთეკო ფონდის (წიგნადი და ციფრული) და  საბიბლიოთეკო ინვენტარის/ტექნიკის 
შეძენის/შესყიდვის  დამადასტურებებელი მტკიცებულებები, მიღება-ჩაბარების ქტები. 
 
7.3.   საინფორმაციო  რესურსი  
 
• უსდ-ში	 შექმნილია	 ინფორმაციული	 ტექნოლოგიების	 ინფრასტრუქტურა	 და	 უზრუნველყოფილია	 მისი	

ადმინისტრირება	და	ხელმისაწვდომობა;	
• ელექტრონული	 სერვისები	 და	 მართვის	 ელექტრონული	 სისტემები	 დანერგილია	 და	 არსებობს	 მისი	 მუდმივი	

განვითარების	ხელშემწყობი	მექანიზმები;	
• უსდ-ის	მიერ	უზრუნველყოფილია	ვებგვერდის	ფუნქციონირება	ქართულ	და	ინგლისურ	ენებზე.	

	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 

ინფორმაციული	ტექნოლოგიების	ინფრასტრუქტურის	ადმინისტრირებას	უწევს	სასწავლოუნივერსიტეტში		
შექმნილი	 	 	 ინფორმაციული	 ტექნოლოგიების	 	 სამსახური,	 რომელიც	 არის	 სასწავლო	 უნივერსიტეტის	
სტრუქტურული	ერთეული,	რომელიც	შედგება	პროგრამული	უზრუნველყოფის,		

ტექნიკური მხარდაჭერისა   და ელექტრონული ბაზების მართვისაგან, რომლის	 დანიშნულებაა 
უზრუნველყოს	 სასწავლო	 და	 ადმინისტრაციული	 პროცესების	 გამართულად	 წარმართვის	 მიზნით	

საინფორმაციო	 ტექნოლოგიების,	 კომპიუტერული	 და	 ინტერნეტ	 სისტემების	 დანერგვა,	 ინფორმაციული	
უსაფრთხოება,	გამოყენების	ეფექტურობა,	უწყვეტობა	და	განვითარება. 
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ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური: 
• ახდენს სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნიკის მუშაობასთან დაკავშირებული 

ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრას; 
• ახორციელებს ვებ–გვერდის ტექნიკურ მხარდაჭერას;  
• უზრუნველყოფს ინტერნეტ სერვისების მომსახურების გამართულობას; 
• ხელს უწყობს სასწავლო უნივერსიტეტის ქსელური ინფრასტუქტურის განვითარებას; 
• ახორციელებს ელ-მართვის სისტემების მუშაობის ტექნიკურ მხარდაჭერას;  
• ხელს უწყობს სასწავლო უნივერსიტეტის ყოველდღიური საქმიანობის პროცესში ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენების ხვედრითი წილის მაქსიმალურ ზრდას; 
• მონაწილეობს დაწესებულების ბიზნეს უწყვეტობის პროცესებში. 

 
1.1 გარდა ამისა, სასწავლო უნივერსიტეტს დანერგილი აქვს ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  

პოლიტიკა ,  რომლის  თანახმად  არეგულირებს მართვისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო 
უნივერსიტეტში არსებულ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მიერ შემუშავებულ 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ზოგადი უსაფრთხოების დაცვის წესს, პროცედურასა და პოლიტიკას. 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროცედურა არის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული 
ნორმების კრებული, რომლის დანიშნულებაა დაადგინოს ქცევის ერთიანი ნორმები, სასწავლო 
უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული კომპიუტერული საშუალებების და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 
გამოყენებისას. ინფორმაციული ტექნოლოგიების უსაფრთხოების დაცვის წესი დამტკიცებულია სასწავლო 
უნივერსიტეტის უფლებამოსილი პირების მიერ, ხოლო მასში შემავალი წესების დაცვა სავალდებულოა 
თანამშრომლისთვის, ვისაც პირდაპირი კავშირი აქვს არსებულ ინფორმაციულ და ტელეკომუნიკაციურ 
ტექნოლოგიებთან, თანამშრომლის ადგილმდებარეობის და სამუშაო ადგილის მიუხედავად. სასწავლო 
უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა შეესაბამება უნივერსიტეტში 
მიმდინარე პროცესებს და უზრუნველყოფს მათ ეფექტურ განხორციელებას. უნივერსიტეტის ტერიტორია 
აღჭურვილია უსადენო (6 წერტილი) უწყვეტი ინტერნეტით. უნივერსიტეტი აქტიურად იყენებს 
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს საგანმანათლებლო და კვლევით საქმიანობაში, ასევე 
დაწესებულების მართვაში. უნივერსიტეტის ბალანსზე ირიცხება 29 ციფრული დაცვის კამერა, 2 სერვერი, 20 
კომპიუტერი, 6 პროექტორი, პრინტერები და სხვა საშუალებები, რომლებიც გადანაწილებულია 
აუდიტორიებში, ბიბლიოთეკაში,  ადმინისტრაციის და შეხვედრების ოთახებში, პროგრამული 
უზრუნველყოფა შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამებს. საგანმანათლებლო საქმიანობაში 
ინტენსიურად გამოიყენება საინფორმაციო კომუნიკაციები, ინტერნეტი, შიდა ქსელი, ელექტრონული 
ფოსტა, ვებგვერდი (Alterbridge.ge) სტუდენტების მონაცემთა ბაზა (ELMS), აღნიშნული ბაზის მეშვეობით 
მოხდება მონაცემების აღრიცხვა, კომუნიკაცია ლექტორებსა და სტუდენტებს შორის,  საგანმანათლებლო 
პროგრამების ინფორმაციის გაცვლა. დაწესებულებაში ფუნქციონირებს ელექტრონული პლატფორმა , 
სადაც განთავსებულია უნივერსიტეტის მარეგულირებელი დოკუმენტები და სამუშაო პროცესში 
გამოსაყენებელი დოკუმენტების ნიმუშები.  

1.2  
  ოფიციალური ვებ-გვერდი ასრულებს საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ფუნქციას, მასზე ქართულ და 
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ინგლისურ ენებზე განთავსებულია საკონტაქტო და სხვა საჭირი ინფორმაცია, მათ შორის უნივერსიტეტის 
მისია, საქმიანობა, სტრუქტურა, პროგრამების კატალოგი, ამ პროგრამებზე სუტდენტების შერჩევის 
კრიტერიუმები, ადმინისტრაციული/აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალი,  სტრატეგიული განვითარების 
გეგმები. ინფორმაციის განახლება ხდება რეგულარულად, დაცულია ინფორმაციის გონივრულ ვადაში 
მიღების ინტერესი.  
 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლიტიკა 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა 
• სტრატეგიული განვითარების გეგმა 
• უნივერსიტეტის დებულება 
• ვებ-გვერდი 
• დომენური	სახელის	რეგისტრაციის	ხელშეკრულება 

• სტუდენტის გზამკვლევი 

• ბიბლიოთეკის დებულება 

• ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები 

• შინაგანაწესი 

• საქმისწარმოების	წესი 

 
7.4.   ფინანსური  რესურსი  
 
• უსდ-ის	ბიუჯეტით	გათვალისწინებული	ფინანსური	რესურსების	გამოყოფა	ეკონომიკურად	მიღწევადია;	
• უსდ-ის	 ფინანსური	 მდგომარეობა	 უზრუნველყოფს	 სტრატეგიული	 განვითარებისა	 და	 სამოქმედო	 გეგმებში	

გაწერილი	აქტივობების	შესრულებას;	
• უსდ-ის	 ფინანსური	 რესურსები	 ორიენტირებულია	 დაწესებულების	 ძირითადი	 საქმიანობის	 ეფექტურ	

განხორციელებაზე;	
• უსდ-ის	ბიუჯეტში	გათვალისწინებულია	სამეცნიერო	კვლევებისა	და	ბიბლიოთეკის	ფუნქციონირება-განვითარების	

დაფინანსება;	
• უსდ-ში	არსებობს	ანგარიშვალდებულების,	ფინანსური	მართვისა	და	კონტროლის	ეფექტური	სისტემა.	

	
აღწერა   და  შეფასება  
აღწერეთ, გააანალიზეთ და შეაფასეთ უსდ-ის მიერ გაწეული, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა სტანდარტის 
მოცემული კომპონენტის მოთხოვნებთან მიმართებით.  
 
ბიუჯეტი  
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი ორიენტირებულია სასწავლო უნივერსიტეტის საქმიანობის ეფექტიან 
განხორციელებაზე. ბიუჯეტის შედგენა ხდება დაწესებულების სტრატეგიული და საშუალოვადიანი 
სამოქმედო გეგმების გათვალისწინებით. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტი დაგეგმილია იმგვარად, რომ ხელი შეეწყოს სასწავლო უნივერსიტეტის 
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სტრატეგიულ გეგმაში მოცემული ამოცანების გადაწყვეტას და სტრატეგიული გეგმის შესრულებას. 
ბიუჯეტით მაქსიმალურად არის უზრუნველყოფილი სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსური სტაბილურობა 
და მდგრადობა, რაც დასტურდება საერთაშორისო სტანდარტების (IAS) შესაბამისად ჩატარებული 
აუდიტის დასკვნით138. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტის შემოსავლის წყარო დაყოფილია შემდეგ ნაწილებად:  

• სწავლის საფასურის გადახდის შედეგად მიღებული შემოსავლები; 
• საერთაშორისო და ადგილობრივი ფონდების მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების 

საფუძველზე მიღებული გრანტები; 
• უწყვეტი განათლების ცენტრის საქმიანობით მიღებული შემოსავლები; 
• დამფუძნებლის მიერ საწესდებო კაპიტალში გაკეთებული შენატანები. 

 
2019-2020 სასწავლო წელს, სასწავლო უნივერსიტეტის შემოსავლების ძირითად წყაროს წარმოადგენს: 

• საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებისგან მოზიდული თანხები; 
• უწყვეტი განათლების ცენტრის საქმიანობით მიღებული შემოსავლები; 
• დამფუძნებლის მიერ საწესდებო კაპიტალში გაკეთებული შენატანები. 

 
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 სასწავლო წლებში, იგეგმება სტუდენტების მიღება. შესაბამისად, 
შემოსავლების ნაწილში სტუდენტების მიერ სწავლის საფასურის გადასახადის წილი იმატებს და 2023-2024 
სასწავლო წელს, სწავლის საფასურის სახით მიღებული შემოსავლები არის მთელი შემოსავლის 91%. 
მისაღები სტუდენტების რაოდენობა პირველ სასწავლო წელს (2020-2021) შეადგენს 120 სტუდენტს, რაც, 
პროგრამების მიხედვით, ნაწილდება შემდეგნაირად: 

• საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა - 48; 
• სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა - 48; 
• სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა - 24. 

 
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 წლებში, სტუდენტების რაოდენობა იცვლება შემდეგნაირად: 
 

• პირველკურსელების რაოდენობა ყოველ წელს არის 120; 
• ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის მეორე კურსზე გადადის პირველკურსელების 90%; 
• ბაკალავრიატის მესამე კურსზე გადადის მეორე კურსელების 95%; 
• ბაკალავრიატის მეოთხე კურსზე გადადის მესამე კურსელების 95%. 

 
აღნიშნული სქემით, უნივერსიტეტის სტუდენტური კონტიგენტი, წლების მიხედვით, განაწილდება 
შემდეგნაირად:  
 

2020-2021 სასწავლო წელი - 120 სტუდენტი; 
2021-2022 სასწავლო წელი - 228 სტუდენტი; 
2022-2023 სასწავლო წელი - 310 სტუდენტი; 
2023-2024 სასწავლო წელი - 388 სტუდენტი; 
 

																																																													
138 აუდიტორული დასკვნა #29/05/18 
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სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლის წლიური საფასური პროგრამების მიხედვით:  
• საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა - 6,900 ლარი; 
• სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა - 5,900 ლარი; 
• სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამა - 6,900 ლარი. 

 
უსდ-ის  პირველი (05.2019 – 08.2024) ხუთი139 წლის (სასწავლო წლის) განმავლობაში ფინანსური 
შემოსავლების განაწილება შემდეგნაირად გამოიყურება: 
 
 

 2019-2020	 2020-2021	 2021-2022	 2022-2023	 2023-2024	

სულ 	შემოსავლები 	 646,400	 		 1,407,454	 		 1,794,929	 		 2,240,241	 		 2,739,287	 		

სწავლის	საფასური	 0	 0%	 780,000	 55%	 1,482,000	 83%	 2,007,312	 90%	 2,506,358	 91%	
ადგილობრივი	და	
საერთაშორისო	
ფონდებიდან	მიღებული	
გრანტები	 0	 0%	 61,054	 4%	 146,529	 8%	 146,529	 7%	 146,529	 5%	
უწყვეტი	განათლების	
ცენტრი	 86,400	 13%	 86,400	 6%	 86,400	 5%	 86,400	 4%	 86,400	 3%	
ინვესტიცია	 560,000	 87%	 480,000	 34%	 80,000	 4%	 0	 0%	 0	 0%	
 
 
 
	

 
																																																													
139 ხუთწლიანი პერიოდი აღებულია საავტორიზაციო ერთწლიანი პერიოდის ჩათვლით 
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იგივე 2019-2024 წლების ხარჯების  სტრუქტურა არის შემდეგი: 
 

 2019-2020	 2020-2021	 2021-2022	 2022-2023	 2023-2024	

სულ 	ხარჯები 	 574,830	 		 1,342,326	 		 1,675,691	 		 2,000,447	 		 2,413,588	 		

საათობრივი	 0	 0%	 260,934	 20%	 526,899	 30%	 705,645	 34%	 873,199	 35%	

აფილირებულის	 0	 0%	 108,000	 8%	 108,000	 6%	 108,000	 5%	 108,000	 4%	
კვლევა	და	ბიბლიოთეკის	
განვითარების	ხარჯი	 2,221	 0%	 74,200	 6%	 91,700	 5%	 113,848	 6%	 145,040	 6%	
უწყვეტი	განათლების	
ცენტრი	 43,891	 8%	 43,891	 3%	 43,891	 2%	 43,891	 2%	 43,891	 2%	
პროგრამის	განვითარება,	
ცნობადობა	და	ა.შ.	 87,500	 15%	 54,000	 4%	 54,000	 3%	 54,000	 3%	 35,000	 1%	

ადმინისტრაციული	 357,136	 61%	 612,900	 47%	 708,000	 40%	 767,000	 37%	 767,000	 31%	
მივლინება	და	
წარმომადგენლობითი	
ხარჯი	 7,000	 1%	 7,000	 1%	 7,000	 0%	 7,000	 0%	 7,000	 0%	

ლიცენზიები	 41,187	 7%	 29,960	 2%	 36,790	 2%	 38,449	 2%	 39,963	 2%	
გადაუხდელი,	წახალისება	
და	ა.შ.	 0	 0%	 39,000	 3%	 74,100	 4%	 100,366	 5%	 125,318	 5%	

იჯარა	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 0	 0%	 216,000	 9%	

გადასახადები	 6,599	 1%	 6,000	 0%	 6,000	 0%	 6,000	 0%	 6,000	 0%	

სხვადასხვა	 35,656	 6%	 76,775	 6%	 102,071	 6%	 119,412	 6%	 144,817	 6%	
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ბიუჯეტის  მაჩვენებლები  
 
ადმინისტრაციული ხარჯების წილი საერთო ბიუჯეტში: 

 2019-2020	 2020-2021	 2021-2022	 2022-2023	 2023-2024	

სულ 	ხარჯი 	 581,190	 		 1,313,960	 		 1,760,851	 		 2,067,210	 		
2,516,02

8	 		

ადმინისტრაციული	 357,136	 61%	 612,900	 47%	 708,000	
40
%	 767,000	

37
%	 767,000	

31
%	

 

 
 
 
კვლევების განხორციელებასა და ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებაზე გაწეული და დაგეგმილი ხარჯები: 

 2019-2020	 2020-2021	 2021-2022	 2022-2023	 2023-2024	

სულ 	ხარჯები 	 574,830	 		 1,342,326	 		 1,675,691	 		 2,000,447	 		 2,413,588	 		
კვლევა	და	
ბიბლიოთეკა	 2,221	 0%	 75,500	

6
%	 94,100	

6
%	 117,448	

6
%	 149,840	

6
%	
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დაგეგმვის  ეტაპი  
 
უსდ-ის ფინანსური საქმიანობის დაგეგმვა ხდება 4 წლიანი ციკლით. 
დაგეგმვის ეტაპები განისაზღვრება შემდეგი თანმიმდევრობით:  

• მიზნები; 
• მიზნების მისაღწევად საჭირო სამუშაოების ჩამონათვალი; 
• სამუშაოების შესრულებისთვის საჭირო ვადები; 
• სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო რესურსები; 
• სამუშაოების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები. 

აღნიშნული ეტაპების განხილვა ხდება რექტორის, კანცლერის და აკადემიური საბჭოს მიერ. 
შემდეგი ნაბიჯებია: 

• ბიუჯეტის პროექტის შედგენა; 
• განხილვა შესაბამის ერთეულებთან; 
• ცვლილებების შეტანა (საჭიროების შემთხვევაში); 
• ბიუჯეტის საბოლოო განხილვა და დამტკიცება. 

ბიუჯეტის პროექტის შედგენა ხდება ფინანსური სამსახურის მიერ, კანცლერის ხელმძღვანელობით. 
ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში მონაწილეობას იღებს რექტორი, კანცლერი და აკადემიური საბჭო და 
საბოლოოდ ამტკიცებს რექტორი. 
ოთხწლიანი ციკლის განმავლობაში, ყოველი სასწავლო წლის დაწყებამდე 4-5 თვით ადრე ხდება 
მომავალი წლის ბიუჯეტის ხელახალი განხილვა და საჭიროებსამებრ ცვლილებების შეტანა. 
განხილვაში მონაწილეობას იღებს რექტორი, კანცლერი და აკადემიური საბჭო. საბოლოოდ რევიზიას 
უკეთებს ფინანსური სამსახური კანცლერის ხელმძღვანელობით და ამტკიცებს რექტორი, უსდ-ის მიერ 
დადგენილი წესის თანახმად. 
2019-2022 წლების განმავლობაში არსებული უარყოფითი ბალანსის შევსება ხდება უსდ-ის 
დამფუძნებელთა მიერ კაპიტალში შემოტანილი თანხების და მოზიდული საერთაშორისო გრანტის 
საშუალებით. ეს უზრუნველყოფს უსდ-ის შეუფერხებლ ფუნქციონირებას და დაგეგმილი ამოცანების 
შესრულებას. ეს ნიშნავს, რომ სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ საბიუჯეტო ვალდებულებების, ხელფასების, 
კომუნალური გადასახადების, კვლევითი საქმიანობის, საბიბლიოთეკო რესურსის სრულფასოვანი 
ფუნქციონირებისთვის და სხვა გასავლებისთვის საჭირო თანხების შევსება ხდება დროულად. 
სტუდენტების მიერ გადახდილი სწავლის საფასური, საერთაშორისო და ადგილობრივი გრანტები და 
დამფუძნებლის მიერ კაპიტალში შენატანები, საშუალებას იძლევა სტუდენტების ოდენობის ზრდასთან 
ერთად გაიზარდოს როგორც აკადემიური, ასევე ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობაც. რაც 
მომსახურების მაღალი ხარისხის შენარჩუნების წინაპირობას წარმოადგენს. 
ბიუჯეტი უზრუნველყოფს საჭირო ძირითადი საშუალებების და სწავლის პროცესთან დაკავშირებული 
ყველა საჭირო საქონლის თუ მომსახურების დროულ შეძენას. 
სასწალო უნივერსიტეტი აწარმოებს ყოველწლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას. ანგარიშგებაში მოცემული 
თანხების და რესურსების მოძრაობის კანონიერებას აკონტროლებს ფინანსური განყოფილება და 
მოწვეული ფინასური აუდიტორული კომპანია და რომელიც წელიწადში ერთხელ მოახდენს სასწავლო 
უნივერსიტეტის ფინანსურ აუდიტს. ფინანსური ანგარიშების წარდგენა მუდივად ხდება შემოსავლების 
სამსახურისთვის დეკლარაციების სახით. 
 
სასწავლო უნივერსიტეტის სტაბილური ფინანსური მდგომარეობა საშუალებას იძლევა, რომ მოხდეს 
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აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების და სტუდენტების კვლევითი საქმიანობის 
ხელშეწყობა, რაც გამოიხატება სტატიების გამოსაქვეყნებლად, კონფერენციებზე მონაწილეობის 
მისაღებად და დასასწრებად სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის ფინანსურ უზრუნველყოფაში. 
ბიუჯეტში,  აგრეთვე გათვალისწინებულია თანხები სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ (ადგილობრივი და 
საერთაშორისო) კონფერენციებისა და სემინარების მოსაწყობად. 
სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტში ყოველწლიურად გამოყოფილია თანხა ბიბლიოთეკის სასურველ 
დონეზე ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით. ბიბლიოთეკის სრულფასოვნად ფუნქციონირებისთვის 
საჭირო ინვენტარის გარდა, გათვალისწინებულია ახალი სახელმძღვანელოების, სამეცნიერო 
ლიტერატურის, პერიოდული გამოცემების შეძენა. ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხები, სხვადასხვა 
ელექტრონულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობისთვის საჭირო საწევროებისა და სხვა სახის 
გადასახადებისთვის.	
ფინანსური ანალიზით დადგინდა, რომ უსდ-ის  ნულოვან მოგების წერტილს - 250 სტუდენტს, უსდ მიაღწევს 
2022 -2023 სასწავლო წელს. სტუდენტთა მაქსიმალური მოთხოვნილი რაოდენობა არის 400. უსდ-ის 
ადმინისტრაციული პერსონალის რაოდენობა და შესაბამისი ხარჯი დაიგეგმა იმის გათვალისწინებით, რომ 
იგივე ადმინისტრაციული პერსონალი შვიდწლიანი გეგმით მოემსახურება სტუდენტთა მნიშვნელოვნად 
გაზრდილ კონტიგენტს.  
 
პირველი ოთხი სასწავლო წლის ბიუჯეტი იმდაგვარად არის დაგეგმილი, რომ მთლიანად ხდება 
შემოსული თანხების რეინვესტირება. 
 
ფინანსური  მართვისა  და  კონტროლის  მექანიზმები  განისაზღვრება  უსდ-ის  დებულებითა  და  
შესაბამისი  ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების წესით,140 რომელშიც  
დეტალურადაა გაწერილი ფინანსური მართვისა და კონტროლის კომპონენტები, რაც გულისხმობს 
შემდეგს:  

• მოვალეობები განაწილებულია მენეჯერულ რგოლებს შორის ისე, რომ ერთი და იგივე პირი არ 
არის პასუხისმგებელი უფლებამოსილების მინიჭებაზე, ქმედების განხორციელებასა და 
კონტროლზე.  

• ფინანსების განკარგვის დროს მოქმედებს ხელმოწერის ორმაგი სისტემა, რომლის თანახმადაც 
კანცლერის და სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ერთდროულად ხელმოწერის გარეშე, 
არ იგეგმება ფინანსური ოპერაციები და არ ხორციელდება ხარჯვა. 

• უსდ-ში უზრუნველყოფილია ყველა ფინანსური ოპერაციის დროული დოკუმენტირება და ზუსტად 
ასახვა ფინანსურ ანგარიშებში. 

საავტორიზაციო პერიოდში იგეგმება: 
უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა ქვოტის მაქსიმალურად ათვისებისათვის ღონისძიებების 
განხორციელება; 
შიდა და გარე აუდიტის სისტემის დანერგვა; 
ანგარიშვალდებულების,	ფინანსური მართვისა და კონტროლის ეფექტური სისტემის შექმნა. 
 
მტკიცებულებები/ინდიკატორები  
აღწერეთ კომპონენტის შესაბამისი მტკიცებულებები/ინდიკატორები, შესაბამისი დოკუმენტების ან სხვა შესაბამისი 
მტკიცებულების მითითებით.  

• უსდ-ის ბიუჯეტი 
• უსდ-ის დებულება 

																																																													
140 უსდ-ის დებულება, მუხლი 28, დანართი - ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ფუნქციონირების წესი 
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• აუდიტორული დასკვნა #29/05/19 
• ბიზნესუწყვეტობის გეგმა 

 
	

ძლიერი  და  გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
გთხოვთ, წარმოადგინოთ უსდ-ის ძლიერი და გასაუმჯობესებელი მხარეები, მოცემული სტანდარტის კომპონენტების 
მოთხოვნების შესაბამისად 
 

ძლიერი  მხარეები  
 
მატერიალური რესურსი: 
 

• დაცული, ეკოლოგიურად სუფთა, ადაპტირებული გარემო და თანამედროვე დიზაინის 
ინფრასტრუქტურა; 

• გათბობა, კონდიცირების და ვენტილაციის უახლესი აღჭურვილობა, ჰაერის ფილტრაციის  
მექანიზმით (მთელ შენობაში ჰაერი გაფილტრულია EU4 კლასის ფილტრით და ნაწილდება 150 
მმ დიამეტრის 3 დიფუზორით. ჰაერის რაოდენობა გათვლილია ASHRAE-ს ნორმების მიხედვით); 

• უწყვეტი მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით უზრუნველყოფა: (ელექტროენერგია; წყალი, 
გათბობა და აშ.); 

• ენერგო ეფექტური მომარაგების სისტემა (მზის ელექტრო სადგური); 
• 24 საათიანი უსაფრთხოების სამსახური; 
• ჯანსაღი კვების ობიექტი, ღია კაფით;  
• მოსახერხებელი ავტოსადგომი; 
• საზოგადოებრივი ტრანსპორტირების თვალსაზრისით ხელსაყრელი მდებარეობა; 
• გაფართოების მიზნით შენობის სრულად ათვისების შესაძლებლობა.  

 
საბიბლიოთეკო რესურსი: 

• გამართული საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურა; 
• ადეკვატური წიგნადი ფონდი და ელ - რესურსებზე შეუზღუდავი წვდომა; 
• შეხვედრებზე და კონსულტაციებზე მორგებული რეკრეაციული სივრცე; 

 
საინფორმაციო რესურსი: 

• უწყვეტი ინტერნეტ მომარაგება და ადეკვატური თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობა; 
• ინფორმაციული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურა; 
• თანამედროვე პროექტორებითა და კომპიუტერებით აღჭურვილი აუდიტორიები და 

კომპიუტერული ლაბორატორია; 
• სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემა. 

 
ფინასური რესურსი: 

• ფინანსური სახსრების დაგეგმვის, მართვისა და კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმი;  
• დაფინასების რეალური წყაროები; 
• საწყის ეტაპზევე ადეკვატური რესურსი სამეცნიერო საქმიანობის დაფინანსებისთვის; 
• ადეკვატური რესურსი პერსონალის მუდმივი პროფესიული განვითარებისთვის და 

მაღალკვალიფიციური კადრების მოსაზიდად. 
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გასაუმჯობესებელი  მხარეები  
 
მატერიალური რესურსი 

• ახალი სოციალური სივრცეების მოწყობა; 
• სპორტული ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა; 
• სსმ პირებისთვის გარემოს ადაპტირება; 
• მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის პერიოდული განახლება. 

 
საბიბლიოთეკო რესურსი 

• ქართულენოვანი წიგნადი ფონდის შევსება; 
• სახელმძღვანელოების თარგმნა; 
• მოთხოვნის შესაბამისად საბიბლიოთეკო ინფრასტრუქტურის და რესურსების განვითრება. 

 
საინფორმაციო რესურსი  

• სტუდენტების რაოდენობის ზრდის შესაბამისად ელექტრონული და ტექნიკური რესურსების 
გაფართოვება; 

• სერვერების ტექნიკური მხარეების გაუმჯობესება მოთხოვნის ზრდის შესაბამისად;  
• მონაცემთა ბაზებისა და ვებ-გვერდის განვითარება. 

 
ფინანსური რესურსი 

• ადგილობრივი და საერთაშორის ფონდებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდა; 
• კვლევით და საგრანტო პროექტებში ჩართულობით ფინანსების გაზრდა;  
• უწყვეტი განათლების ცენტრიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდა; 
• სტუდენტების კვოტის მაქსიმალური ათვისება 

	

 

ნაწილი  III:  წარმოსადგენი  ინფორმაციის/დოკუმენტების  ჩამონათვალი  
ინფორმაცია ,	რომელსაც 	უნდა 	შეიცავდეს 	თვითშეფასების 	ფორმა 	
ჩანაწერის ,	გრაფიკული 	ჩანართების 	და/ან 	ფორმაზე 	თანდართული 	
დოკუმენტაციის 	სახით141	
უსდ-ის  მისია  და  სტრატეგიული  განვითარება  დაკავშირებული  დანართები  
☒ უსდ-ის მისია; (იხ .  საქაღალდე  N1 - უსდ-ის  დებულება)  
☒ სტრატეგიული განვითარების გეგმა (შვიდწლიანი) და სამოქმედო გეგმა (სამწლიანი); (იხ .  
საქაღალდე  N1 - სტრატეგიული  განვითარების  გეგმა  2019-2026; სამწლიანი  
სამოქმედო  გეგმა  2019-2022) 
☒ სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია; (იხ .  საქაღალდე  N1 - სტრატეგიული  
დაგეგმარების  მეთოდოლოგია) ;  
☐ საზოგადოებრივ განვითარებაში კონტრიბუციის მიზნით დაგეგმილი და განხორციელებული 
აქტივობები; (იხ .  საქაღალდე  N1 - სტრატეგიული  განვითარების  გეგმა  2019-2026; 

																																																													
141	შენიშვნა :  თვითშეფასების  შევსებულ  ფორმასთან  ერთად  სავალდებულოა  ☒  -  ნიშნით  მონიშნული  
დოკუმენტების  ინგლისურ  ენაზე  არსებობა   
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სამწლიანი  სამოქმედო  გეგმა  2019-2022);   

☒ სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის 
მექანიზმები; (იხ .  საქაღალდე  N1 - სტრატეგიული  განვითარებისა  და  სამოქმედო  
გეგმების  შესრულების  მონიტორინგის  მექანიზმები)  
☒ უსდ-ის საქმიანობის წლიური ანგარიშები (სამოქმედო გეგმის შესაბამისად); (საქაღალდე  N 1 
- წლიური  ანგარიშის  ფორმა)   

უსდ-ის  ორგანიზაციული  სტრუქტურა  და  მართვა   
☒ უსდ-ის სტრუქტურა;  (იხ .  საქაღალდე  N2 - უსდ-ის  სტრუქტურა)  ;  
☒ უსდ-ის სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები; (იხ .  საქაღალდე  N2 - უსდ-ის  
დებულება) ;   
☒ მართვის ორგანოებში არჩევის/ დანიშვნის წესი და პროცედურები; (იხ .  საქაღალდე  N2; 
უსდ-ის  დებულება ;  აკადემიურ  თანამდებობაზე  კონკურსის  ჩატარების  წესი) .  
☐ უსდ-ის საქმისწარმოების წესი; (იხ .  საქაღალდე  N2 - საქმისწარმოების  წესი) ;  
☒ ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა; (იხ .  საქაღალდე  N2 - ბიზნესუწყვეტობის  გეგმა) ;  
☒ მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა; (იხ .  საქაღალდე  
N2 - ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები) .  
☒ ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა; (იხ .  საქაღალდე  N2 - ინტერნაციონალიზაციის  
პოლიტიკა) ;  
☐საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის მექანიზმები და მათი 
ეფექტურობის შეფასების ანალიზი; (იხ .  საქაღალდე  N2 - ხარისხის  უზრუნველყოფის  
მექანიზმები ;  ინტერნაციონალიზაციის  პოლიტიკა ;  მემორანდუმები  უცხოეთის  
საგანმანათლებლო  დაწესებულებებთან  ) ;  
☐უცხოელი სტუდენტებისა და პერსონალის მოზიდვის მექანიზმები (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) (იხ .  საქაღალდე  N2 - ინტერნაციონალიზაციის  პოლიტიკა) ;  
☐პერსონალისა და სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები უსდ-ის მიერ საერთაშორისო 
თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის შესწავლის მიზნით; (იხ .  
საქაღალდე  N2 - უსდ-ის  ზოგადი  საქმიანობისა  და  დოკუმენტების  შეფასების  
ანალიზი) ;  
☒ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების აღწერა და მათი ეფექტიანობის შეფასება; (იხ .  
საქაღალდე  N2 - ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები) ;  
☒ გამოკითხვების (მაგ. სტუდენტთა, პერსონალის და ა.შ) შედეგების ანალიზი და შესაბამისი 
ანგარიშები; (იხ .  საქაღალდე  N2 - ალტერბრიჯის  კვლევის  დოკუმენტი) ;  
☒ ხარისხის შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა და შედეგების გამოყენების ანგარიში; 
(იხ .  საქაღალდე  N2 - ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები) ;  
☒ სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, მეთოდოლოგია და სამიზნე ნიშნულები; (იხ .  
საქაღალდე  N2 - სტუდენტთა  კონტინგენტის  დაგეგმვის  მეთოდოლოგია  და  
პერსონალის  თანაფარდობის  წესი) ;  
☐ ეთიკისა და ქცევის წესები და მათ დარღვევებზე რეაგირების პროცედურები; (იხ .  საქაღალდე  
N2 -ეთიკის  კოდექსი ,  შინაგანაწესი) .  
☐ პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების 
პროცედურები და მექანიზმები; (იხ .  საქაღალდე  N2 - ეთიკის  კოდექსი) ;  
☐ უსდ-ის შინაგანაწესი; ( იხ .  საქაღალდე  N2 - შინაგანაწესი) .  

საგანმანათლებლო  პროგრამებთან  დაკავშირებული  დანართები  
☒ საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია; 
(იხ .  საქაღალდე  N3; საგანმანათლებლო  პროგრამების  დაგეგმვის ,  შემუშავებისა  და  
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განვითარების  მეთოდოლოგია) ;  
☒ საგანმანათლებლო პროგრამები და სილაბუსები142; (იხ .  საქაღალდე  N3; ქვე  საქაღალდე  
-  საგანმანათლებლო  პროგრამები  და  სილაბუსები) ;  
☐ შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზი; (იხ .  საქაღალდე  N3; 
ალტერბრიჯის  კვლევის  დოკუმენტი) ;  
☐ სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა, დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგების ანალიზი 
პროგრამების განვითარების მიზნით, და შედეგების გამოყენების ანგარიში;  
☐ კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგები მათ კარიერულ (მათ, შორის, დასაქმების 
მაჩვენებელი მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად) და აკადემიურ განვითარებასთან 
დაკავშირებით;  
☐ სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის შედეგები; 
☐ პროგრამის დამტკიცების, მასში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურები; (იხ .  
საქაღალდე  N3 - საგანმანათლებლო  პროგრამების  დაგეგმვის ,  შემუშავების  და  
განვითარების  მეთოდოლოგია) ;  
☐ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის/გაუქმების შემთხვევაში, შესაბამისი პროგრამის 
სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმები; (იხ .  საქაღალდე  N3; 
საგანმანათლებლო  პროგრამების  დაგეგმვის ,  შემუშავების  და  განვითარების  
მეთოდოლოგია) ;  
☒ სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების წესი; 
(საქაღალდე  N3 - ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები ;  სასწავლო  
უნივერსიტეტის  სამეცნიერო-კვლევითი  და  შემოქმედებითი  საქმიანობის  კონცეფცია ;  
უნივერსიტეტის  სამეცნიერო-კვლევითი  და  შემოქმედებითი  საქმიანობის  სტრატეგია) ;  
☐ აკადემიური კალენდარი; (იხ .  საქაღალდე  N3 - სასწავლო  უნივერსიტეტის  
კალენდარი ,  სტუდენტის  გზამკვლევი) ;  
☐ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია; (იხ .  საქაღალდე  N3 - 
სასწავლო  პროცესის  მარეგულირებელი  წესი ;  საგანმანათლებლო  პროგრამების  
დაგეგმვის ,  შემუშავების  და  განვითარების  მეთოდოლოგია) ;  

უსდ-ის  პერსონალის  მართვა  
☒ პერსონალის მართვის პოლიტიკა, შესაბამისი რეგულაციები (მათ შორის, პერსონალის 
მოზიდვის, შერჩევის, დასაქმების, შეფასების და პროფესიული განვითარების მექანიზმები); (იხ .  
საქაღალდე  N4  -  შინაგანაწესი ;  ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები) ;  
☒ პერსონალის პირადი საქმეები;143 (იხ .  საქაღალდე  N4; ქვე-საქაღალდე  პერსონალის  
პირადი  საქმეები) ;  
☐ აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის განაწილება ასაკისა და სქესის; (იხ .  საქაღალდე  
N4 - პერსონალის  განაწილება  ასაკისა  და  სქესის  მიხედვით ) ;  
☐ აკადემიური პერსონალის საკონკურსო დოკუმენტაცია (კონკურსის გამოცხადების, არჩევის ან/ 
და დანიშვნის ბრძანებები; (იხ .  საქაღალდე  N4; ქვე  საქაღალდე  საკონკურსო  
დოკუმენტაცია) ;  
☒ პერსონალის საქმიანობის შეფასებისა და კმაყოფილების კვლევის შედეგები და მათი 
გამოყენების ანგარიში პერსონალის მართვასა და განვითარებაში; (იხ .  საქაღალდე  N4 - 
ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმების  დანართები) ;  
☐ სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; (იხ .  საქაღალდე  N4 - უსდ-ის  
დებულება ,  აკადემიურ  თანამდებობაზე  კონკურსის  ჩატარების  წესი ;  შრომითი  
ხელშეკრულებების  ნიმუშები) ;   

																																																													
142	სავალდებულოა მხოლოდ საგანმანათლებლო პროგრამების მოკლე აღწერის, სტრუქტურის, მიზნებისა, სწავლის შედეგების 
და სასწავლო გეგმის ინგლისურ ენაზე არსებობა 
143 წარმოდგენილი უნდა იქნას პერსონალის განახლებული CV და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო 
სავალდებულა მხოლოდ	პერსონალის  CV-ების ინგლისურ ენაზე არსებობა 
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☐ პერსონალთან გაფორმებული ხელშეკრულებების ნიმუშები; (იხ  საქაღალდე  N4; ქვე-
საქაღალდე  -  აკადემიურ  და  მოწვეულ  პერსონალთან  გაფორმებული  
ხელშეკრულების  და  დანართის  ნიმუშები ,  ქვე-საქაღალდე  -  ადმინისტრაციულ  
პერსონალთან  გაფორმებული  შრომითი  ხელშეკრულებები) ; 
☒ აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის დატვირთვის სქემა (სემესტრული 
დატვირთვი სქემები) და აკადემიური თანამდებობის პირის ინდივიდუალური დატვირთვის 
მაჩვენებელი (რომელიც ითვალისწინებს პირის დატვირთვას სხვა უსდ-ებშიც); (იხ .  საქაღალდე  
N4 - აკადემიური  თანამდებობის  პირების  ინდივიდუალური  დატვირთვა) ; 
☒ აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები; (იხ  საქაღალდე  N4- 
აფილირების  წესი) ;  
☐ პროგრამების მიხედვით, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 
განსაზღვრის მეთოდოლოგია; (იხ  საქაღალდე  N4 - სტუდენტთა  კონტიგენტის  დაგეგმვის  
მეთოდოლიოგია  და  პერსონალის  თანაფარდობის  წესი) .  

სტუდენტები  და  მათი  მხარდაჭერის  მექანიზმები  
☒ უსდ-სა და სტუდენტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუშები; (იხ  საქაღალდე  N5; 
სტუდენტთან  გაფორმებული  ხელშეკრულების  ნიმუში) .  
☐ სტუდენტთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მექანიზმი; კარიერული 
მხარდაჭერის სერვისები; (იხ .  საქაღალდე  N5; უსდ-ის  დებულება ;  სასწავლო  პროცესის  
მარეგულირებელი  წესი) ;  
☒ კურსდამთავრებულთა კვლევის შედეგები მათ კარიერულ (მათ, შორის, დასაქმების 
მაჩვენებელი მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად) და აკადემიურ განვითარებასთან 
დაკავშირებით; 
☐ განხორციელებული და დაგეგმილი სტუდენტური ინიციატივები/პროექტები (იხ .  საქაღალდე  
N5 - სამწლიანი  სამოქმედო  გეგმა  2019-2022);   
☐ სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის ინსტრუმენტები და შედეგები: (იხ .  
საქაღალდე  N5; სასწავლო  პროცესის  მარეგულირებელი  წესი ;   

კვლევა ,  განვითარება  ან/და  სხვა  შემოქმედებითი  საქმიანობა   
☒ინფორმაცია უსდ-ის აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 
სამეცნიერო/შემოქმედებითი/საშემრსულებლო საქმიანობის შესახებ; (იხ .  საქაღალდე  N6; 
აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის  სამეცნიერო  საქმიანობის  ანგარიშები) ;  
☐ თანამშრომლობის მემორანდუმ(ებ)ი ეკონომიკურ აგენტებთან და მათთან თანამშრომლობით 
დაგეგმილი, მიმდინარე და განხორციელებული კვლევითი პროექტები; (იხ. საქაღალდე  N6; 
ქვე-საქაღალდე  -  ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმები ;  ალტერბრიჯის  
კვლევის  დოკუმენტი ;  სტრატეგიული  განვითარების  გეგმა  2019-2026; სამწლიანი  
სამოქმედო  გეგმა  2019-2022);  
☒უნივერსიტეტის, როგორც ფუნდამენტური და/ან გამოყენებითი 
კვლევების/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო საქმიანობის ინსტიტუციის განვითარების 
სტრატეგია; (იხ .  საქაღალდე  N6 - სტრატეგიული  განვითარების  გეგმა  2019-2026;  
სამწლიანი  სამოქმედო  გეგმა  2019-2022; სასწავლო  უნივერსიტეტის  სამეცნიერო-
კვლევითი  და  შემოქმედებითი  საქმიანობის  კონცეფცია ;  უნივერსიტეტის  სამეცნიერო-
კვლევითი  და  შემოქმედებითი  საქმიანობის  სტრატეგია) ;  
☐მიმდინარე და/ან დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის პროექტების 
მოკლე აღწერები (დეპარტამენტების/ფაკულტეტების მიხედვით);  
☐სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები სადოქტორო კვლევების ხელმძღვანელობის ეფექტურობის 
შესახებ და შედეგების გამოყენების ანგარიში;  
☐ ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაცული სადოქტორო და ბოლო 2 წლის განმავლობაში 
დაცული სამაგისტრო ნაშრომების ჩამონათვალი ფაკულტეტების მიხედვით; 



	

105	
	

☒ უნივერსიტეტის შემთხვევაში, ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული სადოქტორო ნაშრომების 
აბსტრაქტები, სასწავლო უნივერსიტეტის შემთხვევაში ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაცული 
სამაგისტრო ნაშრომების აბსტრაქტები; 
☒ სადოქტორო ნაშრომების შეფასებისა და დაცვის მარეგულირებელი წესი; 
☐ კვლევების დაფინანსების საჯარო, გამჭირვალე და სამართლიანი პროცედურები; (იხ .  
საქაღალდე  N6- უსდ-ის  ბიუჯეტი ;  აკადემიური  საქმიანობის  წახალისების  წესი) ;  
☐ კვლევებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის მხარდამჭერი მექანიზმები; ( იხ .  საქაღალდე  
N6- უსდ-ის  ბიუჯეტი ;  აკადემიური  საქმიანობის  წახალისების  წესი) ;  
☐ უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევით/სახელოვნებო-შემოქმედებით საქმიანობაში 
ახალგაზრდა კადრების მოზიდვისა და ჩართვის სტრატეგია; (იხ .  საქაღალდე  N6- 
სამეცნიერო ,  კვლევით  და  შემოქმედებით  საქმიანობაში  ახალგაზრდა  კადრების  
ჩართვის  სტრატეგია) ;  
☐ სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები მათი კვლევით/სახელოვნებო საქმიანობაში ჩართვისა და 
შესაბამისი ინიციატივების მხარდაჭერის შესახებ;  
☐ერთობლივი კვლევითი/სახელოვნებო/შემოქმედებითი აქტივობები და თანამშრომლობა 
საერთაშორისო პარტნიორებთან; (იხ .  საქაღალდე  N6, ქვე  საქაღალდე  -  
ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმები) ;  
☒ კვლევის/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის შეფასების მექანიზმი და შეფასების შედეგები; 
(იხ .  საქაღალდე  N6 - ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები) ;  
☒ პერსონალის სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა; (იხ .  საქაღალდე  N6 - 
ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები) ;  
☒ განხორციელებული კვლევების შესახებ ანგარიში ფაკულტეტების/დეპარტამენტების მიხედვით 
(აკადემიური პერსონალის აფილირების გათვალისწინებით); (იხ .  საქაღალდე  N6; ქვე  
საქაღალდე  -  აკადემიური  და  მოწვეული  პერსონალის  სამეცნიერო  საქმიანობის  
ანგარიშები) ;  

მატერიალური ,  საინფორმაციო  და  ფინანსური  რესურსები  
☐ უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ამონაწერი საჯარო 
რეესტრიდან; (იხ .  საქაღალდე  N7; უძრავი  ქონების  ფლობის  დამადასტურებელი  
დოკუმენტაცია ,  ამონაწერი  საჯარო  რეესტრიდან ;  იჯარის  ხელშეკრულება) ;  
☐ მოძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინვენტარიზაციის მასალები; ( 
იხ .  საქაღალდე  N7 - იჯარის  ხელშეკრულება ;  ინვენტარიზაცია ;  მიღება-ჩაბარების  
აქტი) ;  
☐ პრაქტიკის / კვლევით-სამეცნიერო ობიექტთან დადებული ხელშეკრულება;  
☒ სტუდენტთა და პერსონალის გამოკითხვის შედეგები მატერიალურ რესურსებთან მიმართებაში; 
(იხ .  საქაღალდე  N7  -  სასწავლო  უნივერსიტეტის  მატერიალური  რესურსის  შეფასება ;  
ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმები) ;  
☐ გათბობისა და ვენტილაციის სისტემის გამართულად მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
(იხ .  საქაღალდე N7 - გათბობისა და ვენტილაციის სისტემის გამართულად მუშაობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი და ექსპლუატაციის ვადა); 
☐ სანიტარული ნორმების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტი; (იხ .  საქაღალდე  N7 - 
სანიტარული  ნორმების  დაცვის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი/  ხელშეკრულება) ;   
☐ ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისა და წესრიგის 
დაცვის მექანიზმები; იხ .  საქაღალდე  N7; ხანძარსაწინაღმდეგო ,  სამედიცინო  
ინვენტარის  და  უსაფრთხოების  კამერების  ფლობის  დამადასტურებელი  
დოკუმენტები ;  სახანძრო  ინვენტარის  შესყიდვის  აქტი .  
☐შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტი (იხ .  საქაღალდე  N7 - 
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შენობა-ნაგებობის  უსაფრთხოების  შესახებ  დამადასტურებელი  
დოკუმენტაცია/ექსპლუატაციაში  შესვლის  ბრძანება) ;  
☐  სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის  დამადასტურებელი შესახებ (იხ. დასკვნა სახანძრო 
უსაფრთხოების შესახებ); 
☐ წიგნადი ფონდის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინვენტარიზაციის მასალები; (იხ .  
საქაღალდე  N7 - წიგნების შესყიდვის დოკუმენტაცია; წიგნების მიღება- ჩაბარების ოქმები); 
☐ საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია; (იხ .  საქაღალდე  N7 - ხელშეკრულება  სამეცნიერო-ტექნიკური  
პროდუქციის  გადაცემაზე) ;  
☐ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზების გამოყენების სტატისტიკა;  
☒ ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმები; (იხ .  
საქაღალდე  N7 - ბიბლიოთეკის  დებულება ,  ბიბლიოთეკის  სამოქმედო  გეგმა  2019წ) ;  
☐ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები, ინსტრუქციები, ჩატარებული შეხვედრები, კონსულტაციები 
და სხვა ღონისძიებები; (იხ .  საქაღალდე  N7; ბიბლიოთეკის  დებულება ,  ბიბლიოთეკის  
სარგებლობის  წესები ,  ბიბლიოთეკის  სამოქმედო  გეგმა  2019წ) ;  
☒ სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები ბიბლიოთეკაში არსებული გარემოს, რესურსებისა და 
მომსახურების შესახებ - (იხ .  საქაღალდე  N 7 - ხარისხის  უზრუნველყოფის  მექანიზმების  
დანართები);  
☒ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები, ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურა; (იხ .  საქაღალდე  N7; ინფორმაციული  
ტექნოლოგიების  პოლიტიკა ,  ინვენტარიზაცია) ;  
☐ ხელშეკრულება ინტერნეტ-პროვაიდერთან; (იხ .  საქაღალდე  N7 - ხელშეკრულება  
ინტერნეტ  პროვაიდერთან) ;  
☐ ინფორმაცია ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების შესახებ 
(იხ .  საქაღალდე  N7 - ქვე  საქაღალდე  E-LMS; ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  
პოლიტიკა) ;  
☐ ელექტრონული სერვისებისა და მართვის ელექტრონული სისტემების განვითარების 
მექანიზმები; (იხ .  საქაღალდე  N7- ინფორმაციული  ტექნოლოგიების  პოლიტიკა ;  
სამწლიანი  სამოქმედო  გეგმა  2019-2022);  
☐ დომენის და ჰოსტინგის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; (იხ .  საქაღალდე  N7- 
დომენური  სახელის  რეგისტრაციის  ხელშეკრულება ;  ჰოსტინგის  შეძენის  საგადახდო  
დავალება) ;  
☐ ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ; ( იხ .  საქაღალდე  N7; 	 ინფორმაცია  
დაფინანსების  წყაროების  შესახებ  2019-2024);  
☒ უსდ-ის ბიუჯეტი; (იხ .  საქაღალდე  N7 - უსდ-ის  ბიუჯეტი) ;  
☒ დაფინანსების ბოლო 5 წლის დინამიკა მიმდინარე ან/და წინასაანგარიშო პერიოდის 
ფინანსური ანგარიშები;  (იხ .  საქაღალდე  N7 - უსდ-ის  ბიუჯეტი) ;  
☐ პასუხისმგებლობების გადანაწილების, დელეგირებებისა და ანგარიშვალდებულების წესი და 
ფორმა; (იხ .  საქაღალდე  N7 - უსდ-ის  დებულება) ;  
☐ ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის დოკუმენტი;  (იხ .  საქაღალდე  N7 
- უსდ-ის  დებულება ,  დანართი  1).  
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დანართი  1.  უმაღლესი  საგანმანათლებლო  პროგრამების  ჩამონათვალი  ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების  მიხედვით  
წარმოადგინეთ  შემდეგი  ცხრილის  სახით  

	

# პროგრამის დასახელება სწავლების ენა მისანიჭებელი	
კვალიფიკაცია	
(კვალიფიკაციის	
კოდით) 

ECTS პროგრამის 
სტატუსი 
(ავტორიზებული/  
აკრედიტებული) 

 

შესაბამისი 
გადაწყვეტილების 
თარიღი და 
ნომერი144 

პროგრამის 
განხორციელების 
ადგილი 

*სტუდენტთა 
დასაქმების 
მაჩვენებელი 

*კურსდამთავრებუ
ლთა დასაქმების 
მაჩვენებელი 
კვალიფიკაციის 
შესაბამისად  

*კურსდამთავ
რებულთა 
დასაქმების 
მაჩვენებელი 

ფაკულტეტის  დასახელება :  სტრატეგიული კომუნიკაციების და სამართლის სკოლა 
1 საზოგადოებრივი 

ურთიერთობების საბაკალავრო 
პროგრამა 

ქართული სოციალური 
მეცნიერებების 
ბაკალავრი  
მასობრივ 
კომუნიკაციებში 
0321.1.2 
მასობრივი 
კომუნიკაცია 

240 საჭიროებს 
აკრედიტაციას 

 აკადემიური საბჭოს 
ოქმი #4, 28.03.19  
რექტორის 
ბრძანება ბ/1-01/10  
29.03.19.  

თბილისი, 
საქართველო 

- - - 

2 სამართალმცოდნეობის 
საბაკალავრო პროგრამა 

ქართული, 
ნაწილობრივ 
ინგლისური 
კომპონენტით 

სამართლის 
ბაკალავრი 
0421 
სამართალი 

240 საჭიროებს 
აკრედიტაციას 

აკადემიური საბჭოს 
ოქმი #4, 28.03.19  
რექტორის 
ბრძანება ბ/1-01/10  
29.03.19. 

თბილისი, 
საქართველო 

- - - 

3 სრტატეგიული კომუნიკაციების 
სამაგისტრო პროგრამა 

ქართული  საზოგადოებრივი 
ურთიერთობების 
მაგისტრი 
0414.2.1 
საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა 

120 საჭიროებს 
აკრედიტაციას 

აკადემიური საბჭოს 
ოქმი #4, 28.03.19  
რექტორის 
ბრძანება ბ/1-01/10  
29.03.19. 

თბილისი, 
საქართველო 

- - - 

 

																																																													
144 იმ შემთხვევაში, თუ აკრედიტაცია მინიჭებულია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის გარდა სხვა აკრედიტაციის მიმნიჭებელი ორგანიზაციის მიერ, მიუთითეთ მისი 
დასახელება 
*შენიშვნა :  უსდ-ის შეუძლია დასაქმების მაჩვენებლები პროგრამების ნაცვლად წარმოადგინოს მიმართულებების მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, სქოლიოში უნდა გაკეთდეს შესაბამისი მითითება 
**შენიშვნა :  მონაცემების ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების ჭრილში წარმოსადგენად საჭიროებისამებრ გააკეთეთ ცხრილების კოპირება 
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დანართი  2.  მონაცემები  სტუდენტების  შესახებ  ფაკულტეტების /დეპარტამენტების /სკოლების  და  პროგრამების  მიხედვით  წარმოადგინეთ  შემდეგი  
ცხრილის  სახით  
ფაკულტეტის  დასახელება :   სტრატეგიული კომუნიკაციების და სამართლის სკოლა 
 პროგრამების დასახელება საფეხური სტუდენტების რაოდენობა  უცხოელი სტუდენტების 

რაოდენობა  
პროგრამის დასრულების 

მაჩვენებელი აქტიური  შეჩერებული  
1 საზოგადოებრივი ურთიერთობები საბაკალავრო - - - - 
2 სამართალმცოდნეობა საბაკალავრო - - - - 
3 სტრატეგიული კომუნიკაციები  სამაგისტრო - - - - 

დანართი  3.  მონაცემები  აკადემიური ,  სამეცნიერო  და  მოწვეული  პერსონალის  შესახებ  ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების  
მიხედვით  წარმოადგინეთ  შემდეგი  ცხრილის  სახით :   

ფაკულტეტის  დასახელება :  სტრატეგიული კომუნიკაციების და სამართლის სკოლა 
პერსონალის რაოდენობა (მათ შორის, აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული) 76 
სულ  აკადემიური  პერსონალი  19 

- პროფესორი 1 
- ასოცირებული პროფესორი 16 
- ასისტენტ პროფესორი 2 
- ასისტენტი - 

სამეცნიერო  პერსონალი   - 
- მეცნიერი - 
- პოსტდოქტორანტი - 

სულ  აფილირებული  აკადემიური  პერსონალის  რაოდენობა  14 
- აფილირებული პროფესორი 1 
- აფილირებული ასოცირებული პროფესორი 11 
- აფილირებული ასისტენტ პროფესორი 2 
- აფილირებული ასისტენტი - 

სწავლებაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა 1 
კვლევაში ჩართული უცხოელი აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალის რაოდენობა - 
სასწავლო პროცესში ჩართული მოწვეული პერსონალი 57 

 

 

 



	

109	
	

დანართი  4.  სამიზნე  ნიშნულები  ფაკულტეტების/დეპარტამენტების/სკოლების  მიხედვით  
ფაკულტეტის  დასახელება :  ფაქტობრივი 

მაჩვენებელი 
სამიზნე 

ნიშნული 
სამიზნე ნიშნულის 

მიღწევის 
მოსალოდნელი 

თარიღი145 
აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის 
თანაფარდობა მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობასთან 

19/57 19/57 2023 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობის თანაფარდობა სტუდენტების 
რაოდენობასთან 

76/120 76/400 2023 

აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული პერსონალის 
რაოდენობის თანაფარდობა  უმაღლესი 
საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობასთან 

76/3 76/3 2023 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობის 
თანაფარდობა აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 
მთლიან რაოდენობასთან 

14/62 19/62 2023 

აფილირებული აკადემიური პერსონალის რაოდენობის 
თანაფარდობა სტუდენტების რაოდენობასთან 

14/120 19/400 2023 

ხელმძღვანელებისა და დოქტორანტების რაოდენობის 
თანაფარდობა 

- - - 

აკადემიური პერსონალის შენარჩუნების მაჩვენებელი - - - 
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელი 
მიღებული კვალიფიკაციის შესაბამისად (ბოლო 
ავტორიზაციის პერიოდში) 

- - - 

ავტორიზაციის მინიჭებიდან, სადოქტორო ნაშრომების 
დაცვის მაჩვენებელი 

- - - 

(უსდ-ის მიერ დადგენილი სხვა სამიზნე ნიშნულები - - - 
(უსდ-ის	მიერ	დადგენილი	სხვა	სამიზნე	ნიშნულები - - - 
(უსდ-ის	მიერ	დადგენილი	სხვა	სამიზნე	ნიშნულები	 - - - 
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დანართი  5.  დაწესებულების  ფართი  მისამართების  მიხედვით  
დაწესებულების  სასწავლო  ფართის  ოდენობა  მისამართების  მიხედვით  
ფაქტობრივი	მისამართი (1) საქართველო, თბილისი 0162, ბაგები, 

წყნეთის გზატკეცილი #67 
მიწის	(უძრავი	ქონების)	საკადასტრო	კოდი 01.14.06.007/082 
ფართობი კვ.მ-ში 1025.5 
ფაქტობრივი	მისამართი (2) - 
მიწის	(უძრავი	ქონების)	საკადასტრო	კოდი - 
ფართობი კვ.მ-ში - 
  
  
  
	

დაწესებულების  დამხმარე  ფართის  ოდენობა  მისამართების  მიხედვით  
ფაქტობრივი	მისამართი (1) საქართველო, თბილისი 0162, ბაგები, 

წყნეთის გზატკეცილი #67 
მიწის	(უძრავი	ქონების)	საკადასტრო	კოდი 01.14.06.007/082 
ფართობი კვ.მ-ში 1033.4 
ფაქტობრივი	მისამართი (2) - 
მიწის	(უძრავი	ქონების)	საკადასტრო	კოდი - 
ფართობი კვ.მ-ში - 

 


