
2016-2017 აკადემიური წლის ანგარიში
წარმდგენი: ეკა ლუაშვილი - სასწავლო პროცესის
რეგულირებისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის
უფროსი
SANGU/ 13.07.2017

ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი

უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული 
გამოწვევები, ქართული უნივერსიტეტის სტრატეგიული 

განვითარების კონტექსტში

მთავარი კონტექსტი:  წინამდებარე 
პრეზენტაციაში  დეკლარირებულია 

უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში 
არსებული გამოწვევები, რომელსაც 
უნივერსიტეტმა  ღირსეულად და 

თანმიმდევრულად უნდა უპასუხოს 
საუნივერსიტეტო საზოგადოების 

აქტიური ჩართულობით!!!



ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები!

უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების სიმრავლე და 
გაზრდილი კონკურენცია!

არასაკმარისი კავშირი დამსაქმებელსა 
და უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს შორის!

უმაღლეს საგანმანთლებლო სივრცეში არსებული 
ძირითადი გამოწვევები:

უმაღლესი 
განათლების მთავარი 

კონცეფციაა: 

სტუდენტზე 
ორიენტირებული 

სწავლება!!!



რა მოცემულობით ხვდება ქართული უნივერსიტეტი მის წინაშე 
არსებულ გამოწვევებს?!

პროგრამები

• უნივერსიტეტი ახორციელებს სამი საფეხურის საგანმანათლებლო

პროგრამებს. პროგრამების ნაწილი საჭიროებს მნიშვნელოვან

გადამუშავებას, ზოგიერთი მათგანი დახვეწას და გაძლიერებას, ხოლო

ზოგიერთი მათგანის სიცოცხლისუნარინობის საკითხი კითხვის ნიშნის

ქვეშ დგას!

ინფრასტრუქ
ტურა

• უნივერსიტეტს აქვს თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამების
რეალიზებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს
თანამედროვე მეთოდოლოგიით სწავლების ყველა შესაძლებლობას. თუმცა
ავტორიზაციის ახალი სტანდარტებისა და საგანმანათლებლო სივრცეში
არსებული გამოწვევების საპასუხოდ აუცილებლია შესაბამისი ღინისძიებების
გატარება, შიდა გეგმარების ცვლილებისა თუ გარე რეკრაციული ზონის
გაუმჯობესების სახით!

პერსონალი

• უნივერსიტეტის პერსონალის რაოდენობა სტუდენტების რაოდენობასთან
შეფარდებით შთამბეჭდავად არის წარმოდგენილი. დღის წესრგიში
დადგება ერთის მხრივ, ახალი აკადემიური კონკურსის ჩატარების
საკითხი, ვადის გასვლის გამო, ხოლო მეორეს მხრივ, 5 წლის გასვლის
შემდეგ აკადემიური პერსონალისათვის კანონით გათვალისიწინებული
ატესტაციის ჩატარება. ამასთანავე ახალი სტანდარტების მოთხოვნის
შესაბამისად პერსონალის ეფექტური მართვის პოლიტიკის შემუშავება!



ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები და SANGU
 ავტორიზაციის ძველი სტანდარტები:

1.საგანმანათლებლო პროგრამები;

2.მატერიალური რესურსი;

3.ადამიანური რესურსი. 

 ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები:

1.  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია და სტრატეგიული 

განვითარება;

2. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ორგანიზაციულ სტრუქტურა და 

მართვა;

3.  საგანმანათლებლო პროგრამები;

4.  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალი; 

5.  სუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები;

6.  კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი საქმიანობა;

7.  მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური რესურსები.

ავტორიზაციის ახალი სტანდარტები 
ეყრდნობა შემდეგ დოკუმენტებს:

 ESG 2015;
 ECTS 2015;
 ბოლონიის პროცესის ძირითად 

დოკუმენტები.

ბოლონიის პროცესი 1999 წლიდან 
დაიწყო, ამჟამად, მასში  ჩართულია 
ევროპის 49 ქვეყანა. საქართველო 
აღნიშნულ პროცესს შეუერთდა 2005 
წელს, ბერგენის სამიტზე.



უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მისია და 
სტრატეგიული განვითარება

!!!მისია გაზიარებულია უსდ-
ის საზოგადოების მიერ.

!!!სტრატეგიული დაგეგმარება 
თანამონაწილეობითი 

პროცესია და მასში ჩართულნი 
არიან უსდ-ის პერსონალი, 

სტუდენტები, დამსაქმებლები 
და უსდ-ის მიერ 

განსაზღვრული სხვა 
დაინტერესებული მხარეები

სტანდარტი 
N1

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

 უსდ-ის აქვს სტრატეგიული განვითარების
გეგმა (შვიდწლიანი) და სამოქმედო გეგმა
(სამწლიანი).

SANGU Activity N1 - შემუშავბეულ უნდა იქნას შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარებისა და სამწლიანი სამოქმედო
გეგმები, სტანდარტით გათვალისინებული პირებისა და სტრუქტურული ერთეულების აქტიური ჩართულობით !



უსდ-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა და მართვა

!!! უსდ-ის სტრუქტურული ერთეულების 
ფუნქციები და პასუხისმგებლობა 
ნათლად არის ჩამოყალიბებული და 
გამიჯნული, სტრუქტურული 
ერთეულები ეფექტურად და 
კოორდინირებულად ახორციელებენ 
თავიანთ ფუნქციებს.  
! უსდ-ში შიდა ხარისხის 
უზრუნველყოფის მექანიზმების 
განხორციელებაში ეფექტურად არის 
ჩართული ყველა რგოლი.
! უსდ-ს შემუშავებული აქვს პერსონალის 
(აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, 
ადმინისტრაციული, დამხმარე) 
საქმიანობის შეფასების სისტემა.

სტანდარტი 
N2

 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.).

SANGU Activity N2 - უნდა გადაიხედოს ამ ნაწილში სამართლებრივი ბაზა და შესაბამისობაში იქნას მოყვანილი
სტანდარტის მოთხოვნებთან; შემუშავებული უნდა იქნას პერსონალის მართვის პოლიტიკა, რომელშიც
სავალდებულოდ გათვალისწინებული იქნება პერსონალის მოზიდვის, მათი საქმიანობის შეფასებისა და მისი
პროფესიული განვითარების მექანიზმები!



საგანმანათლებლო პროგრამები

!!! პროგრამის დაგეგმვა, შემუშავება და 
განვითარება 
ურთიერთანამშრომლობითი პროცესია 
და მასში მონაწილეობს ყველა ის მხარე 
(პერსონალი, სტუდენტები, 
კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები, 
პროფესიული ასოციაციები), რომელიც 
უზრუნველყოფს ხარისხიანი და შრომის 
ბაზარზე ორიენტირებული, 
თანამედროვე საგანმანათლებლო 
პროგრამის შექმნას;

სტანდარტი 
N3

 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.

SANGU Activity N3 - შემუშავებული უნდა იქნას მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამით განსაზღვრული
სწავლის შედეგების მიღწევადობის შემოწმებასა და ხელშეწყობას, ამისათვის მიზანშეწონილია სხვადასხვა
აქტივობებთან ერთად განხორციელდეს ლექციასა და სემინარებზე დასწრება წიანსწარ განსაზღვრული
მეთოდოლოგიის შესაბამისად, მოხდეს შედეგების გაანალიზება და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება ან/და
შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. უნდა გადაიხედოს სილაბუსები, რომლებსაც თითქმის მსგავსი სწავლის
შედეგები აქვს და განხორციელდეს მათი გამსხვილება, უნივერსიტეტის ადამიანური და მატერიალური რესურსების
ეფექტურად გამოყენების მიზნით.



უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
პერსონალი

!!!  უსდ-ს აქვს განსაზღვრული 
აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეულ
ი/ ადმინისტრაციული/დამხმარე 
პერსონალის პოზიციების 
შესაბამისი საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები, სამუშაოს 
აღწერილობები და ფუნქციები;
!!!  პერსონალის კვალიფიკაცია 
შესაბამისობაშია მათ 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, 
მოქმედ კანონმდებლობასთან და 
ფუნქციებთან.

სტანდარტი 
N4

 უსდ უზრუნველყოფს, რომ დაწესებულებაში 
დასაქმებული პერსონალი 
(აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული/ 
ადმინისტრაციული/დამხმარე) იყოს 
მაღალკვალიფიციური, რათა მათ შეძლონ 
საგანმანათლებლო, სამეცნიერო 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.

SANGU Activity N4 -უნდა გადაიხედოს ამ ნაწილში უნივერსიტეტის არსებული სამართლებრივი ბაზა და
მოვიდეს შესაბამისობაში აღნიშნული სტანდარტის მოთხოვნებთან. განისაზღვროს თითოეული
პოზიიცისაათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, თანამდებობაზე არჩევის/დანიშვნის პროცედურები;
პერსონალის მიერ დაკავებული თანამდებობა უნდა შეესაბამებოდეს საკავლიფიკაციო მოთხოვნებს!



სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებებისტანდარტი 
N5

 უსდ უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას

და მათი უფლებების დაცვას;

 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;



სტუდენტები და მათი მხარდაჭერის ღონისძიებები
სტანდარტი 

N5

 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

SANGU Activity N5 -უნდა შემუშავდეს სუდენტის მხარდაჭერის და სერვისებით უზრუნველყოფის
ეფექტური, გამჭვირვალე და სტანდარტების შესაბამისი მექანიზმები, უნდა გააქტიურდეს თანამშრომლობა
დამსაქმებლებთან და მხარდაჭერილ იქნას სტუდენტის დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებები, უნდა
დატრენინგდეს უნივერსიტეტის შესაბამისი სტაფი, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტების
მომსახურებას. უდა შეიქმანს/დაიხვეწოს უნივერსიტეტის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის
მეშვეობითაც სტუდენტებს აქვთ ეფექტური უკუგება მათთვის სასურველ საკითხზე.



კვლევა, განვითარება ან/და სხვა შემოქმედებითი 
საქმიანობა 

სტანდარტი 
N6

 უსდ სახისა და დარგ(ებ)ის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ზრუნავს საკუთარი

კვლევითი ფუნქციის გაძლიერებაზე, უზრუნველყოფს კვლევების ხელშემწყობი

პირობების შექმნასა და კვლევითი საქმიანობის ხარისხის ამაღლებას

 დაწესებულება ხელს უწყობს სწავლების, კვლევისა და ეკონომიკის ინტეგრირებას.

ამ მიზნით უსდ თანამშრომლობს ეკონომიკურ აგენტებთან და ახორციელებს ისეთ

საქმიანობას კვლევისა და განვითარების სფეროში, რომელიც მიზნად ისახავს

ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ, ინდუსტრიულ და სხვა სახის ინოვაციურ

განვითარებას; დაწესებულება ახორციელებს ფუნდამენტურ და/ან გამოყენებით

კვლევებს/შემოქმედებით საქმიანობას, რომელსაც წვლილი შეაქვს მეცნიერულ,

სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და ა.შ. განვითარებაში რეგიონულ,

ეროვნულ და/ან საერთაშორისო დონეზე;



ახალი კადრების მოზიდვა და ჩართვა 
კვლევით/სახელოვნებო საქმიანობაში.

სტანდარტი 
N6

 უსდ მოქმედებს ახალგაზრდა კადრების კვლევაში/სახელოვნებო საქმიანობაში
მოზიდვისა და მხარდაჭერის ეფექტური სისტემა, რომელიც გულისხმობს
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების სტუდენტების, პოსტდოქტორანტების
ჩართვას კვლევითი/სახელოვნებო-შემოქმედებითი ინიციატივების ეფექტურ
მხარდაჭერას, უნივერისტეტის სამეცნიერო/სახელოვნებო-შემოქმედებით
საქმიანობაში.

 უსდ-ს გააჩნია კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის, სამეცნიერო-
კვლევითი ერთეულებისა და აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო
პროდუქტიულობის შეფასებისა და ანალიზის სისტემა.

SANGU Activity N6 - უნდა გადაიხედოს უნვერსიტეტში სადოქტორო სწავლების პოლიტიკა და
შემუშავებულ იქნას სატანდარტის შესაბამისი მექანიზმები. უნდა გაიზარდოს/დაინერგოს
დოქტორანტების ჩართულობა სემინარებისა და კვლევითი/შემოქმედებითი საქმიანობის
განხორციელების ნაწილში. უნივერსიტეტში არსებული ცენტრების საქმიანობის ინტეგრირება უნდა
მოხდეს სწავლებასა და კვლევაში. ცენტრების საქმიანობის რეგულაციიების შინაარსი უნდა
შემუშავდეს იმგვარად, რომ სტანდარტის მოთხოვნის შესაბამისად უზრუნველყოფილი იქნას
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტის
განხორციელების ხელშეწყობა, მეთოდური სხელმძღვანელოების შემუშავება, რედაქტირება,
შედგენა/თარგმნა და სხვა!



მატერიალური, საინფორმაციო და ფინანსური 
რესურსები

სტანდარტი 
N7

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

 უსდ-ში დანერგილია ელექტრონული სერვისები და მართვის ელექტრონული
სისტემები, რომლებითაც უზრუნველყოფილია მომსახურებისა და პროცესების
მართვის ეფექტიანობა, ეფექტურობა და ხელმისაწვდომობა, უნივერისტეტის
სამეცნიერო/სახელოვნებო-შემოქმედებით საქმიანობაში.

 უსდ-ში დანერგილია და ფუნქციონირებს მენეჯერული ანგარიშვალდებულების,
ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემა, რომლითაც უზრუნველყოფილია
დაწესებულების მიზნების მიღწევისას რესურსების კანონიერი, გამჭვირვალე,
ეკონომიური, ეფექტიანი და პროდუქტიული გამოყენება.

SANGU Activity N7 - უნდა დაინერგოს/გაუმჯობესდეს ელექტრონული მართვის სისტემა,
უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი აქტივობა უნდა იყოს ფინანსურად
დასაბუთებული, შესაბამისად უნდა განხორციელდეს რესურსების მხოლოდ ეფექტურად და
პროდიქტიულად გამოყენება!



განხილული გამოწვევების საპასუხო შემაჯამებელი,ძირითადი სამიზნე 
ნიშნულები და განსახორციელებელი აქტივობები:

 შემუშავდეს შვიდწლიანი სტრატეგიული განვითარებისა და სამწლიანი სამოქმედო
გეგმები;

 გადაიხედოს უნივერსიტეტის სამართლებრივი ბაზა და მისი შინაარსი მოყვანილ
იქნას ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში;

 უნივერსიტეტმა უნდა უზრუნველყოს დოქტორანტების მაქსიმალური ჩართვა
სემინარების განხორციელებაში და კვლევითი ცენტრების საქმიანობა
ინტეგრირდეს სწავლებასა და კვლევაში;

 შემუშავებული უნდა იქნას პერსონალის მართვის პოლიტიკა და მექანიზმები;
 დაიხვეწოს საგანმანათლებლო პროგრამები, გაერთიანდეს მსგავსი სწავლის

შედგების მქონე სასწავლო კომპონენტები;
 გადაიხედოს და გაუმჯობესდეს სტუდენტის შეფასების სისტემა და საგამოცდო

პროცედურები;
 დაინერგოს/გაუმჯობესდეს უნივერსიტეტის პროგრამული უზრუნველყოფის

სისტემა;
 გააქტიურდეს დამსაქმებლებთან თანამშრომლობა კურსდამთვრებულებისათვის

შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობისა და საგანმანათლებლო პროგრამების
კონკურენციის გაზდრის მიზნით;

 გადაიხედოს უცხო ენის სწავლების მეთოდოლოგია და გაძლიერდეს აღნიშნული
მიმართულება, სტუდენტებისათვის ტრანსფერული უნარების გაუმჯობესების,
წარმატებულად დასაქმებისა და ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის
კონტექსტში;



გმადლობთ 
ყურადღებისათვის!

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებისა 

და ახალი სტანდარტების იმპლემენტაციის 

უზრუნველსაყოფად 

უნდა ჩატარდეს თემატური ტრენინგები 

რეგულარულად!!!

 ფაკულტეტებისათვის;

 აკადემიური/მოწვეული პერსონალისათვის;

 ადმინისტრაციული სტრქუტურული 

ერთეულებისათვის.


