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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ
ოქმი #

.

ნიმუში

საგანმანათლებლო პროგრამის შემოწმება
საგანმანათლებლო პროგრამა:
უმაღლესი განათლების საფეხური:

ბაკალავრიატი

პროფესიული განათლების საფეხური:

II







მაგისტრატურა
III



IV



V



არის თუ არა შევსებული საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის ფორმის ყველა პუნქტი:



ყველა პუნქტია შევსებული
ყველა პუნქტი არ არის შევსებული
არ არის შევსებული შემდეგი პუნქტები:
არ არის სრულყოფილად შევსებული შემდეგი პუნქტები:
რეკომენდაციები:

1.

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლების დასრულების შედეგად მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის და კვალიფიკაციის /
პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილთან:



შეესაბამება
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:

2.

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობის კრედიტებში/პროფესიულ კრეფიტებში შესაბამისობა კანონმდებლობით განსაზღვრულ ოდენობასთან:



შეესაბამება
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:

3.

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა მიღების წინაპირობების შესაბამისობა კანონმდებლობით განსაზღვრულ პირობებთან:



შეესაბამება
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:

4.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების შესაბამისობა ბნსუ-ს მისიასთან:




სრულად შეესაბამება
შეესაბამება ნაწილობრივ
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:

5.

საგანმანათლებლო პროგრამის აქტუალობა/შეთავაზების მიზანი (უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში):



აღწერილია
აღწერილია ზოგადად და ბუნდოვნად
რეკომენდაციები:

6.

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები:



აღწერილია
არ არის აღწერილი
რეკომენდაციები:

7.

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლების მეთოდები:
შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკას და მისაღწევ შედეგებს
საჭიროებს სრულყოფას
არ არის აღწერილი ან არ შეესაბამება პროგრამის სპეციფიკას და მისაღწევ შედეგებს





რეკომენდაციები:

8.

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლების ფორმები:
შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკას და მისაღწევ სწავლის შედეგებს
საჭიროებს სრულყოფას
არ შეესაბამება საგანმანათლებლოპროგრამის სპეციფიკას და მისაღწევ შედეგებს
რეკომენდაციები:
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9.

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების რესურსები:
პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსები:
შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკას და საკმარისია
არ არის საკმარისი
არ შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკას





რეკომენდაციები:

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი:
კვალიფიკაცია შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკას, რაოდენობა საკმარისია
რაოდენობა არ არის საკმარისი
კვალიფიკაცია არ შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკას, მათ შორის:





რეკომენდაციები:

საკმარისია თუ არა არსებული რესურსები საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისთვის:
სრულიად საკმარისია
ნაწილობრივ, მათ შორის:
სპეციალური მატერიალური რესურსი, აღჭურვილობა
აუდიტორიები, ინვენტარი
ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი
კომპიუტერული ტექნიკა, კომპიუტერული პროგრამები, ინტერნეტი, სხვ.
არ არის საკმარისი








რეკომენდაციები:

10. საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა, ECTS/პროფესიული კრედიტები
შეესაბამება ECTS/პროფესიული კრედიტების მოთხოვნებს
არ შეესაბამება ECTS/პროფესიული კრედიტების მოთხოვნებს




რეკომენდაციები:

11. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა, კომპონენტები და კრედიტების/პროფესიული კრედიტების განაწილება
პროგრამის სტრუქტურა არის აღწერილი, სტრუქტურა თანმიმდებული და ლოგიკურია
პროგრამის სტრუქტურა არ არის აღწერილი, ან არ არის თანმიმდევრული
პროგრამის ყველა კომპონენტი არის მითითებული
პროგრამის ყველა კომპონენტი არ არის მითითებული
კომპონენტების სტატუსი (სავალდებულო/არჩევითი) არის მითითებული
კომპონენტების სტატუსი (სავალდებულო/არჩევითი) არ არის მითითებული
პროგრამის საერთო კრედიტები/პროფესიული კრედიტები განაწილებულია ყველა კომპონენტს შორის
პროგრამის საერთო კრედიტები/პროფესიული კრედიტები არ არის განაწილებული ყველა კომპონენტს შორის
ყველა კომპონენტის მოცულობა კრედიტებში არის მითითებული
ზოგიერთი კომპონენტის მოცულობა კრედიტებში არ არის მითითებული
კომპონენტების კრედიტების ჯამი შეესაბამება პროგრამის მოცულობას ECTS
კომპონენტების კრედიტების ჯამი არ შეესაბამება პროგრამის მოცულობას ECTS














რეკომენდაციები:

12. სასწავლო კომპონენტების შესაბამისობა პროგრამის მიზნებსა და სწავლის შედეგებთან




სრულად შეესაბამება
შეესაბამება ნაწილობრივ
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:

13. საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტი, რომელიც საჭიროებენ კრედიტების/პროფესიული კრედიტების გაზრდას
არასპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები
არასპეციალობის არჩევითი კომპონენტი - საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში
სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები
პრაქტიკა
სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი - სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში
სპეციალობის არჩევითი კომპონენტი - საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში







რეკომენდაციები:

14. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმა (სასწავლო კომპონენტები სემესტრების მიხედვით, კრედიტები/პროფესიული
კრედიტები, საკონტაქტო/დამოუკიდებელი საათები, სწავლების ორგანიზების თავისებურებები):
სასწავლო გეგმის მიხედვით კრედიტების/პროგესიული კრედიტების საერთო ოდენობა:
შეესაბამება პროგრამის მოცულობას ECTS/პროფესიულ კრედიტებს
არ შეესაბამება პროგრამის მოცულობას ECTS/პროფესიულ კრედიტებს
სასწავლო გეგმაში პროგრამის ყველა კომპონენტის:
კრედიტების/პროფესიული კრედიტების ოდენობა არის მითითებული
კრედიტების/პროფესიული კრედიტების ოდენობა არ არის მითითებული
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საკონტაქტო/დამოუკიდებელი მუშაობის საათების ოდენობა არის მითითებული
საკონტაქტო/დამოუკიდებელი მუშაობის საათების ოდენობა არ არის მითითებული
სასწავლო გეგმაში ყველა სავალდებულო კომპონენტი:
არის მითითებული
არ არის მითითებული
სასწავლო გეგმაში არასპეციალობის კომპონენტი (საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში):
არის გათვალისწინებული
არ არის გათვალისწინებული
სასწავლო გეგმაში არჩევითი სასწავლო კურსების (საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამის შემთხვევაში)
კრედიტების რაოდენობის ჯამი:
აღემატება არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის პროგრამით გათვალისწინებულ კრედიტების საერთო
რაოდენობას
არ აღემატება არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის პროგრამით გათვალისწინებულ კრედიტების საერთო
რაოდენობას
სასწავლო გეგმაში სწავლების ორგანიზების თავისებურებები:
არის გათვალისწინებული
არ არის გათვალისწინებულია














რეკომენდაციები:

15. სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა დატვირთვა:
სასწავლო გეგმის მიხედვით სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სემესტრული დატვირთვა არის:
ყველა სემესტრში 30 კრედიტი
ზოგიერთ სემესტრებში 30 კრედიტზე მეტი
ზოგიერთ სემესტრებში 30 კრედიტზე ნაკლები
სასწავლო გეგმის მიხედვით სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის წლიური დატვირთვა არის:
ყველა აკადემიურ წელს 60 კრედიტი
ზოგიერთ აკადემიურ წელს 75 კრედიტზე მეტი
ზოგიერთ აკადემიურ წელს 75 კრედიტზე ნაკლები
სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა ჯამური დატვირთვა შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის
მოცულობას კრედიტებში:
შეესაბამება
არ შეესაბამება
რეგულირებადი პროგრამის (ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის პროგრამების) შემთხვევაში სპეციალობის
კომპონენტის მოცულობა შეესაბამება კანონმდებლობის და დარგობრივი მახასიათებლის მოთხოვნებს:
შეესაბამება
არ შეესაბამება













რეკომენდაციები:

16. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსებში მითითებული სავალდებულო/ძირითადი ლიტერატურის შესაბამისობა
სასწავლო კურსის შინაარსთან და ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდთან
სავალდებულო/ძირითადი ლიტერატურა და სასწავლო მასალები:
შეესაბამება სასწავლო კურსებს
არ შეესაბამება სასწავლო კურსებს, მათ შორის სასწავლო კურსები:
ქართულენოვანი სასწავლო კურსის შემთხვევაში მითითებულია მხოლოდ უცხოენოვანი ლიტერატურა (წინაპირობის სახით უცხო ენის კონკრეტულ დონეზე ფლობის მითითების გარეშე), მათ შორის სასწავლო კურსები:
არ არის არის ბიბლიოთეკის წიგნად ფონდში, მათ შორის სასწავლო კურსები:
დამხმარე.დამატებითი ლიტერატურა და სასწავლო მასალები:
მითითებულია ყველა სასწავლო კურსის სილაბუსებში
არ არის მითითებული ყველა სასწავლო კურსის სილაბუსებში, მათ შორის სასწავლო კურსები:








რეკომენდაციები:

17. სტუდენტების/პროფესიული სტუდენტების მიღწევათა/ცოდნის შეფასება და მისი შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ
წესთან:
სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სტრუქტურა:
არის აღწერილი
არ არის აღწერილი
ცოდნის შეფასების ფორმები, კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები:
არის აღწერილი
არ არის აღწერილი
არის რელევანტური და აძლევენ ცოდნის სრულფასოვანი შეფასების საშუალებას
არ არის რელევანტური და არ აძლევენ ცოდნის სრულფასოვანი შეფასების საშუალებას
სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა კანონმდებლობით დადგენილ წესს:
შეესაბამება სრულად
შეესაბამება ნაწილობრივ
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:
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18. საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები და მათი შესაბამისობა განათლების შესაბამსი საფეხურის კვალიფიკაციათა
ჩარჩოს - კვალიფიკაციათა აღმწერსა და კონკრეტულ დარგობრივ მახასიათებელთან (არსებობის შემთხვევაში):





აღწერილია დეტალურად და სრულად შეესაბამება
აღწერილია, მაგრამ არსებობს შუსაბამობა
აღწერილია, მაგრამ ბუნდოვალი და არაკონკრეტულია
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:

19. საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლების დასრულების შედეგად მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი, კვალიფიკაცია / პროფესიული კვალიფიკაცია
მითითებულია და შეესაბამება კანონმდებლობას



მითითებულია, მაგრამ არ შეესაბამება კანონმდებლობას



რეკომენდაციები:

20. მისანიჭებელი კვალიფიკაციის/პროფესიული კვალიფიკაციის და პროგრამაში მითითებული დასაქმების სფეროების ურთიერთშესაბამისობა:
მითითებული დასაქმების სფეროები მისანიჭებელი კვალიფიკაციის/პროფესიული კვალიფიკაციის:
შესაბამისია
შეუსაბამოა




რეკომენდაციები:

21. საბაკალავრო პროგრამის შესწავლით შეძენილი კომპენეტციების საფუძველზე უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე
(მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა



აძლევს აღნიშნულის შესაძლებლობას
არ აძლევს აღნიშნულის შესაძლებლობას
რეკომენდაციები:

22. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისა და მისაღწევი შედეგების ურთიერთშესაბამისობა




სრულად შეესაბამება
შეესაბამება ნაწილობრივ
არ შეესაბამება
რეკომენდაციები:

23. საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგად მისაღწევი კომპეტენციების რუკა:
მითითებულია პროგრამის ყველა კომპონენტი
არ არის მითითებულია ყველა კომპონენტი, მათ შორის:
მითითებულია პროგრამის ყველა კომპონენტით მისაღწევი კომპეტენციები
არ არის მითითებული პროგრამის ყველაკომპონენტით მისაღწევი კომპეტენციები






რეკომენდაციები:

24. საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები, რომლებიც არ შეესაბამება პროგრამით დასახულ მიზნებსა და სწავლის შედეგებს
და ამოსაღებია კურიკულემიდან
პროგრამის კომპონენტი:
მიზეზი:
რეკომენდაციები:

25. საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები რომლებიც დაეხმარება პროგრამით დასახული მიზნებისა და შედეგების მიღწევას, სტუდენტის ინდივიდუალური პროფილის ფორმირებას და სასურველია იყოს გასათვალისწინებელი კურიკულუმში:
პროგრამის კომპონენტი:
მიზეზი:
რეკომენდაციები:

26. სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამის კომპონენტების სილაბუსები
ერთვის ყველა სილაბუსი და მათი ხარისხი მისაღებია



ერთვის ყველა სილაბუსი, მაგრამ ზოგიერთი არის დასახვეწი
არ ერთვის ყველა სილაბუსი




რეკომენდაციები:
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შემაჯამებელი ინფორმაცია საბაკალავრო პროგრამის შესახებ
სრულად შეესაბამება მოთხოვნებს
საჭიროა რამდენიმე კომპონენტის დახვეწა,
მათ შორის:
არ შეესაბამება მოთხოვნებს და დასაჭიროა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შედგენა





რეკომენდაციები/დასკვნები:

შენიშვნა:
 საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების მიზანია სასწავლო პროცესში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა, სასწავლო პროცესის
ხარისხის გაუმჯობესება და უხრუნველყოფა იმის გათვალისწინებით, რომ საგანმანათლებლო პროგრამა წარმოადგენს მისი
განმახორციელებლების ერთიან ხედვას პროგრამის შესახებ და კურიკულუმის მეშვეობით სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს
უნდა აძლევდეს ამომწურავ ინფორმაციას საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლა-სწავლების შესახებ;
 საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმაში ყველა ჩამოთვლილ კითხვაზე გაცემული პასუხი წარმოადგენს სასწავლო
პროცესის ხარისხის უტყუარ ინდიკატორს.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:
საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი:
თარიღი:
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