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შენიშვნა 

პროგრამის მიზნები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

შრომის ბაზრისა და 

დამსაქმებელთა 

მოთხოვნების 

ანალიზი 

1 შრომის ბაზრის კვლევა  ●           
ხარისხის 

სამსახური 

პროგრამის 

ხელმძღვანელები 
   

2 დამსაქმებელთა გამოკითხვა ●             
პროგრამის 

ხელმძღვანელები 
   

3 ვებგვერდი  ●            ა. მუხაშავრია    

პროგრამის სწავლის შედეგები; საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

პროგრ. შემუშ-ში და  

სწ, შედეგ. შედგენაში 

ჩართული დაინტ. პირ. 

მონაწ. დამად. დოკუმ. 

4 

პროგრამის შემუშავებაში  და სწავლის 

შედეგების შედგენაში ჩართული 

დაინტერესებული პირების გამოკითხვა 

●                 

კურსდამთავრებულთა 

დასაქმებ. მაჩვენებელი 

5 კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა ●                 

6 ვებგვერდი                  

სწავლის შედეგების 

შეფასების გეგმა 

7 
სწავლის შედეგების შეფასების 

ანალიზის ანგარიში 
 ●                

8 

სწავლის შედეგების შეფასების 

ინსტრუმენტები და მასალები 

(სტუდენტთა ნაშრომები) 

 ●                

9 
კურსდამთავრებულთა და 

დამსაქმებელთა გამოკითხვის შედეგები 
 ●                

10 

სწავლის შედეგების შეფასების 

შედეგების განხილვის დამადასტურ. 

დოკუმენტები (ოქმები) 

  ●               

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

მონიტორინგი 

11 კურიკულუმი ●                 

12 სილაბუსები ●                 

22 

პროგრამის მონიტორინგისა და 

პერიოდული შეფასების შედეგები და ამ 

შედეგების გამოყენება 

●                 

23 ლექციაზე დაკვირვების შედეგები                  

24 

აკადემიური/სამეცნიერო და მოწვეული 

პერსონალის სწავლების შეფასების 

შედეგები 

 ●                

25 

სტუდენტების გამოკითხვის შედეგები 

(სასწავლო კურსის შეფასების მიზნით) 

და განხორციელებული ცვლილებები 

 ●                

26 სტუდენ გამოკითხვის შედეგები  ●                



სასწავლო კურსი/სილაბუსი;  სწავლება-სწავლის მეთოდები 

მონიტორინგი 

27 
სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების 

შეფასების შედეგები 
 ●                

28 სწავლება-სწავლის მეთოდები ●                 

29 ინდივიდუალური გეგმები ●                 

პრაქტიკა და კვლევითი/შემოქმედებითი/საშემსრულებლო პროექტები 

მონიტორინგი 

30 სტუდ კონფ-ბი, გამოფენები, და ა.შ  ●                

31 პრაქტ შედეგ ამსახ დოკუმენტაცია  ●                

32 

ხელშეკრულებები/მემორანდუმები 

ეკონომიკურ აგენტებთან და პრაქტიკის 

ობიექტებთან 

●                 

33 სტუდენ გამოკითხვის შედეგები  ●                

სტუდენტთა შეფასება 

მონიტორინგი 

34 
შეფასების ფორმები, კომპონენტები და 

მეთოდები 
●                 

35 
შეფასების სისტემის მარეგულირებელი 

დოკუმენტი 
●                 

36 გამოკითხვის შედეგები  ●                

37 ვებგვერდი                  

სტუდენტთა მიღწევები, მათთან ინდივიდუალური მუშაობა. სტუდენტთა საკონსულტაციო მომსახურება 

მონიტორინგი 

38 
დაგეგმილი და განხორციელებული 

საკონსულტაციო მომსახურებები 
●                 

39 
დამსაქმებლებთან თანამშრომლობა და 

ამ თანამშრომლობის შედეგები 
 ●                

40 
სტუდენტთა პროექტებში 

მონაწილეობის მაჩვენებელი 
●                 

41 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ●                 

42 ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები  ●                

მაგისტრანტთა ხელმძღვანელობა 

მონიტორინგი 

43 
მაგისტრანტების  ხელმძღვანელების 

პირადი საქმეები და კვლევები 
                 

44 

ხელმძღვანელის ხელშეკრულების 

ფორმა და/ან ხელმძღვანელის უფლება-

მოვალეობების განმსაზღვრელი 

დოკუმენტი 

                 

45 კონსულტაციების განრიგი                  

46 მაგისტრ. გამოკითხვის შედეგები                  

ადამიანური რესურსი 

მონიტორინგი 

47 სამუშაო აღწერილობები ●                 

48 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ●                 

49 პერსონალის პირადი საქმეები ●                 

50 საკონკურსო მასალები ●                 

51 
გამოცხადებულ ვაკანსიებზე შეტანილი 

განაცხადები 
●                 



52 

აკადემიური/სამეცნიერო/ მოწვ 

პერსონალის დატვირთვის სქემა და 

აკადემიური თანამდებობის პირის 

ინდივიდუალური დატვირთვის 

მაჩვენებელი (რომელიც ითვალისწინებს 

პირის დატვირთვას სხვა უსდ-ებშიც) 

●                 

53 

პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და 

მოწვეული პერსონალის რაოდენობის 

განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

●                 

54 

აკადემიური/სამეცნიერო/ მოწვეული 

პერსონალის რაოდენობა პროგრამაზე 

ჩარიცხული სტუდენტების 

რაოდენობასთან მიმართებით 

●                 

55 

აკადემიური და სამეცნიერო 

პერსონალის თანაფარდობა მოწვეულ 

პერსონალთან მიმართებით 

●                 

56 
ხელმძღვანელებისა და მაგისტრანტების 

თანაფარდობა 
                 

57 

აკადემიური/სამეცნიერო/ მოწვეული 

პერსონალის დენადობის მაჩვენებელი 

(მოქმედი პროგრამის შემთხვევაში) 

●                 

58 
პროგრამის ხელმძღვანელის 

ხელშეკრულება და პირადი საქმე 
●                 

59 
ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის რაოდენობა 
●                 

60 

ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის სამუშაო აღწერილობის 

დოკუმენტი 

●                 

61 
ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის პირადი საქმეები 
●                 

62 სტუდ/ სხვ გამოკითხვის შედეგები  ●                

მატერიალური რესურსი 

მონიტორინგი 

63 
საბიბლიოთეკო, მატერიალური და 

ტექნიკური რესურსი 
 ●                

64 
ტექნიკური აღჭურვილობის შეფარდება 

სტუდენტების რაოდენობასთან 
 ●                

65 

ინფრასტრუქტურის, ტექნიკური 

აღჭურვილობის და წიგნადი ფონდის 

ფლობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

 ●                

66 
საერთაშორისო ელექტრონულ 

საბიბლიოთეკო ბაზებზე წვდომა 
●                 

67 

საერთაშორისო ელექტრონულ 

საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 

●                 



68 

ბიბლიოთეკაში არსებული წიგნადი 

ფონდის შესაბამისობა 

საგანმანათლებლო პროგრამებში 

მითითებულ ძირითად 

ლიტერატურასთან 

●                 

69 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები  ●                

პროგრამების ბიუჯეტი და ფინანსური მდგრადობა 

მონიტორინგი 

70 დაფინანსების წყაროები ●                 

71 უსდ-ს ბიუჯეტი ●                 

72 პროგრამების ბიუჯეტი                  

ხარისხის შეფასება 

შიდა შეფასება 

73 

შიდა ხარისხის (როგორც უსდ-ს ასევე 

ფაკულტეტის) მიერ 

განხორციელებული შეფასების 

შედეგები და განხორციელებული 

ცვლილებები 

 ●                

74 

პროგრამასთან დაკავშირებული 

სტატისტიკური მონაცემები 

(სტუდენტების პროფილები, 

სტუდენტების პროგრესია, მიღწევებისა 

და გარიცხვის მაჩვენებლები, 

სტუდენტების კმაყოფილება თავიანთ 

პროგრამასთან მიმართებაში, 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

მაჩვენებელი და სხვა) 

●                 

75 

თვითშეფასების ანგარიშზე მუშაობის 

შედეგად გამოვლენილი სუსტი 

მხარეების აღმოსაფხვრელად 

განხორციელებული აქტივობები და 

ცვლილებები 

 ●                

76 სტუდენტთა გამოკითხვის შედეგები  ●                

გარე შეფასება 

 გარე ხარისხის შეფასების შედეგები  ●                

 

გარე ხარისხის შეფასების შედეგად 

განხორციელებული ცვლილებები 

(არსებობის შემთხვევაში) 

                 

 

 

 

 


