
 

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 06-01/32                                                                                 

ქ. ბათუმი                                    29 მაისი, 2020 წ. 

 

„ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და 

განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2019 წლის 6 თებერვლის №06-01/07 დადგენილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის 

თაობაზე 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის, ბსუ–ს წესდების მე–8 მუხლის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ 

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 
1. „ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა 

და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური 

საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის №06-01/07 დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი სახის 

ცვლილებები და დამატებები: 

ა) მე-3 მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

,,8. ცენტრის დირექტორის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე ბსუ-ს 

რექტორის მიერ გამოიცემა სამართლებრივი აქტი პროგრამაზე სამუშაო ჯგუფის 

დამტკიცების შესახებ. სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში უნდა იყოს პირი, რომელიც 

შემდეგში განიხილება საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელად.  პროგრამაზე 

სამუშაო  ჯგუფის შემადგენლობაში შესაძლებელია შედიოდნენ: ცენტრის ხარისხის 

მართვის მენეჯერი; ცენტრის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი; საგანმანათლებლო 

პროგრამ(ებ)ის ხელმძღვანელ(ებ)ი; პროფესიული განათლების მასწავლებლები; ცენტრის 

პრაქტიკის კოორდინატორი; დამსაქმებლები/პოტენციური დამსაქმებლები; 

კურსდამთავრებულები; პროფესიული ასოციაციის წარმომადგენლები; დარგის 

ექსპერტები და სხვა.  

9. პროგრამაზე სამუშაო ჯგუფი: 

ა) შეისწავლის შესაბამის საგანმანათლებლო სტანდარტს/ჩარჩო დოკუმენტს; 

ბ) განსაზღვრავს პროგრამის სახელწოდებას, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს 

პროგრამის შინაარსს/პროგრამით გათვალისწინებულ მისაღწევ სწავლის შედეგებს; 



გ) განსაზღვრავს საგანმანათლებლო პროგრამისთვის არჩევით მოდულ(ებ)ს (იმ 

შემთხვევაში, თუ კონკრეტული საგანმანათლებლო სტანდარტი იძლევა არჩევითი 

მოდულების ინტეგრირების შესაძლებლობას); 

დ) აკონკრეტებს პროგრამაში გათვალისწინებული უცხოური ენის სწავლებისათვის 

ენას, თუ ეს დაკონკრეტებული არაა სტანდარტით; 

ე) წინასწარ ახორციელებს შეთანხმებას პროგრამის განმახორციელებელ 

პირებთან/პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან (პროგრამის მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად თითოეული მოდულისთვის განისაზღვრება მინიმუმ ორი 

განმახორციელებელი პირი); 

ვ) განახორციელებს საგანმანათლებლო სტანდარტით/ჩარჩო დოკუმენტით 

გათვალისწინებული მოდულების ადაპტირებას; 

ზ) ბსუ-ს მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტთან ერთად 

ახორციელებს  ბსუ-ს მფლობელობაში არსებული რესურსის შედარებას საგანმანათლებლო 

სტანდარტში/მოდულში მოცემული ტექნიკური აღჭურვილობის სარეკომენდაციო 

ჩამონათვალთან   და ადგენს მოსაძიებელი/შესასყიდი რესურსის სიას  და დაახლოებით 

ხარჯთაღრიცხვას, შესასყიდი რესურსის, მასალა-ნედლეულის საჭირო რაოდენობისა და 

ფასის გათვალისწინებით; 

თ) განსაზღვრავს პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო საგანმანათლებლო 

რესურსს;  

ი) განსაზღვრავს პროგრამის პრაქტიკული კომპონენტის (პრაქტიული პროექტი, 

საწარმოო პრაქტიკა და სხვა) განხორციელების მიდგომებსა და მოიძიებს პრაქტიკის 

ობიექტებს;   

კ) სასწავლო პროცესის მენეჯერთან კონსულტაციით ადგენს სასწავლო გეგმას.“;   
ბ) მე-7 მუხლის სათაური შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
 

,,მუხლი 7. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  შეცვლა და გაუქმება“ 

გ) მე-7 მუხლს დაემატოს შემდეგი რედაქციის მე-4-6 პუნქტები: 

 

,,4. პროფესიულ სტუდენტთა კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით, 

საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის შემუშავება (საჭიროების მიხედვით) 

ისე, რომ მიღწეულ იქნას მოდიფიცირებული პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგები. 

5. საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში ბსუ 

შესაბამისი უწყებების ინფორმირებას განახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. 

6. ბსუ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებამდე, პროფესიული სტუდენტთა ინტერესების დაცვისა და 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მიზნით, ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი 

ვალდებულია შეისწავლოს გასაუქმებელი საგანმანათლებლო პროგრამის თავსებადობა 

მომიჯნავე/მონათესავე საგანმანათლებლო პროგრამასთან გაერთიანების ან ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამით ჩანაცვლების შესაძლებლობის საკითხი და შესაბამისი 

დასკვნა წარუდგინოს ცენტრის დირექტორს.“; 

დ) მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი: 

,,3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების პროცესი მოიცავს 

შემდეგ ეტაპებს:  



ა) მონაცემების შეგროვება - პროგრამის შეფასება ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა 

და გარე მექანიზმების გამოყენებით: დარგში მიმდინარე ცვლილებების შესწავლა / 

პროგრამის შეფასება პირდაპირი (პროფესიულ სტუდენტთა შედეგების მიღწევის 

შესწავლა, სწავლის შედეგების შეფასება) და არაპირდაპირი მეთოდების 

(დაინტერესებული მხარეების გაკითხვა) გამოყენებით; 

ბ) მონაცემების დამუშავება - მიღებული ინფორმაციის, გამოკითხვისა და შეფასების 

შედეგების ანალიზი; 

გ) გასაუმჯობესებელი მხარეების გამოყოფა - ანალიზის საფუძველზე 

საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოკვეთილი გასაუმჯობესებელი მხარეების განხილვა 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, პროგრამის ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელების 

და სხვა პირების  მიერ; 

დ) რეკომენდაციების შემუშავება და ცვლილებების დაგეგმვა - საგანმანათლებლო 

პროგრამის განვითარების მიზნით, პროგრამაში გამოვლენილი გასაუმჯობესებელი 

მხარეების გასწორებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შემუშავება და შესაბამისი 

ცვლილებების დაგეგმვა; 

ე) ცვლილებების განხორციელება - აღნიშნული რეკომენდაციების იმპლემენტაცია 

შიდა აქტებით განსაზღვრული მხარეების ჩართულობითა და პროცედურებით.“ 
 

2. დადგენილება განთავსდეს ბსუ-ს ვებგვერდზე. 

3. დადგენილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის მოადგილეებს, 

პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრს, ფაკულტეტებს, 

სასწავლო პროცესის დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს, საფინანსო-ეკონომიკურ 

დეპარტამენტს, ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს და სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და 

სპორტის დეპარტამენტს. 

4. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 
 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი,  ასოც. პროფესორი                                              მერაბ ხალვაში 
 

 

 

 


