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i. ცვლილებები 
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შედგენილია: დამტკიცებულია: 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური    რექტორი 
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2 დოკუმენტაციის კონტროლი 

დოკუმენტაციის კონტროლი ხორციელდება ხარისხის სახელმძღვანელოში გაწერილი 

წესებისა და პროცედურების მიხედვით. ამ წესებისა და პროცედურების მიზანია შეიქმნას სისტემა, 

რომელიც თანამშრომლებს მისცემს დოკუმენტების ადვილად ამოცნობისა და გამოყენების 

საშუალებას ორგანიზაციაში. ყველა კონტროლირებადი დოკუმენტი უნდა შეიქმნას  და შეინახოს 

იმ ფორმატითა და წესებით, რომელიც გაწერილია ხარისხის სახელმძღვანელოში. ეს შექმნის 

პროცედურების  სისტემას, რომელშიც დოკუმენტების შექმნა, განახლება და გავრცელება მოხდება 

ადვილად.  

 

2.1 დოკუმენტების დასაგზავნი სია  

ორგანიზაცია ფორმატი ასლის ნომერი 
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი   ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 

საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 

საინჟინრო ფაკულტეტი  ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი  ელექტრონული ელექტრონული ვერსია 
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3 ძირითადი ნაწილი 

მუხლი 1. მიზანი 

1. საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამების შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესის 

მიზანია საგანმანათლებლო პროგრამების მუდმივი შესაბამისობის უზრუნველყოფა დარგობრივ 

სტანდარტებთან და სიახლეებთან, ასევე პროფესიულ და ინდუსტრიულ პრაქტიკასთან და 

სწავლების უახლეს მეთოდებთან. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებისას უნივერსიტეტი 

ითვალისწინებს ისეთი გარე ფაქტორების ცვლილებას, როგორიცაა პროფესიული, დარგობრივი 

თუ საკანონმდებლო მოთხოვნების ცვლილება და უნივერსიტეტის სტრატეგიასა და მიზნებთან 

შესაბამისობა. უნივერსიტეტი მუდმივად აფასებს სტუდენტების მიერ სწავლების სავალდებულო 

შედეგების მიღწევას და საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმილი კომპეტენციის შეძენას, 

რომლის პარალელურად ხდება ცოდნისა და კომპეტენციის შეფასების მეთოდების ეფექტურობის 

გადამოწმებაც.  

2. შეფასების პროცესი ცხადჰყოფს, თუ რა სახის გაუმჯობესებას საჭიროებს 

საგანმანათლებლო პროგრამა სტუდენტების მიერ უფრო ღრმა ცოდნის მიღების, სწავლების 

მეთოდებისა და შეფასების მექანიზმების დახვეწის კუთხით.  

3. საავიაციო უნივერსიტეტში პროგრამების შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესის კიდევ 

ერთი დანიშნულებაა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე სტუდენტების მოთხოვნების 

გათვალისწინება, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თითოეულ სტუდენტს ჰქონდეს თანაბარი 

დონის ცოდნისა და კომპეტენციის მიღების საშუალება.  

 

მუხლი 2. პროგრამების განახლება/გაუმჯობესება 

1. პროგრამების შეფასების პროცესი უნივერსიტეტს ეხმარება იმ აუცილებელი ცვლილებების 

გამოვლენაში, რომელთა განხორციელება საჭიროა პროგრამის გაუმჯობესებისათვის. 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეისწავლის განათლების სფეროში 

არსებულ ტენდენციებს, გარე ფაქტორების ცვლილებებს, აგროვებს პროგრამების შეფასების 

პროცესის ფარგლებში ჩატარებული შიდა და გარე გამოკითხვების შედეგებს და გამოავლენს 

გასაუმჯობესებელ მხარეებს/ასპექტებს, რის შემდეგაც ხდება პროგრამაში ცვლილების 

შეტანის/განახლების გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება.  

2. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამის შინაარსი მნიშვნელოვნად იცვლება, უნივერსიტეტი 

ითვალისწინებს ამ ცვლილების გავლენას სტუდენტებზე და ახდენს მათ დროულ და სათანადო 

ინფორმირებას. უნივერსიტეტი ცდილობს პროგრამის ცვლილება განახორციელოს ისე, რომ 

აკადემიური სტანდარტები, სწავლების ხარისხი და სწავლის შესაძლებლობები უცვლელი დარჩეს.   

3. პროგრამების შეფასების შედეგებზე ან სხვა გარემოებების გამო (მოთხოვნის შემცირება 

მიწოდებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, აკადემიური პერსონალის ცვლილება, 

უნივერსიტეტის სტრატეგიული მიზნების ცვლილება, ა.შ.), უნივერსიტეტმა შეიძლება მიიღოს 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეწყვეტის გადაწყვეტილება.  ასეთ შემთხვევაში, უნივერსიტეტი 

განიხილავს ცვლილების გავლენას საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებზე და იყენებს 

პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი 

განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმებს.  
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მუხლი 3. პროგრამების შეფასების შიდა მექანიზმები 

1. საავიაციო უნივერსიტეტის პროგრამების შეფასების პროცესში აქტიურად არიან ჩართული 

უნივერსიტეტის სტუდენტები, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.  

2. საავიაციო უნივერსიტეტი აცნობიერებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

ჩართულობის მნიშვნელობას საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებაში და ხელს უწყობს მათ 

აქტიურ მონაწილეობას ამ პროცესში. სასწავლო პროგრამის შეფასებისას დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას სწავლების მეთოდებთან, სასწავლო მასალის 

აქტუალურობასთან, კურსის ხანგრძლივობასთან და სხვა ასპექტებთან დაკავშირებით. 

პერსონალის მიერ უკუკავშირი ხორციელდება როგორც გამოკითხვის, ასევე პროგრამის მართვის 

ჯგუფისა და ხელმძღვანელის ინფორმირების გზით.  

3. სტუდენტები პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესში ჩართული არიან 

გამოკითხვებისა და აკადემიური შეფასების მექანიზმების მეშვეობით. სტუდენტი წარმოადგენს 

მნიშვნელოვან პირველწყაროს, რომელსაც შეუძლია შეფასების პროცესს მიაწოდოს ინფორმაცია 

სასწავლო კურსის ეფექტურობის, სწავლებისა და სწავლის პროცესში მიღებული გამოცდილებისა 

და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორების თაობაზე. პროგრამების შეფასებისას უნივერსიტეტი 

ითვალისწინებს როგორც სტუდენტებისგან მიღებულ უკუკავშირს, ასევე მათ აკადემიურ 

მოსწრებას და აკადემიურ საჩივრებსა და აპელაციებს.  

 

მუხლი 4. პროგრამების შეფასების გარე მექანიზმები 

1. გარეშე პირებისგან საგანმანათლებლო პროგრამების ეფექტურობასთან დაკავშირებით 

მიღებული ინფორმაცია უნივერსიტეტს ეხმარება მიიღოს დამატებითი მიუკერძოებელი 

ინფორმაცია და ობიექტურად შეაფასოს მის მიერ მიწოდებული საგანმანათლებლო პროგრამები.  

2. შეფასების გარე მექანიზმებში მოიაზრება: 

2.1.  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები; 

2.2.  სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო; 

2.3.  ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო (EASA); 

2.4.  სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ICAO); 

2.5.  კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა; 

2.6.  დამსაქმებელთა გამოკითხვა.  

 

მუხლი 5. პროგრამების შეფასება  

1. პროგრამის მართვასა და ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებლობა ეკისრება პროგრამის 

ხელმძღვანელს. პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის ხელმძღვანელი ან 

სპეციალურად ამ ფუნქციის შესასრულებლად შერჩეული აკადემიური პერსონალი.  

2. ყველა პროგრამას უნდა ჰყავდეს რექტორის მიერ დანიშნული პროგრამის ხელმძღვანელი.  

მისი არყოფნის შემთხვევაში მის ფუნქციას შეასრულებს ბრძანებით განსაზღვრული პირი. 

პროგრამის ხელმძღვანელების სია ინახება ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერთან.  

3. პროგრამას შეიძლება ჰყავდეს 1 ან რამდენიმე თანახელმძღვანელი.  
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მუხლი 6. პროგრამის მართვა 

პროგრამის ხელმძღვანელის ფუნქციები და პასუხისმგებლობები 

1. საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ სტუდენტებისთვის შეთავაზებული საგანმანათლებლო 

პროგრამების მართვა და ხარისხი, უნივერსიტეტის მთავარი საზრუნავია. პროგრამების მართვასა 

და ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება უნივერსიტეტის/ფაკულტეტის 

ხელმძღვანელობას და რექტორის მიერ დანიშნულ პროგრამის ხელმძღვანელს. პროგრამის 

ხელმძღვანელის ფუნქციები და მოვალეობები დეტალურად არის აღწერილი საავიაციო 

უნივერსიტეტის დებულებაში.  

2. პროგრამის ხელმძღვანელი, როგორც პროგრამის მართვის ჯგუფის უფროსი ხარისხის 

სამსახურთან ერთად, პასუხისმგებელია:  

2.1.  შიდა და გარე გამოკითხვების ორგანიზებაზე; 

2.2.  გამოკითხვის შედეგების შენახვასა და სტატისტიკურ ანალიზზე; 

2.3.  სტუდენტთა აკადემიური მოსწრებისა და შეფასების მონაცემების მონიტორინგსა და 

სტატისტიკურ ანალიზზე; 

2.4.  პროგრამის შეფასების ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებასა და გავრცელებაზე.  

 

პროგრამის მართვის ჯგუფი 

1. ყველა პროგრამას ჰყავს წინასწარ განსაზღვრული პროგრამის მართვის ჯგუფი, რომელიც: 

1.1.  ეხმარება პროგრამის ხელმძღვანელს მასზე დაკისრებული ფუნქციებისა და 

მოვალეობების შესრულებაში; 

1.2.  ახორციელებს პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის ფარგლებში განსაზღვრულ 

მოვალეობებს; 

1.3.  მონაწილეობს პროგრამის შეფასების ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებაში; 

2. პროგრამის მართვის ჯგუფის შემადგენლობას ადგენს ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. 

პროგრამების მართვის ჯგუფების რაოდენობის შემცირება შესაძლებელია ერთი და იმავე 

დისციპლინის ფარგლებში წარმართული სასწავლო კურსების დაჯგუფებით.  

3. პროგრამების მართვის ჯგუფს ხელმძღვანელობს პროგრამის ხელმძღვანელი. მართვის 

ჯგუფის შემადგენლობაში უნდა შედიოდეს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

წარმომადგენელი, აკადემიური პერსონალი და საჭიროების შემთხვევაში მოწვეული პერსონალის 

წარმომადგენლები, რომელიც ჩართულია აღნიშნული პროგრამის სწავლებაში. 

4. პროგრამის მართვის ჯგუფის სამუშაო შეკრებების სიხშირეს განსაზღვრავს ჯგუფის 

ხელმძღვანელი.  

 

მუხლი 7. პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა 

1. პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის ფარგლებში მოწმდება შემდეგი კომპონენტები: 

1.1.  სასწავლო პროგრამის ფარგლებში წარმართული კურსებისა და გამოყენებული მასალების 

შესაბამისობა და ხარისხი;   

1.2.  სასწავლო კურსებისთვის გამოყოფილი პერსონალისა და რესურსების 

შესაბამისობა/საკმარისობა; 

1.3.  შეფასების მექანიზმების, მოთხოვნებისა და კრიტერიუმების თავსებადობა სწავლების 

მიზნებთან; 



 

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების 

პროცედურა 

თარიღი ივლისი 2019  

თავი 3 

ძირითადი ნაწილი 
გვერდი 10/20 

ცვლილება 0 

 

10 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცედურა  

გამოცემა 1 

SSU/01/35 

 

1.4.  სასწავლო პროგრამის შინაარსის შესაბამისობა სწავლების მიზნობრივ შედეგებთან 

(კომპეტენციებთან); 

1.5.  მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა; 

1.6.  პროგრამის შესაბამისობა უნივერსიტეტის სტრატეგიულ მიზნებთან და სხვა. 

 

მუხლი 8. სტუდენტების ჩართულობა პროგრამების შეფასებაში 

1. პროგრამის ხელმძღვანელის ერთ-ერთი მოვალეობაა სტუდენტებთან კომუნიკაციის 

ეფექტური საშუალების შემუშავება, მათგან საჭირო ინფორმაციისა და უკუკავშირის მიღების 

მიზნით. კომუნიკაციის ერთ-ერთ საშუალებად შეიძლება ჩაითვალოს პერიოდული შეხვედრები 

(სემესტრის მანძილზე ერთხელ) კონსტრუქციულ გარემოში, სადაც მოეწყობა პროგრამასთან 

დაკავშირებული საკითხების ღია განხილვები და მსჯელობა.  პროგრამის ხელმძღვანელი 

ვალდებულია შეაგროვოს და გააანალიზოს ღია განხილვებისა და გამოკითხვების შედეგები.  

2. უნივერსიტეტი ასევე იყენებს სტუდენტთა გამოკითხვის მექანიზმს, როგორც სწავლა-

სწავლების ინდიკატორების გაზომვის ერთ-ერთ საშუალებას. სტუდენტთა გამოკითხვა იძლევა 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას სასწავლო კურსის სტრუქტურის, აკადემიური და მოწვეული მიერ 

გამოყენებული სწავლების მეთოდების, სასწავლო მასალებისა და სხვა ასპექტების თაობაზე. 

3. სტუდენტთა გამოკითხვის კითხვარები მოცემულია (დანართი 4.1-4.2)  

4. პროგრამის ხელმძღვანელი ახორციელებს გამოკითხვის ფარგლებში შეგროვებული 

ინფორმაციის სტატისტიკურ ანალიზს და მიღებულ შედეგებს პროგრამის შეფასების 

ყოველწლიური ანგარიშის სახით წარუდგენს ფაკულტეტის და უნივერსიტეტის 

ხელმძღვანელობას. 

 

მუხლი 9. გარე განხილვის მექანიზმები პროგრამების შეფასებისას 

1. უნივერსიტეტი პროგრამების შეფასების პროცესში აქტიურად იყენებს გარე განხილვის 

შედეგად მიღებულ ინფორმაციას. გარე განხილვა მოიცავს: 

1.1.  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციებს; 

1.2.  სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ზედამხედველობის შედეგებს; 

1.3.  კურსდამთავრებულთა გამოკითხვას; (დანართი 4.3) 

1.4.  დამსაქმებელთა გამოკითხვას. (დანართი 4.4) 

2. პროგრამის ხელმძღვანელი ყოველწლიური შეფასების ანგარიშის მომზადებისას იყენებს 

ზემოხსენებული წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის სტატისტიკური ანალიზის შედეგებს და 

მიღებული უკუკავშირის შედეგად  გამოავლენს საგანმანათლებლო პროგრამის გასაუმჯობესებელ 

მხარეებს.  

 

მუხლი 10. პროგრამის შეფასების ყოველწლიური ანგარიში 

1. პროგრამის ხელმძღვანელი პროგრამის მართვის ჯგუფის დახმარებით ზემოთ აღწერილი 

მეთოდოლოგიით მიღებული და გაანალიზებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიმუშავებს და 

ფაკულტეტის საბჭოს წარუდგენს ყოველწლიური შეფასების ანგარიშს. (დანართი 4.5 წლიური 

შეფასების ფორმა).  

2. პროგრამის ყოველწლიური შეფასების ანგარიშში ძირითადი აქცენტები კეთდება ისეთ 

ინდიკატორებზე, როგორიცაა სტუდენტის/კურსდამთავრებულის კმაყოფილება.  



 

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების 

პროცედურა 

თარიღი ივლისი 2019  

თავი 3 

ძირითადი ნაწილი 
გვერდი 11/20 

ცვლილება 0 

 

11 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცედურა  

გამოცემა 1 
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3. შეფასების ანგარიშში მითითებული უნდა იყოს პროგრამის გაუმჯობესების 

რეკომენდაციები, რომელთა საფუძველზეც მოხდება პროგრამის ცვლილების/გაუმჯობესების 

ინიცირება.  

 

მუხლი 11. პროგრამების ცვლილება/გაუმჯობესება 

1. პროგრამის ცვლილება/გაუმჯობესება ხორციელდება არანაკლებ 5 წელიწადში ერთხელ 

სავალდებულოდ ან საჭიროებისამებრ ყოველწლიური შეფასების შედეგებიდან გამომდინარე. 

ცვლილებების/გაუმჯობესების პროცესი ხორციელდება პროგრამის შემუშავების პროცესის 

იდენტურად, იმ განსხვავებით, რომ პროგრამის შინაარსის, სწავლების მეთოდების, 

ხანგრძლივობის, სასწავლო მასალების, კურსზე დაშვების წინაპირობისა და შეფასების 

კრიტერიუმების დადგენისას პროგრამის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი ჯგუფი 

გაითვალისწინებს წინა წლებში განხორციელებული შეფასების ყოველწლიურ ანგარიშში 

მითითებულ რეკომენდაციებს.  

2. პროგრამაში შესული ცვლილებები ძალაში შედის ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე (შესაბამისი ოქმი).  

 

მუხლი 12. პროგრამების შეფასებისა და განახლების/გაუმჯობესების პროცესის შეფასება 

1. უნივერსიტეტი მუდმივი მონიტორინგისა და პერიოდული შეფასების პროცესის 

ფარგლებში ახორციელებს პროგრამების შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცესის ეფექტურობის 

გადამოწმებას იმის დასადგენად, რომ: 

1.1.  პროცესი ეფექტურია დასახული მიზნების მისაღწევად (უზრუნველყოფს განათლების 

პროცესის გაუმჯობესებას); 

1.2.  იგი არ წარმოადგენს ბიუროკრატიულ და ადმინისტრაციულ ტვირთს 

პერსონალის/სტუდენტებისა და პროცესში ჩართული სხვა პირებისათვის.   

 

 

 

 

 



 

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების 
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4 დანართები 

4.1 დანართი 1.  საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების კითხვარი 

 
 



 

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების 

პროცედურა 

თარიღი ივლისი 2019  

თავი 3 

დანართები 
გვერდი 13/20 

ცვლილება 0 

 

13 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცედურა  

გამოცემა 1 
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პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების 

პროცედურა 
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თავი 3 

დანართები 
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14 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცედურა  

გამოცემა 1 
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გამოცემა 1 

SSU/01/35 

 

4.2 დანართი 2.  სასწავლო კურსის/საგნის/მოდულის პროგრამის შეფასების კითხვარი 

 



 

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების 

პროცედურა 

თარიღი ივლისი 2019  

თავი 3 

დანართები 
გვერდი 16/20 

ცვლილება 0 
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4.3 დანართი 3. კურსდამთავრებულის მიერ უნივერსიტეტის შეფასების კითხვარი 
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4.4 დანართი 4. დამსაქმებლის მიერ უნივერსიტეტის შეფასება  

 



 

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების 

პროცედურა 

თარიღი ივლისი 2019  

თავი 3 

დანართები 
გვერდი 20/20 

ცვლილება 0 

 

20 საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი  

პროგრამის შეფასებისა და გაუმჯობესების პროცედურა  

გამოცემა 1 

SSU/01/35 

 

4.5 დანართი 5. წლიური ანგარიშის ფორმა  

 


