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   სსიპ - სამცხე-ჯავახეთისსახელმწიფოუნივერსიტეტის "აგრონომიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის
აკრედიტაციის საკითხის განხილვა

 
 

 
     1. გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი საფუძვლები

1.1  „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, „განათლების ხარისხის.
განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო
დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულების“ (შემდგომში - აკრედიტაციის
დებულების) 27  მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო2

(შემდგომში - საბჭო) სააკრედიტაციო დოკუმენტაციის, აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის,
დაწესებულების მიერ აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე წარმოდგენილი არგუმენტირებული
პოზიციის შესწავლისა და ზეპირი მოსმენის გამართვის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის თაობაზე. აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის5

მე-5 პუნქტის თანახმად, საბჭო ვალდებულია დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.
 
1.2. „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა
და აკრედიტაციის დებულების 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საბჭო იღებს5

გადაწყვეტილებას საგანმანათლებლო პროგრამისთვის აკრედიტაციის მინიჭების შესახებ, თუ “უმაღლესი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების1

შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის 3  პუნქტისა და „აკრედიტაციის დებულების“ 27 -ე მუხლის პირველი1 6

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ერთ სტანდარტთან მიმართებით მაინც შეფასდა, როგორც „მეტწილად
შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან” და არცერთ სტანდარტთან მიმართებით არ შეფასდება, როგორც
„ნაწილობრივ შესაბამისობაშია სტანდარტის მოთხოვნებთან“ ან „არ არის შესაბამისობაში სტანდარტის
მოთხოვნებთან“, საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას აკრედიტაციის შესახებ და დაწესებულებას განუსაზღვრავს ვადას
მიღებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის წარსადგენად, რაც აისახება საბჭოს სხდომის ოქმში.
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1.3 აკრედიტაციის დებულების 27  მე-7  პუნქტის შესაბამისად, საბჭო უფლებამოსილია, დასაბუთებული5 1

არგუმენტაციის შემთხვევაში, განსაზღვროს გადაწყვეტილებების ძალაში შესვლის თარიღი.
 

    2. აღწერილობითი ნაწილი და დასაბუთება
 
 2.1. 2020 წლის 27 ივლისს სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - ცენტრი) წარმოადგინა სააკრედიტაციო განაცხადი №637307
"აგრონომიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
 
2.2. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 14 აგვისტოს № 691921 ბრძანების საფუძველზე, სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა აკრედიტაციის მაძიებლად. ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 22
ოქტომბრის №  (ცვლილება: 1105412 18.11.2020; 1054515 30.10.2020) ბრძანებით შეიქმნა ექსპერტთა ჯგუფი,1026259
რომელმაც 2020 წლის 1 დეკემბერს განახორციელა სააკრედიტაციო ვიზიტი უსდ-ში, ხოლო 2021 წლის 21 იანვარს
წარმოადგინა აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნა, რომლის შესაბამისად, სააკრედიტაციოდ წარმოდგენილი პროგრამა
შეფასდა შემდეგნაირად:
 

 
 
სტანდარტები

შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

მეტწილად
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

ნაწილობრივ
შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან

  არ არის შესაბამისო
ბაში
მოთხოვნებთან

1. საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზანი,
სწავლის შედეგები და
მათთან პროგრამის
შესაბამისობა

√    

2. სწავლების
მეთოდოლოგია და
ორგანიზება, პროგრამის
ათვისების შეფასების
ადეკვატურობა

 √   

3. სტუდენტთა მიღწევები,
მათთან
ინდივიდუალური
მუშაობა

√    

4.სწავლების რესურსებით
უზრუნველყოფა

  √   

5.სწავლების ხარისხის
განვითარების
შესაძლებლობები

√    

 
2.3.საბჭომ შეისწავლა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, კერძოდ,
თვითშეფასების ანგარიშსა და მასზე თანდართულ დოკუმენტაციაში ასახული ინფორმაცია, ექსპერტთა ჯგუფის
დასკვნა, ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის წარმოდგენილი
არგუმენტირებული პოზიცია.
 
2.4.ზეპირი მოსმენა გაიმართა 2021 წლის 1 თებერვალს სააკრედიტაციო განაცხადის, აკრედიტაციის ექსპერტთა
ჯგუფის დასკვნისა და ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის პროექტზე აკრედიტაციის მაძიებლის მიერ ცენტრისთვის
წარმოდგენილი არგუმენტირებული პოზიციის, ასევე სხდომაზე დაინტერესებული მხარის ზეპირი პოზიციის
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მოსმენის საფუძველზე, საბჭომ ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული შეფასება. კერძოდ, მეოთხე
სტანდარტი ნაცვლად „მეტწილად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან“, შეფასდა, როგორც „შესაბამისობაშია
მოთხოვნებთან“.
 

  3. სარეზოლუციო ნაწილი
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის ,,ა“
ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, 3  პუნქტის, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე1

მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, მე-3 პუნქტის, 3  პუნქტის, აკრედიტაციის დებულების 27   1 2

მუხლის პირველი პუნქტის, 27  მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და მე-5 პუნქტის, 27   მუხლის პირველი5 6

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმისწარმოების წესისა და შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ” სსიპ -
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 01 ივნისის N223 ბრძანების მე-8
მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის შესაბამისად, აკრედიტაციის საბჭომ
13 ხმით 0 წინააღმდეგ,
 
გადაწყვიტა:
1.დაკმაყოფილდეს სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსსიტეტის სააკრედიტაციო განაცხადი და დანართი
№1-ით გათვალისწინებულ ,,აგრონომიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭოს აკრედიტაცია 7
წლის ვადით, ერთ წელში ანგარიშის წარმოდგენით.
2. ცნობილ იქნას აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა ,,აგრონომიის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო
პროგრამის შესახებ ამ გადაწყვეტილების განუყოფელ ნაწილად (დანართი №2).
3. ცნობილ იქნას საბჭოს 2021 წლის 01 თებერვლის №49689 სხდომის ოქმის №5 ნაწილი ამ გადაწყვეტილების
განუყოფელ ნაწილად (დანართი №3).
4. საბჭომ ნაწილობრივ გაიზიარა ექსპერტთა დასკვნაში ასახული რეკომენდაციები და ჩამოაყალიბა შემდეგი სახით:
 
რეკომენდაციები:
 
ა) საგანმანათლებლო პროგრამის XIII თავში, სწავლის შედეგების რუკაზე, 2 ცხრილი, უნდა დაკორექტირდეს და
დონეებიც შესაბამისობაში მოვიდეს საგნებთან.
ბ) შესწორდეს საგანმანათლებლო პროგრამის XV თავში, ცხრილი - პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტები და
სასწავლო გეგმა.
გ) „ექსტენცია“ როგორც ასეთი არ შეიძლება იყოს მაინორი, რადგან შესაბამისი საბაკალავრო პროგრამა არ არსებობს
უნივერსიტეტში.
დ) პროგრამის სტრუქტურასა და კრედიტების ცხრილში „პრაქტიკა ერთსა“ და „პრაქტიკა ორს“ სალექციო გრაფაში
მითითებული აქვთ 30-30 საათი, რაც ვფიქრობთ შეცდომითა აგაპარული და გასასწორებელია.
ე) სწავლების და სწავლის მეთოდების სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის რუკა მოითხოვს კორექტირებას და
ცხრილში H, M, L შესაბამისად მაღალი, საშუალო და დაბალი უნდა დაკორექტირდეს შესაბამის შედეგებთან
მიმართებით.
ვ) საგანი კალკულუსი უნდა ჩანაცვლდეს საგნით - ზოგადი სტატისტიკა და ეს საგანი გახდეს სავალდებულო.
ზ) საჭიროა ლაბორატორიების აღჭურვა მინიმუმ ერთი სტერეო მიკროსკოპით.
თ) სასწავლო კურსში ,,ნიადაგთმცოდნეობა“ სწავლების მეორე კვირას ლაბორატორიულ მეცადინეობაზე
განხილულია საკითხი: ,, ნიადაგიდან კოლოიდების გამოყოფა.საერთო რაოდენობის განსაზღვრა. კაპილარიზაციის
მეთოდით კოლოიდების ელექტრომუხტის ნიშნის განსაზღვრა“, მაშინ როდესაც სალექციო თემა ,,ნიადაგური
კოლოდები და ნიადაგის შთანთქმისუნარიანობა“ ისწავლება მეშვიდე კვირას, ამიტომ ლაბორატორიული სამუშაოს
წარმოდგენილი თემატიკა უნდა ისწავლებოდეს ან მეშვიდე კვირას, ან მის მომდევნო რომელიმე კვირას.
ი) სასწავლო კურსიდან ,, ნიადაგთმცოდნეობა“ ამოღებულ იქნას საკითხი საქართველოს ნიადაგების შესახებ და
პროგრამაში შევიდეს ცალკე სასწავლო კურსის სახით, სადაც განხილული იქნება საქართველოს თითოეული
ნიადაგური ტიპი.
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კ) სასწავლო კურსებიდან ,,მიწათმოქმედების თანამედროვე ტექნოლოგიები მექანიზაციის საფუძვლებით“
და,,მიწათმოქმედების თანამედროვე ტექნოლოგიები აგრომელიორაციის საფუძვლებით“ ამოღებულ იქნას
მელიორაციის და მექანიზაციის საკითხები, ამავე დროს გაერთიანდეს ერთ სასწავლო კურსში ,,მიწათმოქმედება“,
სადაც განხილულ იქნება მხოლოდ მიწათმოქმედების სასწავლო კურსის შესაბამისი საკითხები.
 
5. საბჭოს აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 01 თებერვალს.
 
6. საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 180-ე მუხლის
პირველი ნაწილისა და „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24  მუხლის პირველი1

პუნქტის შესაბამისად, საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრის
სააპელაციო საბჭოში წარდგენის გზით შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, მ. ალექსიძის II შესახვევი ქ. №2, ან
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით შემდეგ
მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №64, აღნიშნული გადაწყვეტილებისა და მისი
დასაბუთებითი ნაწილების (დანართი №1, დანართი №2, დანართი №3) ცენტრის ვებ-გვერდზე ( )www.eqe.ge
გამოქვეყნების დღიდან, ერთი თვის ვადაში.

საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს თავმჯდომარე
ბურდული ირაკლი

საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭო
საბჭოს მდივანი
თიკანაშვილი ნიკა
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