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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი

სწავლების ხარისხის შეფასებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის წესი

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს მიერ
2021 წლის 29 მაისს (ოქმი #5)

თავი I: ზოგადი დებულება

მუხლი 1. რეგულირების სფერო

1.1 „სწავლების ხარისხის შეფასებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის წესი“

განსაზღვრავს უნივერსიტეტში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებასთან

დაკავშირებულ საკითხებს და სასწავლო პროცესის წარმართვის კონტროლის

მექანიზმებს. იგი აერთიანებს სწავლების ეფექტურობის შეფასების სისტემასა და

შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურებს.

1.2 სწავლების ხარისხის შეფასება და სასწავლო პროცესის მონიტორინგი მოიცავს შემდეგ

საკითხებს:

 სწავლების ხარისხისა და სასწავლო პროცესის შიდა შეფასების მიზნები და

ამოცანები;

 სწავლების ხარისხისა და სასწავლო პროცესის შიდა შეფასების პროცედურები,

ფორმები, მეთიდები და ინსტრუმენტები;

 სწავლების ხარისხისა და სასწავლო პროცესის შიდა შეფასების შედეგების ანალიზი

და გამოყენების პროცედურა.

თავი II: სწავლების ხარისხის შეფასება
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მუხლი 2. სწავლების ხარისხის შიდა შეფასების მიზნები და ამოცანები

2.1 სწავლების ხარისხის შეფასების მიზანია სწავლების პროცესის ხარისხის შემოწმება,

ხარვეზების გამოვლენა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, სასწავლო პროცესში

მიღწეული შედეგების შესაბამისობის დადგენა მოსალოდნელ სწავლის შედეგებთან.

2.2 დასახული მიზნის მისაღწევად, სწავლების ხარისხის შიდა შეფასების ძირითად

ამოცანებს წარმოადგენს: საგანმანათლებლო პროგრამის, პროგრამაში შემავალი

ცალკეული კომპონენტის, სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების,

კურსდამთავრებულთა დასაქმების, ლექტორების მუშაობის ეფექტიანობის და

საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტურობის შეფასება.

მუხლი 3. სწავლების ხარისხის შეფასების პროცედურები, ფორმები და მეთოდები

3.1 სწავლების ხარისხის შეფასებას კოორდინირებას უწევს ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახური.

3.2 სწავლების ხარისხის შეფასება ხორციელდება ფაკულტეტების პერსონალის,

პროგრამების ხელმძღვანელების, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის,

სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და ამ პროცესთან

დაკავშირებული სხვა პირების ჩართულობით.

3.3 სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შეფასება და ანალიზი შესაძლოა განხორციელდეს

შემდეგი მეთოდების გამოყენებით:

 პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ

ლექტორებთან მუდმივი უკუკავშირის წარმოება;

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ პროგრამის ხელმძღვანელებთან და

პროგრამის განმახორციელ პერსონალთან მუდმივი უკუკავშირის წარმოება;

 სასწავლო კურსის თავისებურების გათვალისწინებით (მაგ., საშემსრულებლო

მიმათულებებზე) პროგრამის ხელმძღვანელის, პროფესორებისა და სხვა მოწვეული

ლექტორების გამოცდებზე კოლეგიალური დასწრება.
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3.4 სასწავლო პროცესისდასრულების შემდგომი შეფასებისა და ანალიზისთვის შესაძლოა

გამოყენებულ იქნას შემდეგი ინსტრუმენტები/ მეთოდოლოგია:

 გამოკითხვები;

 ანგარიშგება.

3.5 გამოკითხვა გულისხმობს, საგანმანათლებლო პროცესთან დაკავშირებით

სტუდენტების, ლექტორების და სხვა მხარეების გამოკითხვას, რომელიც მოიცავს:

 სტუდენტების მიერ ლექტორების შეფასებას;

 სტუდენტების მიერ ცალკეული სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შეფასებას;

 დამამთავრებული კურსის სტუდენტების მიერ სრული საგანმანათლებლო

პროგრამის (კურიკულუმის) შეფასებას;

 სტუდენტების მიერ სასწავლო პროცესის ფორმისა (დისტანციური სწავლება) და

მეთოდების შეფასებას;

 სტუდენტის მიერ სხვადასხვა საუნივერსიტეტო სერვისების (ბიბლითეკის,

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, სასწავლო რესურსების და ა.შ.) შეფასებას;

 დიპლომის/ნაშრომის/პრაქტიკის ხელმძღვანელის შეფასებას;

 ლექტორის/ მასწავლებლის მიერ ჯგუფის შეფასებას;

 ლექტორის / მასწავლებლის მიერ სხვადასხვა საუნივერსიტეტო სერვისების

(ბიბლითეკის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და ა.შ.) შეფასებას;

 მიმდინარე საჭიროებებზე ორიენტირებული კომპონენტების შეფასებას.

3.6 ანგარიშგება გულისხმობს საგანმანათლებლო პროცესში მონაწილე მხარეების მიერ

სხვადასხვა ანგარიშების ჩაბარებას, რაც მოიცავს:

 აკადემიური პერსონალის მიერ შევსებული პროდუქტიულობის შეფასების წლიურ

ანგარიშებს;

 პროგრამის/მიმართულების ხელმძღვანელების მიერ შედგენილ სასწავლო პროცესის

შესახებ წლიურ ანგარიშებს;

 სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან, დამსაქმებლებთან განხორციელებული

ფოკუს ჯგუფის ანგარიშებს;
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3.7 ამ მუხლით განსაზღვრულ შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენებას, სტუდენტებისა

და ლექტორების კითხვარების შევსებას უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სასწავლო

ელექტრონული ბაზა (ini.ge).

მუხლი 4. კურსდამთავრებულთა დასაქმების ანალიზი და სტატისტიკური აღრიცხვა

4.1 კურსდამთავრებულთა დასაქმების ანალიზისა და სტატისტიკური აღრიცხვის მიზანია

კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრა და მათი პროფესიული

განვითარებისათვის აუცილებელი მოთხოვნების შეფასება.

4.2 კურსდამთვრებულთა დასაქმების ანალიზის მიზნით უნივერსიტეტი მუდმივ რეჟიმში

ახორციელებს კურსდამთავრებულთა გამოკითხვასა და დასაქმების მაჩვენებლის

სტატისტიკურ აღრიცხვას.

მუხლი 5. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი და შეფასება

5.1 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგისა და შეფასების მიზანია

სტუდენტთა მიერ შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული

კომპონენტების ათვისების ხარისხის კონტროლი, რომელიც, მათ შორის მოიცავს,

პროგრამის ან მისი კომპონენტის სირთულის ან/და სიმარტივის შესაბამისობის

შეფასებას, სასწავლო კურსებში გამოყენებული ლიტერატურის სირთულის ან/და

სიმარტივის შეფასებას, ლექტორების მიერ სილაბუსით განსაზღვრული შეფასების

კრიტერიუმების ადეკვატურობის დადგენას, სტუდენტთა სასწავლო კურსში

ჩართულობისა და სისტემაში არსებული სხვა შესაძლო ხარვეზების გამოვლენას.

5.2 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგს და შეფასებას ახორციელებს

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ფაკულტეტების, მათ შორის

პროგრამის ხელმძღვანელების ჩართულობით.

5.3 სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგი, სხვა საშუალებებთან ერთად

ხორციელდება უნივერსიტეტის სასწავლო ელექტრონული ბაზის (ini.ge) მეშვეობით,

რომელშიც გაერთიანებულია შემაჯამებელი ინფორმაცია თითოეული სასწავლო
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კურსის მიმდინარეობისა და შედეგების, მათ შორის სტუდენტების დასწრებისა და

მიღებული შუალედური თუ საბოლოო შეფასებების შესახებ.

თავი III: სასწავლო პროცესის მონიტორინგი

მუხლი 6. სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მიზანი და ამოცანები

6.1 სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენს სასწავლო პროცესში

არსებული ხარვეზების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრის გზების დასახვა.

6.2 დასახული მიზნიის მისაღწევად, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ძირითად

ამოცანებს წარმოადგენს სასწავლო პროცესის შესაბამისობის დადგენა დეკანატებში

შემუშავებულ სასწავლო ცხრილებთან მიმართებაში; ლექციების / სემინარების /

პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარების დროის, ადგილისა და ხანგრძლივობის

შესაბამისობა სასწავლო ცხრილებში მითითებულ მონაცემებთან.

მუხლი 7. სასწავლო პროცესის მონიტორინგის პროცედურები, ფორმები და მეთოდები

7.1 სასწავლო პროცესის მონიტორინგს კოორდინირებას უწევს ფაკულტეტის დეკანატი

და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ხოლო, მონიტორინგს

ახორციელებს მონიტორინგის ჯგუფი.

7.2 მონიტორინგის ჯგუფის წევრების ვინაობა მტკიცდება, ფაკულტეტებთან

შეთანხმებით, რექტორის ადმინისტრაციული აქტით.

7.3 მონიტორინგის ჯგუფი დეკანატში შემუშავებული სასწავლო ცხრილების

საფუძველზე ამოწმებს ლექციების / სემინარების / პრაქტიკული მეცადინეობების

ჩატარების დროს, ადგილსა და ხანგრძლივობას.

7.4 მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელი აღრიცხავს ინფორმაციას სასწავლო

პროცესის წარმართვის შესახებ და გარკვეული პერიოდულობით აწვდის ამ

ინფორმაციას შესაბამის დეკანატებს.
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7.5 მონიტორინგს ექვემდებარება, როგორც აუდიტორული, ასევე დისტანციური

სასწავლო პროცესი. დისტანციური სწავლების პირობებში მონიტორინგის ჯგუფის

წარმომადგენელს ეძლევა დაშვება დისტანციურ ლექციებზე.

7.6 სტუდენტი ვალდებულია ლექციას დაესწროს ცხრილში გაწერილ დროს. ლექტორი

ვალდებულია, სტუდენტებისდაგვიანების შემთხვევაში, მათდაელოდოსდაწყებიდან

15 წუთოს განმავლობაში.

7.7 ლექტორი ვალდებულია, აცნობოს დეკანატს, თუ სემინარისთვის დაგეგმილი დრო

შემცირდა დაგემილი აქტივობის სტუდენტების მხრიდან დავალების

შეუსრულებლობის ან სხვა მიზეზის გამო.

7.8 ლექციის / პრაქტიკული მეცადინეობის დროს მეცადინეობის ადგილის შეცვლის

შემთხვევაში (სახელმწიფო, მუნიციპალური ან რეგიონული თეატრის სცენაზე

სპექტაკლის დადგმა, ქორეოგრაფიულ ანსამბლში პრაქტიკის გავლა, სტუდიური ან

გასვლითი გადაღება, მუზეუმის საექსპოზიციო სივრცის გაცნობა, კულტურული

მემეკვიდრეობის ძეგლის დათვალიერება, საექსპედიციო საქმიანობა და სხვ.),

პედაგოგი ვალდებულია განცხადებით მიმართოს დეკანატს. დეკანატის მხრიდან ეს

ინფორმაცია მიეწოდება მონიტორინგის ჯგუფს.

7.9 მონიტორინგის პროცესში გასათვალისწინებელია სამეცნიერო მუშაობის საათების

თავისუფალი განაწილება (ამ კომპონენტის შეფასება ასახულია კოლოქვიუმების

ოქმებში).

თავი IV: სწავლების ხარისხის შეფასებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის

შედეგების ანალიზი და გამოყენების პროცედურა.

მუხლი 8. შეფასების შედეგების ანალიზი

8.1 შეფასების შედეგებს აანალიზებს უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის

სამსახური, შესაბამის ფაკულტეტებთან, მათ შორის პროგრამის ხელმძღვანელების და

სხვა პირების ჩართულობით (შემდგომში სამუშაო ჯგუფი).
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8.2 მიღებულ შედეგებზე დროული რეაგირების მიზნით სამუშაო ჯგუფი იკრიბება

სემესტრის დასრულებისას და ახდენს შედეგების გაანალიზებას. შედეგების ანალიზი

გულისხმობს, როგორც სასწავლო პროცესის მონიტორინგის ცალკეული კომპონენტის

შეფასებას (გამოკითხვა, ანგარიში, აღრიცხვა და ა.შ), ასევე სხვადასხვა კომპონენტებით

მოპოვებული ინფორმაციის ერთიანი, კრებითი სახის ანალიზს. შედეგების ანალიზის

საფუძველზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შეიმუშავებს შესაბამის

რეკომენდაციებს.

8.3 ანალიზის პროცესი მოიცავს:

 სხვადასხვა პროგრამებზე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის და პოზიტიური

ფაქტორების დანერგვის გამოცდილების ურთიერთგაზიარებას;

 ხარვეზების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით სხვა ღონისძიებების ჩატარებას.

 უნივერსიტეტის პრაქტიკაში დაგროვილი გამოცდილებით სხვა კვლევების

ჩატარებას.

მუხლი 9. შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა

9.1 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ რეკომენდაციების წარდგენის შემდეგ,

ხარვეზების მაქსიმალურად სწრაფად აღმოფხვრის და სწავლების ხარისხის

გაუმჯობესების მიზნით, ფაკულტეტების საბჭოებზე მიიღება შესაბამისი

გადაწყვეტილებები სასავლო პროცესში კონკრეტული ცვლილებების

განხორციელების თაობაზე.

9.2 თუ გამოვლენილი ხარვეზებიდან გამომდინარე იკვეთება უნივერსიტეტის ეთიკის

კოდექსის ან/და შრომის შინაგანაწესის დარღვევა ხარისხის შეფასებაში ჩართული

პირები საქმის მასალებს წარუდგენენ უნივერსიტეტის რექტორს, რომელიც შრომის

შინაგანაწესის მე-6 თავის შესაბამისად იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას.


