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შპს ევროპის უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება 

 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური არის 

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული;  

2. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავის საქმიანობას 

ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, უნივერსიტეტის დებულების, 

წინამდებარე დებულებისა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა სამართლებრივი აქტების 

შესაბამისად;  

3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო 

პროგრამების ხარისხის  ამაღლებას და მათი საერთაშორისო სტანდარტებთან 

მიახლოებას. 

4. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს უნივერსიტეტში სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე, მისი პერსონალის პროფესიული 

განვითარების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას. სამსახური უზრუნველყოფს 

სწავლების ხარისხის მაღალ დონეს სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვისა და ავტორიზაციის / აკრედიტაციის პროცესისათვის 

თვითშეფასების მომზადებით, აგრეთვე, კვლევის ხარისხის მაღალ დონეს კვლევის 

თანამედროვე მეთოდების დანერგვით. 

5. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განსაზღვრავს უნივერსიტეტში ხარისხის 

პოლიტიკას, შეიმუშვებს ხარისხის შეფასების სისტემას, ხარისხის კონტროლის 

გამჭვირვალე კრიტერიუმებსა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიას, 

კოორდინაციას უწევს და ხელს უწყოფს შეფასების პროცესებს.  

 

მუხლი 2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრუქტურა 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, სამსახურის  

მენეჯერის/მენეჯერებისგან და კოორდინატორი/კოორდინატორისგან; 

2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის თანამშრომლების რაოდენობას ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის წარდგინების საფუძველზე, განსაზღვრავს 

უნივერსიტეტის რექტორი, არსებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობის, 

მათი სპეციფიკის, სტუდენტთა კონტინგენტის და ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის წინაშე მდგომი მიმდინარე ამოცანების გათვალისწინებით; 

3. ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას სამსახურის თანამშრომლებს შორის ახდენს 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; 

4. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს, მენეჯერი/მენეჯერებს და 

კოორდინატორი/კოორდინატორებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

რექტორი. 
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მუხლი 3. ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის მიზნები 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიზანია: 

ა) უნივერსიტეტში სწავლა/სწავლებისა და კვლევითი საქმიანობის ხარისხის ამაღლება; 

ბ) უნივერსიტეტში განათლების ხარისხის ასამაღლებლად სისტემატური თვითშეფასების 

დამკვიდრება და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა; 

გ) სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი პერსონალის პროფესიული 

განვითარების შეფასების სისტემის და მექანიზმების შექმნა; 

 

მუხლი 4. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ამოცანებია:  

1. სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და პერსონალის შეფასების ეფექტური კვლევის 

სახელმძღვანელოს შემუშვება, დანერგვა და მუდმივი დახვეწა/გაუმჯობესება. 

2. უნივერსიტეტის განვითარების პოლიტიკის ხელშეწყობა; 

3. შეფასების პროცესების კოორდინირება და ხელშეწყობა; 

4. გარე შეფასების პროცესის ავტორიზაცია /აკრედიტაციის მხარდაჭერა და ხელშეწყობა. 

 

მუხლი 5. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  ფუნქციები 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 

ა) ხელს უწყობს უნივერსიტეტის ინტეგრაციას უმაღლესი განათლების საერთო ევროპულ 

სივრცეში და ბოლონიის პროცესის პრინციპების განხორციელებას. 

ბ) ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა 

და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით. 

გ) ახორციელებს აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო 

ღონისძიებებს. 

დ) შეიმუშავებს და ატარებს შესაბამის ღონისძიებებს დაწესებულების საგანმანათლებლო 

პროგრამების სრულყოფის, სწავლის ხარისხის ამაღლების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 

განვითარების  საკითხებზე. 

ე) პერიოდულად ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებას, მონიტორინგს 

და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს მათი  გაუმჯობესებისათვის. 

ვ) მონაწილეობს სტუდენტთა მობილობის რეგულირების პროცესში. 

ზ) უზრუნველყოფს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესებისათვის თვითშეფასების 

მომზადებას შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით. 

თ) ადასტურებს აკადემიური საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენილი პროგრამების 

უნივერსიტეტის მოთხოვნებთან, ავტორიზაციის ან/და აკრედიტაციის სტანდარტებთან 

შესაბამისობას. 

ი) კოორდინაციას და ზედამხედველობას უწევს უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული/ 

საგანმანათლებლო ერთეულის, პერსონალის საქმიანობას და აძლევს მათ შესაბამის მითითე-

ბებს/რეკომენდაციებს ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 
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კ) ატარებს სტრუქტურული/საგანმანათლებლო ერთეულების, პერსონალის საქმიანობის 

შეფასებას, აანალიზებს გამოვლენილ გარემოებებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებსა და 

გაუმჯობესების გზებს. 

ლ) ხელს უწყობს უწყვეტი განათლების სისტემის დანერგვას, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

გადამზადების პროგრამების ადმინისტრირებას და უნივერსიტეტის აკადემიური და 

ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით. 

მ) უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული 

განვითარების მიზნით ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა სემინარის, ტრენინგის, სასწავლო და 

სასერტიფიკატო კურსების ჩატარებას. 

ნ) უზრუნველყოფს პოტენციური დამსაქმებლების ჩართვას საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავების,  გაუმჯობესების და სწავლების პროცესში. 

ო) ახორციელებს დაწესებულების მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

 

მუხლი 6.  სამსახურის თანამშრომლების მოვალეობები 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ფუნქციებია: 

ა) უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესების ხარისხის 

შეფასებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება; 

ბ) ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების ორგანიზება; 

გ) სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე უნივერსიტეტის პერსონალის 

პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემური შეფასების წესის შემუშავება-დანერგვა; 

დ) პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა; 

ე) პროგრამების შეფასება და განვითარებაზე ზრუნვა; 

ვ) პროგრამების განვითარებასთან დაკავშირებით რეკომენაციების შემუშავება; 

ზ) საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფის, სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების  საკითხებზე რეკომენდაციების შემუშავება; 

თ) პოტენციური დამსაქმებლების ჩართვის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავების, გაუმჯობესების და სწავლების პროცესში; 

ი) საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული პირების (ლექტორები, სტუდენტები, პრაქტიკის 

ობიექტები) გამოკითხვების ორგანიზება, მონაცემების ანალიზი და უკუკავშირის მიცემა; 

კ) გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დაინტერესებული პირებისთვის 

ანგარიშის წარდგენა; 

ლ) სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვაზე ზრუნვა; 

მ) საგანამანათლებლო საქმიანობის და რესურსების შეფასება; 

ნ) კვლევითი საქმიანობის ხარისხის, აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის, აგრეთვე 

სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების კვლევითი საქმიანობის ეფექტურობის შეფასება; 

ო) აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსების ორგანიზება. 
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2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერის ფუნქციებია: 

ა) ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების ორგანიზების ხელშეწყობა; 

ბ) პროგრამების შემუშავებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა; 

გ) პროგრამების შეფასებაში მონაწილეობა და განვითარებაზე ზრუნვა; 

დ) პროგრამების განვითარებასთან დაკავშირებით წინადადებების/რეკომენაციების 

შემუშავება; 

ე) საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფის, სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების  საკითხებზე წინადადებების/ 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

ვ) პოტენციური დამსაქმებლების ჩართვის ხელშეწყობა საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემუშავების, გაუმჯობესების და სწავლების პროცესში; 

ზ) საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული პირების (ლექტორები, სტუდენტები, პრაქტიკის 

ობიექტები) გამოკითხვების ორგანიზების ხელშეწყობა, მონაცემების ანალიზი და 

უკუკავშირის მიცემა; 

თ) გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე დაინტერესებული პირებისთვის 

ანგარიშის წარდგენა; 

ი) სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვაზე ზრუნვა; 

კ) საგანამანათლებლო საქმიანობის და რესურსების შეფასების ხელშეწყობა; 

ლ) კვლევითი საქმიანობის ხარისხის, აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის, აგრეთვე 

სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების კვლევითი საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების 

მიზნით მონაცემების შეგროვება; 

მ) აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსების ორგანიზები სხელშეწყობა. 

 

3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი: 

ა) ავტორიზაციის/აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების კითხვარის   

მომზადებისთვის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისაგან საჭირო ინფორმაციის 

შეგროვება, პირველადი დამუშავება და წარდგენა ხელმძღვანელთან; 

ბ) სამსახურის საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფა; 

დ) ხელმძღვანელის მითითებიით, კვლევების / გამოკითხვების ორგანიზება/წარმოება :  

სტუდენტების კმაყოფილების / ლექტორის -  სასწავლო პროცესის შეფასების, 

თანამშრომელთა კმაყოფილების  და სხვა გამოკითხვის უზრუნველყოფა დამუშავება და 

შესაბამისი  დოკუმენტის შექნა. 

გ) სამსახურის   მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე სხვა დავალებების შესულება 

რომელიც უკავშირდება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. 

დ) საგანმანათლებლო პროგრამების სილაბუსების დადგენილ ფორმასთან შესაბამისობის 

დადგენა; 

ე) აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ორგანიზებაში მონაწილეობის 

მიღება; 
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ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის უფროსის დავალებებისა და მითითებების 

შესრულება. 

 

თავი 7.  სამსახურში დასაქმებულ პირთა უფლებამოსილება 

1. სამსახურში დასაქმებული პირი უფლებამოსილია:  

ა) მოითხოვოს მისი სამუშაოსთას შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

საინფორმაციო რესურსი და ინვენტარი. 

ბ) მოითხოვოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულებისგან თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში 

განსაზღვრული ფუნქციის შესრულების მიზნით   

 

მუხლი 8. დასკვნითი დებულებები 

1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია რექტორთან; 

2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ანგარიშს წარუდგენს აკადემიურ 

საბჭოს; 

3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულებას ამტკიცებს უნივერსიტეტის 

რექტორი; 

4. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე ძალადაკარგულად 

გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


