
შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

 
 

 

ხარისხის უზრუნველყოფისშიდა სისტემის   მექანიზმები,  შეფასება და შეფასების 

შედეგების გამოყენების პროცედურა 

 

შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს კოლეჯის ადმინისტრაციული 

სტრუქტურებისა და  პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის 

სისტემატურ შეფასებას. შიდა შეფასება მიმართულია ძლიერი მხარეების 

შესანარჩუნებლად, სუსტი მხარეებისა და არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრე-

ლად.  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აანალიზებს მიღებულ შედეგებს, 

განსაზღვრავს ნაკლოვანებების წარმოქმნის მიზეზებს, მათი აღმოფხვრის მიზნით 

შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და რეაგირებისათვის წარუდგენს  

კოლეჯის დირექტორს.  

კოლეჯის  ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მოქმედებს „დაგეგმე - 

განახორციელე-შეამოწმე - განავითარე“ ციკლის შესაბამისად  (PDCA პრინციპი: P 

(plan) - დაგეგმე; D (do) განახორციელე; C (check) - შეამოწმე; A (act) - განავითარე). 

აღნიშნული ციკლის თითოეული ეტაპი ითვალისწინებს: 

1. „დაგეგმე“- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ყოველწლიურად გეგმავს 

ჩასატარებელ სამუშაოს, განსაზღვრავს შემოწმების თანამიმდევრობას, 

შეიმუშავებს შემოწმების კრიტერიუმებს. 

2. „განახორციელე“ - შემუშავებული გეგმის შესაბამისად, ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური: 

 ატარებს სასწავლო პროცესის და საგანმანათლებლო პროგრამების განხორც-

იელების მონიტორინგს; 

 შეიმუშავებს გამოკითხვის (სტუდენტის, კურსდამთავრებულის,  

მასწავლებლების, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის, 

დამსაქმებლის) ფორმებს; 

 ატარებს სტუდენტთა ანონიმურ გამოკითხვას სასწავლო პროცესის, სა-

განმანათლებლო  პროგრამებით გათვალისწინებული მოდულების  განხო-

რციელების ხარისხის, პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის მიერ 

სასწავლო პროცესის წარმართვის ხარისხის, სტუდენტური სერვისებისა და 

შესაბამისი ინიციატივების მხარდაჭერის, ბიბლიოთეკაში არსებული 

გარემოს და რესურსების და სხვ. გამოკვლევის მიზნით. საჭიროების 

შემთხვევაში ახდენს სტუდენტების ინტერვიუირებას; 
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 ატარებს პროფესიული მასწავლებლების,  ადმინისტრაციული და დამხმარე 

პერსონალის ანონიმურ გამოკითხვას პერსონალის საქმიანობის შეფასებისა 

და კმაყოფილების კვლევის კუთხით; 

 ატარებს კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა ანონიმურ 

გამოკითხვას. გამოკითხვის შედეგების ანალიზის საფუძველზე 

შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საგანმანათლებლო პროგრამების 

განვითარების მიზნით.   

 ახდენს სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგს; 

 ამოწმებს საბიბლიოთეკო ფონდის და მოდულებში მითითებულ ძირითადი 

ლიტერატურის შესაბამისობას; 

 ახორციელებს სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას. 

3. „შეამოწმე“ - ეტაპი მოიცავს შემოწმების/შეფასების პროცესს. სტანდარტებთან 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის 

მიერ შემოწმდება:  

 საგანმანათლებლო პროგრამები; 

 მოდულები/კომპონენტები; 

 სასწავლო პროცესი; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი; 

 კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებისას მოწმდება შესაბამისობა: სწა-

ვლის შედეგების და  პროგრამის მიზნების,  კვალიფიკაციათა აღმწერით 

განსაზღვრულ კომპეტენციებსა და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას შორის; 

სტუდენტთა მიღწევების შეფასების ფორმებისა და კრიტერიუმების 

შესაბამისობა კანონმდებლობით დადგენილ წესთან; სწავლების 

მეთოდების პროგრამის მიზნებთან და შედეგებთან; მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზის შესაბამისობა პროგრამასთან; პროგრამის 

უზრუნველყოფა   ადამიანური რესურსებით და სხვ.  

 მოდულის  შეფასებისას მოწმდება:  კრედიტების ფარგლებში საკონტაქტო 

და დამოუკიდებელი მუშაობის საათების განაწილება; სწავლების 

მეთოდების შესაბამისობა სასწავლო კურსის მიზნებთან და მოსალოდნელ 

შედეგებთან;  სწავლის მიზნების, სასწავლო თემატიკისა და სწავლის შედე-

გების შესაბამისობა; თემატიკის შინაარსისა და მითითებული ძირი-

თადიდადამხმარელიტერატურის შესაბამისობა; სტუდენტის მიღწევათა 

შეფასების გამჭვირვალობა და მრავალკომპონენტიანობა, მოდულის  მიზ-

ნებისა და თემატიკის  შესწავლის შედეგად შესაბამისი კომპეტენციების 

მიღწევა არსებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გამოყენებით და 

სხვ. 
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 სასწავლო პროცესის შეფასებისას  მოწმდება:  საგანმანათლებლო 

პროგრამით და მოდულებით  განსაზღვრული სასწავლო ფორმატისა და 

პირობების შესაბამისობა მიმდინარე სასწავლო პროცესთან;  სტუდენტთა 

უზრუნველყოფა მხარდაჭერის სერვისით; სასწავლო პროცესის 

სრულყოფილად მიმდინარეობის უზრუნველყოფა და სხვ.  

 პროფესიული მასწავლებლის  შეფასებისას მხედველობაში მიიღება 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართული პერსონალის 

მიერ შესრულებული აქტივობები.    

 მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შიდა შემოწმებისას ხდება მისი შედა-

რება საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებულ აუცილებელ რე-

სურსებთან. შემოწმებას ექვემდებარება სასწავლო ფართი (აუდიტორიები, 

ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი და სხვ.) და შესაბამისი ინვენტარი, 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, კომპიუტერული ტექნიკა (არსებობა, გამარ-

თული მუშაობა, ხელმისაწვდომობა სტუდენტებისთვის და  პერსონალის-

თვის და სხვ.), საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ინტერნეტი 

და სხვ.), ვებ-გვერდი. შემოწმების შედეგების ანალიზი წარედგინება  

დირექტორს. 

4. განავითარე -  ეტაპი მოიცავს შემოწმების/შეფასების შედეგად მიღებული 

მონაცემების ანალიზს, შესაბამისი დასკვნების გამოტანას, რეკომენ-

დაციების შემუშავებასა და გასატარებელი ღონისძიებების განსაზღვრას, ხა-

რისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ დასკვნების და 

რეკომენდაციების წარდგენას  დირექტორისათვის  და შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულებისათვის. იმის გათვალისწინებით, რომ შიდა 

შეფასება მიმართულია ძლიერი მხარეების შესანარჩუნებლად, სუსტი მხა-

რეებისა და არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და ტარდება 

სწავლის/სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის, გაუმჯობესების, განვი-

თარებისა და დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზ-

ნით, სტანდარტებთან შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური:  

 ანონიმური გამოკითხვების და ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად 

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე გეგმავს სასწავლოპროცე-

სისა და სწავლების ხარისხისგაუმჯობესების ღონისძიებებსდა ამოწმებს 

ჩასატარებელი ღონისძიებების დროულად შესრულებას;  

 ადგენს მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსების განახლება-სრულყოფის საჭი-

როებას და ამოწმებს მისი საგანმანათლელო პროგრამების სპეციფიკასთან 

შესაბამისობას; 
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 ადგენს საბიბლიოთეკო ფონდის სასწავლო კურსების სილაბუსებში მითი-

თებულ სავალდებულო ლიტერატურასთან შესაბამისობას და შევსება-

განახლების საჭიროებას.  

 თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო 

პროცესში ჩართული სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობაში, მათი 

საქმიანობის მარეგულირებელ დებულებებში შესატანი ცვლილებების 

შესახებ; 

 თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სასწავლო 

პროცესის, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების,  კოლეჯის 

საქმიანობის მარეგულირებელ დებულებებში შესატანი ცვლილებების  

შესახებ; 

 აანალიზებს ჩატარებული შემოწმებების, სასწავლო პროცესის მონიტო-

რინგის და სტუდენტების, პერსონალის და  სხვ. ანონიმური გამოკითხ-

ვების შედეგებს, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საგანმანათლებლო 

პროგრამების და სასწავლო პროცესის სრულყოფის მიზნით; 

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: სტუდენტთა და  პერსონალის და 

სხვ. ანონიმური გამოკითხვის შედეგების ანალიზს წარუდგენს  კოლეჯის 

დირექტორს; საგანმანათლებლო პროგრამის შემოწმების შედეგებს აცნობს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმღვანელს და წარუდგენს  კოლეჯის 

დირექტორს.  მოდულების შეფასების შედეგებს აცნობს  პროგრამის  

ხელმძღვანელს და  მოდულის განმახორციელებელს. სასწავლო პროცესის 

განხორციელების შეფასების შედეგების ანალიზის საფუძველზე 

შეიმუშვებს რეკომენდაციებს, რომლებსაც საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემდგომი სრულყოფის მიზნით წარუდგენს  კოლეჯის დირექტორს. 

 კონტროლს უწევს დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულებას და მიღწეულ 

შედეგებს და სხვ.  

 რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების თვალსაზრისით შეფასების 

ერთ-ერთ საკვანძო და მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს მონიტორინგის 

შედეგების ანალიზი, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტია 

სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ ჩატარებული ე.წ. SWOT-ანალიზი.  

 

შიდა გარემო გარე ფაქტორები 

ძლიერი 

მხარეები(Strengths) 
 შესაძლებლობები(Opportunities)  

სუსტი 

მხარეები(Weaknesses) 
 საფრთხეები, რისკები(Threats)  



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

 

 

 

 

 

 

დანართი 1 
 
 

ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის კმაყოფილების კვლევა 

 

 

გამოკითხვა ხელს შეუწყობს ადმინისტრაციას  მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს. 

გამოკითხვა ანონიმურია.   

  

 

0 არის მინიმალური, ხოლო 4- მაქსიმალური შეფასება 

 

 

კითხვები 0 1 2 3 4 

1 
რამდენად მისაღებია თქვენთვის კომუნიკაციის მექანიზმები კოლეჯის 

ადმინისტრაციასთან 
     

2 
რამდენად კმაყოფილი ხართ სხვა/დამატებითი სერვისებით (ჰიგიენა, 

უსაფრთხოება, პირველადი სამედიცინო დახმარება და ა.შ.) 
     

3 
რამდენად იცავს კოლეჯთან დადებული ხელშეკრულება თქვენს 

უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს 
     

4 რამდენადაა დაცული კოლეჯში უსაფრთხოების ნორმები      

5 

რამდენად შეესაბამება თქვენი მატერიალურ-ტექნიკური სამუშაო გარემო 

დადგენილ სტანდარტებს    (კომპიუტერების რაოდენობა, სიმძლავრე, 

ხარისხი, პროგრამული უზრუნველყოფა, შესაბამისი მომსახურებადაა.შ.) 

     

6 
რამდენად მისაღებია თქვენთვის პერსონალის საქმიანობის მონიტორინგის 

მექანიზმები 
     

7 
რამდენად მისაღებია თქვენთვის პერსონალის საქმიანობის მონიტორინგის 

შედეგებზე რეაგირების მექანიზმები 
     

8 რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი კომფორტულ სამუშაო გარემოს        

9 
რამდენად ობიექტურად ხდება პერსონალის საქმიანობის ხარისხის 

შეფასება 
     

10 
რამდენად მისაღებია კოლეჯში მოქმედი პერსონალის საქმიანობის 

წამახალისებელი მექანიზმები 
     

11 
რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი თქვენს მონაწილეობას მისიის 

შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების პროცესებში 
     

12 
თქვენი უფლებამოსილების ფარგლებში, რამდენად ხართ ჩართული 

კოლეჯში გადაწყვეტილებების მიღების  პროცესში  
     

 



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

თუ შეუფასებელი დატოვეთ რომელიმე კითხვა,  სასურველია  აღწეროთ პრობლემა და პრობლემის 

მოგვარების  საკუთარი ხედვა: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

დანართი 2 

  

 

 

პროფესიული მასწავლებლების  კმაყოფილების კვლევა  

გამოკითხვა ანონიმურია.   

გთხოვთ, შეავსოთ.  0 არის მინიმალური, ხოლო 3 მაქსიმალური შეფასება 

 

N კითხვები 0 1 2 3 

1 
რამდენად უწყობს ხელს კოლეჯი პროფესიულ მასწავლებლებს  

შესაბამისი ინფრასტრუქტურითა და სასწავლო რესურსებით 
    

2 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით     

3 რამდენად მისაღებია  თქვენთვის კოლეჯში არსებული სამუშაო გარემო     

4 
რამდენად მისაღებია თქვენთვის კოლეჯის ადმინისტრაციის 

კომუნიკაციის მექანიზმები პროფესიულ მასწავლებლებთან   
    

5 
რამდენად მისაღებია თქვენთვის საქმიანობის შეფასების მონიტორინგის 

მექანიზმები 
    

6 
რამდენად კმაყოფილი ხართ თეორიული და პრაქტიკული სწავლების 

აუდიტორიებით 
    

7 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო მასალით     

8 
რამდენად ობიექტურად ხდება მასწავლებლის საქმიანობის ხარისხის 

შეფასება 
    

9 რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი ეთიკის ნორმების დაცვას     

10 

რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი თქვენს მონაწილეობას 

საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, 

შეფასებისადაგანვითარებისპროცესებში 

    

11 რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯის კონფორტულ სამუშაო გარემოს        

12 

თქვენი დაკვირვებით, რამდენად აქტიურად თანამშრომლობენ კოლეჯის 

სასწავლო  პერსონალის წარმომადგენლები ერთმანეთთან სწავლების 

პროცესში 

    

13 
რამდენად უზრუნველყოფს კოლეჯი  თქვენს მონაწილეობას კოლეჯის 

მისიის შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების პროცესებში 
    

14 
რამდენად დაცულია კოლეჯის სასწავლო ბაზებში უსაფრთხოების 

ნორმები 
    

15 
რამდენად ეფექტურია კოლეჯში პროფესიული მასწავლებლის  

საქმიანობის წამახალისებელი მექანიზმები 
    

16 
რამდენად უწყობს კოლეჯი ხელს    პროფესიული მასწავლებლის  

პროფესიულ განვითარებას 
    

17 რამდენად გრჩებათ საკმარისი დრო პროფესიული განვითარებისათვის        



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

 

თუ შეუფასებელი დატოვეთ რომელიმე კითხვა,  სასურველია  აღწეროთ პრობლემა და პრობლემის 

მოგვარების  საკუთარი ხედვა: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------  

დანართი 3 

 

პროფესიული პროგრამის   კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა ჩართულობა პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, განხორციელებისა და განვითარების პროცესებში 

 2 წელიწადში ერთხელ 

  

გთხოვთ, შეავსოთ.  1 არის მინიმალური, ხოლო 5- მაქსიმალური შეფასება 

 

N კითხვები 1 2 3 4 5 

1 იზიარებთ თუ არა კოლეჯის  მისიას      

2 
შეესაბამება თუ არა პროფესიული  პროგრამა   საქართველოს 

შრომის ბაზრის შესაბამისი სეგმენტის მოთხოვნებს 
     

3 შეესაბამება თუ არა  პროგრამის მიზნები   კოლეჯის მისიას?      

4 მიღწევადია თუ არა  პროგრამის მიზნები?      

5 

უზრუნველყოფს თუ არა  პროფესიული პროგრამის სწავლის 

შედეგები კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას 

დასაქმების ბაზარზე? 

     

6 

 უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამაზე მიღების 

წინაპირობები საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას? 

     

7 

 უზრუნველყოფს თუ არა პროგრამაში  გამოყენებული 

სწავლების მეთოდების ერთობლიობა პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევას? 

     

8 
არის თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები 

ორიენტირებული დასაქმების ბაზარზე 
     

9 

 მისაღებია თუ არა თქვენთვის საგანმანათლებლო 

პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრისა და 

საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების პროცესში 

დამსაქმებლების ჩართვის მექანიზმები 

     

10 
 უზრუნველყოფს თუ არა კოლეჯის  რესურსები 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას 
     

11 

უზრუნველყოფს თუ არა   პროგრამა სტუდენტის მიერ 

სათანადო პრაქტიკული უნარების 

გამომუშავებას/განვითარებას 

     

12 

უზრუნველყოფს თუ არა პროფესიული სტუდენტის 

შეფასების მეთოდები პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას 

     

13 

უზრუნველყოფს თუ არა   პროგრამის განმახორციელებელი 

პერსონალის კომპეტენციები პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევას 

     



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

14 მიღწევადია თუ არა პროგრამის მიზნები      

15 
არის თუ არა პროგრამის მიზნები ორიენტირებული 

დასაქმების ბაზარზე 
     

16 

რამდენად უზრუნველყოფს თქვენს მიერ საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლება იმას, რომ 

თქვენ სრულფასოვნად შეძლოთ კვალიფიკაციის შესაბამისი 

სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულება 

     

17 
ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი ხართ საგანმანათლებლო 

პროგრამით, რომელზეც სწავლობთ    
     

18 
რამდენად კმაყოფილი ხართ შედეგებით, რომელსაც 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში აღწევთ 
     

19 

რამდენად მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის 

არჩეულ სპეციალობაში  თეორიული ცოდნა 

     

20 

რამდენად მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის: 

სწავლის პერიოდში   შესაბამის დაწესებულებაში  გავლილი 

პრაქტიკული კომპონენტი 

     

21 

თქვენი შეფასებით, რამდენად განვითარდა 

საგანმანათლებლო პროგრამა მას შემდეგ, რაც 

კურსდამთავრებული გახდით: 

     

22 

რამდენად მნიშვნელოვანია წარმოდგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის  

შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები 

     

 

 

დანართი 4 

 

პროფესიული     სტუდენტთა დამოკიდებულება   კოლეჯსა   და    სწავლა-სწავლების   პროცესების 

მიმართ 

 

 

გამოკითხვა ხელს შეუწყობს  კოლეჯს  მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების დროს.  

გამოკითხვა ანონიმურია.   

  

ორ წელიწადში ერთხელ  

 

                                                           1 არის  მინიმალური, ხოლო  5- მაქსიმალური შეფასება 

 

N კითხვები 1 2 3 4 5 

1 
რამდენად უზრუნველყოფს  პროფესიული მასწავლებლების  კვალიფიკაცია 

თქვენს მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის სრულფასოვნად ათვისებას 
     

2 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით?         

3 

რამდენად კმაყოფილი ხართ  კოლეჯის  პერსონალის მხრიდან 

სტუდენტებისადმი მოპყრობით (ყურადღება, თავაზიანობა, პატივისცემა და ა. 

შ.)          

     

4 
რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული 

სერვისებით          
     



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

5 
რამდენად ნათლად არის ჩამოყალიბებული საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლის შედეგები 
     

6 

რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში არსებული სასწავლო პროცესის 

დაგეგმვისა და სტუდენტის კონსულტირებისა და მხარდაჭერის/დახმარების 

მექანიზმებით 

     

7 
რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია   შეფასებასთან დაკავშირებული 

რეგულაციების შესახებ 
     

8 

რამდენად ითვალისწინებს საგანმანათლებლო პროგრამაში გამოყენებული 

სწავლა-სწავლების მეთოდები იმ დარგის სპეციფიკას, რომლის სპეციალისტიც 

უნდა გახდეთ     

     

9 

რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში  სტუდენტების უფლებებისა და 

კანონიერი ინტერესების დაცვის სისტემით (სტუდენტთა საჩივრების განხილვა 

და მათზე რეაგირების მექანიზმები, ხელშეკრულების პირობები)         

     

10 ზოგადად, რამდენად კმაყოფილი ხართ იმით, რომ სწავლობთ კოლეჯში      

11 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯის  ინფრასტრუქტურა შშმ/სპეციალური 

საჭიროების მქონე სტუდენტებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნას   
     

12 რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო მასალით           

13 დაცულია თუ არა  უსაფრთხოების ნორმები      

14 
რამდენად უზრუნველყოფს  კოლეჯი სტუდენტთა ინიციატივების 

მხარდაჭერას 
     

15 
კოლეჯში  სწავლის საფასურის გადახდის სქემისა  და ფინანსური შეღავათების 

სისტემის შეფასება        
     

 

 

 

დანართი 5 

 

პროფესიული საგანმანათლებლო/პროფესიული მომზადების პროგრამის ხელმძღვანელის წლიური 

ანგარიში 

 

  პროგრამის თვითშეფასების წლიური ანგარიში  

საანგარიშო წელი  

პროგრამის სახელწოდება 

 

განათლების დონე  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

 

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი  

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებში/საათებში 

 

საკონტაქტო საათების რაოდენობა  

პროგრამის  სტუდენტთა სტატისტიკური მაჩვენებელი 



შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქართული კოლეჯი 

სასწ. 

წელი 

სასწ.  წლის 

დასაწყისი 

სასწ. წლის 

ბოლოს 

მობილობა სტატუსი 

შეუჩერდა 

სტატუსი 

აღუდგა 

სტატუსი 

შეუწყდა დაემატა გამოაკლდა 

I წელი       

II წელი       

 

 

 

დანართი 6  

 

სტრუქტურული ერთეულების წლიური ანგარიში 

 

საანგარიშო წელი:  

 

ზოგადი ინფორმაცია სამსახურის შესახებ 

 

სამსახურის სახელწოდება  

სამსახურის უფროსი  

თანამშრომელთა რაოდენობა  

შევსების თარიღი  

სამსახურის წლიური ანგარიში კოლეჯის სტრატეგიული განვითარებისა  და სამოქმედო გეგმის 

შესაბამისად   

1. 

2. 

3. 

... 

სხვა აქტივობები 

 

დასტურდება 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

დასტურდება 

 

თანდართული დოკუმენტაცია 

 

 

 
 


