
დამტკიცებულია კანცლერის 2017 წლის  
22 დეკემბრის #01-187 ბრძანებით 

 
საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, შეფასებისა და 

დამტკიცების წესი 
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, შეფასებისა და დამტკიცების წესი (შემდგომში - 

წესი) განსაზღვრავს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (შემდგომში - უნივერსიტეტი) 
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, შეფასების, დამტკიცების, 
განხორციელების, მასში ცვლილებების შეტანის, გაუქმების რეგულაციებს, ადგენს პროგრამისა 
და სილაბუსების საუნივერსიტეტო ფორმას. 

 
მუხლი  2.  ზოგადი საუნივერსიტეტო მოთხოვნები საგანმანათლებლო პროგრამებთან მიმართებაში 
1. ბაკალავრიატში/ერთსაფეხურიან პროგრამებზე სწავლის მიზანია სრულ ზოგად განათლებაზე 

უფრო მაღალი დონის პროფესიულ მომზადებასთან ერთად სასწავლო დისციპლინების 
თეორიული ასპექტების შედარებით ღრმა ათვისება,  რაც  ამზადებს პირს მაგისტრატურაში 
შემდგომი სწავლისა და მუშაობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
შეზღუდვების გათვალისწინებით. 

2. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტის მიერ ისეთი 
კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარებას,  რომელთა საფუძველზედაც იგი შეძლებს 
საკვალიფიკაციო ნაშრომის წარდგენას. 

3. მაგისტრატურაში სწავლის მიზნებია: 
ა)  სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში   
პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის მომზადება; 
ბ) სპეციალობის შეცვლა (გარდა რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამებისა);  
გ) კვალიფიკაციის ამაღლება. 

4. სადოქტორო პროგრამაზე სწავლების დროს უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს დოქტორანტს 
სამეცნიერო ხელმძღვანელით, უქმნის პირობებს სამეცნიერო კვლევაზე ორიენტირებული 
სამუშაოს ჩასატარებლად,  რომელიც უნდა მოიცავდეს დასაბუთებულ თეორიულ ან/და 
ექსპერიმენტულ შედეგებს,  ხელს უწყობს დოქტორანტის ინტეგრაციას მსოფლიო სამეცნიერო 
საზოგადოებაში. 

5. „ბაკალავრი“ გამოიყენება პირველი, „დიპლომირებული მედიკოსი“ და „დიპლომირებული 
სტომატოლოგი“ - ერთსაფეხურიანი პროგრამების, „მაგისტრი“ მეორე, „დოქტორი“ მესამე 
საფეხურის აკადემიური ხარისხის აღსანიშნად. 

6. პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტის დატვირთვის მოცულობა გამოიანგარიშება ECTS 
კრედიტებსა და აკადემიურ საათებში. 

 
მუხლი 3.  სარეკომენდაციო მოთხოვნები საგანმანათლებლო პროგრამებთან მიმართებაში 
1. საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები აღიწერება დარგობრივი და ზოგადი 

კომპეტენციებით, რომელიც ასახავს სტუდენტის მიერ გამომუშავებულ 
ინტერდისციპლინარულ (კომუნიკაცია, კრიტიკული აზროვნება, დასკვნის გაკეთება, ჯგუფში 
მუშაობა და ლიდერობა)  უნარებს, ასევე პროფესიულ - ცოდნა და გაცნობიერება, ცოდნის 
პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას და სხვა. 
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2. პროგრამების შედეგების აღწერისას გამოიყენება უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა 
აღმწერით განსაზღვრული, შესაბამის საფეხურზე მისაღწევი ცოდნის, უნარებისა და 
ღირებულებების დონე, რაც მოიცავს ექვს კრიტერიუმს:  

ა) ცოდნა და გაცნობიერება; 
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 
გ) დასკვნის უნარი; 
დ) კომუნიკაციის უნარი; 
ე) სწავლის უნარი; 
ვ) ღირებულებები.  

 
მუხლი 4. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა    
1. უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის სავალდებულო კომპონენტებია 

(საუნივერსიტეტო კურიკულუმის ჩარჩო მოთხოვნები): 
ა) საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება; 
ბ) საგანმანათლებლო  პროგრამის ტიპი;  
გ) უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური;  
დ) მიმართულება,  სპეციალობა/სპეციალიზაცია; 
ე) მისანიჭებელი კვალიფიკაცია;  
ვ) პროგრამის მოცულობა  კრედიტებით;   
ზ) სწავლების ენა; 
თ) პროგრამის აქტუალობა; 
ი) პროგრამის შესაბამისობა მისიასთან; 
კ) საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი;  
ლ) პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა; 
მ) სწავლის შედეგი;   
ნ) სწავლის შედეგების მიღწევის  მეთოდები;   
ო) სტუდენტის ცოდნის შეფასების  სისტემა;  
პ) დიპლომის გაცემის წინაპირობა; 
ჟ) დასაქმების სფეროები; 
რ) სასწავლო გეგმა (კურიკულუმი);  
ს) სწავლის შედეგების რუქა; 
ტ) ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი 
ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსის შესახებ;  
უ) პროგრამის დამტკიცების აქტი. 

2. უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის დამატებითი კომპონენტებია: 
ა) პროგრამის კვალიფიკაციის შესაბამისად დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების კვლევა; 
ბ) საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა პროგრამის განვითარებასთან მიმართევაში; 
გ) პროგრამის ადამიანური რესურსის შესახებ ინფორმაცია; 
დ) პროგრამის ფინანსური რესურსი - ბიუჯეტი. 

 
მუხლი 5. სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) ჩარჩო მოთხოვნები  
1. სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი) იქმნება შესაბამისი სასწავლო დისციპლინის 

განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის მიერ, სასწავლო კურსის შინაარსისა და 
სილაბუსის ავტორისათვის მინიჭებული აკადემიური თავისუფლების გათვალისწინებით. 

2. უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა სილაბუსი სავალდებულოა მოიცავდეს 
შემდეგ კომპონენტებს (სილაბუსის ჩარჩო მოთხოვნები). 
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ა) სასწავლო კურსის სახელწოდება; 
ბ) სასწავლო კურსის კოდი; 
გ) სწავლების საფეხური; 
დ) საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება; 
ე) ფაკულტეტის სახელწოდება; 
ვ) სპეციალობა/სპეციალიზაცია; 
ზ) სწავლების საფეხური; 
თ) კურსის ტიპი (სავალდებულო, არჩევითი); 
ი) ინფორმაცია სილაბუსის შემდგენლის/შემდგენლების შესახებ; 
კ) ინფორმაცია სასწავლო კურსის განმახორციელებლის შესახებ;  
ლ) სასწავლო კურსის მიზანი; 
მ) სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობა; 
ნ) სწავლის შედეგები/კომპეტენციები,  აღწერილი   დარგობრივი და  ზოგადი 
კომპეტენციებით; 
ო) სასწავლო კურსის მოცულობა,  განსაზღვრული ECTS კრედიტებში, საკონტაქტო და   
დამოუკიდებელი სამუშაო დროის მითითებით; 
პ) სწავლებისა და სწავლის მეთოდები; 
ჟ) შეფასების სისტემა და  მაჩვენებლები; 
რ) სტუდენტის ცოდნის შეფასების ფორმები; 
ს) სტუდენტის ცოდნის შეფასების მეთოდები/კრიტერიუმები; 
ტ) სასწავლო კურსის შინაარსი;   
უ) სავალდებულო  და დამხმარე ლიტერატურა. 

 
მუხლი 6. ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის მიღება  
1. ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის შესახებ იდეა შესაძლოა მომდინარეობდეს 

ფაკულტეტის საბჭოს, უცხოეთის პარტნიორი უნივერსიტეტის,  უნივერსიტეტის 
ადმინისტრაციისგან. 

2. ახალი პროგრამა ანდა პროგრამის მოდიფიკაცია ხორციელდება ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის „ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და მათი ეფექტიანობის შეფასება“ 
დოკუმენტის შესაბამისად „დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე“ ციკლის 
გათვალისწინებით. 

3. უნივერსიტეტის ახალი საგანმანათლებლო პროგრამისა და სასწავლო კურსების სილაბუსების 
პროექტების მომზადებას უზრუნველყოფს კომპეტენციის მქონე წევრებით 
დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იქმნება ფაკულტეტის შიგნით და ფორმდება 
ფაკულტეტის საბჭოს მიერ. 

4. პროგრამის სტრუქტურის შემუშავების პროცესში მონაწილეობას იღებენ უნივერსიტეტის 
სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, აკადემიური პერსონალი, პოტენციური 
დამსაქმებლები. მათი ჩართულობა ითვალისწინებს პროგრამისა და სასწავლო კურსების 
სილაბუსების შემუშავების პროცესში რჩევების, რეკომენდაციებისა და წინადადებების 
წარმოდგენას.  

5. საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებულ პროექტს სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი 
შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანთან შეთანხმებით წარადგენს ფაკულტეტის საბჭოზე. 
ფაკულტეტის საბჭო განიხილავს პროგრამის პროექტს და რეკომენდაციას აძლევს შემდგომი 
მსვლელობისთვის, ან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით არსებობისას უბრუნებს სამუშაო ჯგუფს. 

6. ფაკულტეტის საბჭოს დადებითი რეკომენდაციის შემდეგ პროგრამისა და შესაბამისი 
სილაბუსების   პროექტი კანონმდებლობით დადგენილ ხარისხის  სტანდარტებთან 
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შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით წარედგინება უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურს. 

7. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დადებითი რეკომენდაციის არსებობის შემთხვევაში 
საგანმანათლებლო პროგრამისა  და სასწავლო კურსების სილაბუსების პროექტს 
განსახილველად და დასამტკიცებლად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს. პროგრამის 
დასამტკიცებლად წარდგენის დროს აკადემიური საბჭოს მუშაობაში შესაძლებელია ჩართული 
იყოს პროგრამის მომზადებაზე უფლებამოსილი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი. 

8. უნივერსიტეტის მისიასთან, სამოქმედო გეგმასთან,  კანონმდებლობითა და უნივერსიტეტის 
მიერ დადგენილ მოთხოვნებთან პროგრამის შესაბამისობის დადგენის შემთხვევაში, 
აკადემიური საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცებასა და 
აკრედიტაციისათვის წარდგენასთან დაკავშირებით. 

 
მუხლი 7. საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილების განხორციელება 
1. საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების განხორციელება შესაძლებელია: 

     ა) კონკრეტული სასწავლო კურსების მიმართ ახალი მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში; 
ა) კონკრეტული  პროგრამის კურსდამთავრებულებზე დასაქმების ბაზრის მხრიდან 
წაყენებული ახალი მოთხოვნების შესაბამისად; 
ბ) აკადემიური და მოწვეული პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და 
დამსაქმებელთა მხრიდან პროგრამასთან დაკავშირებით რჩევებისა და რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით; 

2. საგანმანათებლო პროგრამაში ცვლილებების განხორციელება ხდება ამ წესის მე-6 მუხლის 2-8 
პუნქტების შესაბამისად და ხარისხი უზრუნველყოფის სამსახურის „ხარისხის 
უზრუნველყოფის მექანიზმები და მათი ეფექტიანობის შეფასება“ დოკუმენტის შესაბამისად 
„დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე“ ციკლის გათვალისწინებით. 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის შემთხვევაში ფაკულტეტი სტუდენტს სთავაზობს 
იმგვარ ინდივიდუალურ სასწავლო პროგრამას, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება იმ 
კვალიფიკაციის მინიჭება,  რაც  მიიღწეოდა იმ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 
შემდეგ, რომელზეც სტუდენტი ჩაირიცხა. ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამა მუშავდება 
სტუდენტის მონაწილეობით. 
 

მუხლი 8. საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება 
1. საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება შესაძლებელია: 

ა) იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის საგანმანათლებლო პორგრამაზე არ ირიცხება არცერთი 
სტუდენტი;  
ბ) საგანმანათლებლო პროგრამის განხროციელება არ შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას; 
გ) საგანმანათლებლო პროგრამა აღარ შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს;    
დ) საგანმანათლებლო პროგრამა აღარ შეესაბამება დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს; 

2. ამ  მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტების საფუძელზე პროგრამის გაუქმების 
შემთხვევაში,  უნივერსიტეტი ვალდებულია პროგრამის გაუქმებამდე მოახდინოს 
სტუდენტების ინფორმირება და დეტალურად გააცნოს მათ ინფორმაცია მსგავსი 
საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებისა და მობილობისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი პროცედურის შესახებ. 

3. უნივერსიტეტი ვალდებულია, ხელი შეუწყოს სტუდენტის მიერ გავლილი აკადემიური 
დისციპლინების მაქსიმალური მოცულობით აღიარებას, რისთვისაც უფლებამოსილია 
გააფორმოს შეთანხმება სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან სტუდენტის 
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მიერ  უნივერსიტეტში გავლილი   სასწავლო კურსების / კომპონენტების და კრედიტების 
მაქსიმალურად აღიარების თაობაზე. 

4. სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმები დეტალურად 
განისაზღვრება საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმებასთან დაკავშირებით მიღებულ 
რექტორის სამართლებრივ აქტში. 

 
მუხლი 9.  საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი ადამიანური რესურსი 
1. საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და  

მოწვეული ლექტორების მიერ.  
2. საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელად ინიშნება უნივერსიტეტის 

პროფესორი/ასოცირებული/ასისტენტ პროფესორი. 
3. უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობის, უნივერსიტეტის დებულებისა და კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობათა დაკავების წესის შესაბამისად. 

4. მოწვეული პერსონალის უნივერსიტეტში მიღება ხდება შრომის კანონმდებლობით 
დადგენილი წესის შესაბამისად. 

5. პროგრამის მოცულობის და სპეციფიკის გათვალისწინებით ხდება განმახორციელებელი 
აკადემიური პერსონალის მინიმალური რაოდენობის განსაზღვრა. აკადემიური პერსონალის 
რაოდენობის დათვლა ხდება პროგრამული კლასტერების ჯამით.   

 
მუხლი 10. საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასება  
1. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების გამოკითხვას ახორციელებს ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური „ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და მათი 
ეფექტიანობის შეფასება“ დოკუმენტის შესაბამისად „დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-
განავითარე“ ციკლის გათვალისწინებით. 

2. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება ხორციელდება ყოველი სემესტრის ბოლოს 
გამოკითხვის მეშვეობით. 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებას ახორციელებენ სტუდენტები, აკადემიური და 
მოწვეული პერსონალი, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები დადგენილი ფორმების 
შესაბამისად. 

4. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებისთვის  ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების 
სანდოობის უზრუნველსაყოფად გამოკითხვა ატარებს ანონიმურ ხასიათს. 

5. საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების შედეგები უნდა აისახოს პროგრამაში შეტანილი 
ცვლილებების სახით მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე ან გათვალისწინებულ უნდა იქნეს 
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებისას.  

 
მუხლი 11. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 
1. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ფაკულტეტის დეკანთან ერთად ხელმძღვანელობს 

პროგრამის განვითარების პროცესს; 
2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ადგენს პროგრამის განვითარების გეგმას („ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმები და მათი ეფექტიანობის შეფასება“ დოკუმენტის შესაბამისად 
„დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე“ ციკლის გათვალისწინებით). პროგრამის 
განვითარების გეგმის შედგენაში  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან ერთად 
მონაწილეობს პროგრამის ხელმძღვანელი და პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და 
მოწვეული პერსონალი. 
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3. პროგრამის განვითარების გეგმას განიხილავს  ფაკულტეტის საბჭო, რომელიც პროგრამის 
განვითარების პროცესში მონაწილეობის მიზნით იწვევს დამსაქმებლებს, დარგის ექსპერტებს 
და პროგრამის  ხელმძღვანელს. საჭიროების შემთვევაში, იქმნება დარგობრივი კომისიები.  

4. დოკუმენტი (პროგრამის განვითარების გეგმა) ასახავს პროგრამების განვითარების პროცესს და 
იმ აქტივობებსა თუ ცვლილებებს, რაც აუცილებელია პროგრამების განვითარებისთვის. 

 
 
მუხლი 12. დასკვნითი დებულებები 
1. უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულები საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, 

შეფასებისა და დამტკიცების პროცესში მოქმედებენ წინამდებარე წესის საფუძველზე. 
2. აღნიშნულ წესში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება უნივერსიტეტის კანცლერის 

ბრძანებით. 
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