
[Type here] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის                     

დებულება 

SPORTUNI 



 

  

SPORTUNI 1 

 

 

თავიI 

ზოგადი დებულებანი 

 

მუხლი 1. 

1.1წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს  სსიპ-  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში - უნივერსიტეტი) ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის  (შემდგომში - სამსახური) სამართლებრივ სტატუსს, 

სტრუქტურას, უფლებამოსილებას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს მის საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. 

მუხლი 2. 

2.1. სამსახური წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის 

საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოს კანონით 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“, საქართველოს კანონით „განათლების ხარისხის განვითარების 

შესახებ“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის  1-ლი ოქტომბრის 

N99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 

დებულებით“; საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  2011 წლის 4 მაისის N65/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის დებულებით“,უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით, 

წინამდებარე დებულებითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტებით. 

2.2. სამსახურის საქმიანობა დაფუძნებულია უნივერსიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურებთან 

უწყვეტ კოორდინირებულ მუშაობაზე; 

2.3.უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის საქმიანობა  ხელმისაწვდომია 

ყველა დაინტერესებული პირებისათვის; 

2.4.უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თანამშრომლობს საქართველოს და 

საზღვარგარეთის სხვა უმაღლესი საგანმანთლლებლო დაწესებულებების შესაბამის 

სტრუქტურებთან, ხარისხის უზრუნველყოფის საუკეთესო პრაქტიკის გაზირებისა და 

გამჭვირვალე   კრიტერიუმების დანერგვის მიზნით. 

2.5.უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავისი საქმიანობით 

ანგარიშვალდებულია აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს წინაშე.   
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თავი II 

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და   ფუნქციები  

 

მუხლი 3. სამსახურის  ამოცანები  

3.1.უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესების ხარისხის 

ამაღლებაზე ორიენტირებული საქმიანობის წარმართვა; 

3.2.უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესების ხარისხის 

შეფასებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება, მათ შორის – 

საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების გზით; 

3.3.უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის, ასევე ამ საქმიანობაში 

ჩართული პერსონალის განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასება; 

3.4.ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის თვითშეფასების პროცესების ორგანიზება; 

3.5.უმაღლესი განათლების საერთაშორისო სივრცეში უნივერსიტეტის ჩართულობის 

ხელშეწყობა, მათ შორის – საერთაშორისო რანჟირებებში მონაწილეობის გზით. 

 

მუხლი 4. სამსახურის  ფუნქციები 

4.1.ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმების შემუშავება უნივერსიტეტში 

სწავლებისა და კვლევის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით; 

4.2. საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შექმნის, შეფასებისა და განვითარების პროცესში 

მონაწილეობა; 

4.3. სასწავლო და კვლევით პროცესებთან დაკავშირებული საუნივერსიტეტო სტანდარტებისა და 

მოთხოვნების შემუშავებაში მონაწილეობა; 

4.4. უნივერსიტეტში კვლევის, სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვაში მონაწილეობა; 

4.5. საგანმანათლებლო პროგრამების მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავების 

უზრუნველყოფა; 

4.6.  სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე უნივერსიტეტის პერსონალის 

პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემური შეფასების წესის შემუშავება; 

4.7.  სასწავლო პროცესთან, ავტორიზაციასა და აკრედიტაციასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავების პროცესში მონაწილეობა; 
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4.8. პროგრამულ აკრედიტაციასთან დაკავშირებული პროცესების ორგანიზება; 

4.9. ავტორიზაციის პროცესებში ჩართულობა საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კვლევების 

მიმართულებით; 

4.10. სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის შემუშავება; 

4.11. საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობა ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე 

კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად; 

4.12. უმაღლესი  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის - დიპლომის და დიპლომის 

დანართების მომზადებაში მონაწილეობა სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში; 

4.13. მობილობის, კრედიტების აღიარებისა და პროგრამული თავსებადობის დადგენის 

პროცესებში მონაწილეობა სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში; 

4.14. სამსახურის ყოველწლიური ბიუჯეტის შედგენა და სამსახურის საქმიანობის რეპორტინგი; 

4.15. სამსახურის ფუნქციებსა და ამოცანებთან დაკავშირებული კორესპონდენციის, 

სამართლებრივი აქტების მომზადება, შემოწმება, ინიცირება. 

 

თავი III 

სამსახურის სტრუქტურა, ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები 

 

მუხლი 5 

5.1.სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც უმაღლესი განათლების შესახებ 

საქართველოს კანონითა და უნივერსიტეტის წესდებით დადგენილი წესით, თანამდებობაზე 

ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო აკადემიური საბჭოს წარდგინებით. 

5.2. სამსახურის შემადგენლობაში შედის: სამსახურის უფროსი, სამსახურის სპეციალისტი. 

სამსახურში თანშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება უნივერისტეტის საშტატო განრიგით. 

5.3.სამსახურის სპეციალისტებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის 

რექტორი. ისინი ანგარიშვალდებულნი არიან სამსახურის  უფროსის წინაშე. 

5.4. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე არჩევის 

პროცედურა განისზღვრება  უნივერსიტეტის წესდებითა და ფაკულტეტეტი დებულებით. 

5.5.უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურსა და ფაკულტეტების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურებს შორის თანამშრომლობა რეგულირდება წინამდებარე  

დებულებით.  
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მუხლი 6 

6.1. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

ბ)წარმართავს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესების 

ხარისხის ამაღლებაზე ორიენტირებულ საქმიანობას;  

გ)წარმართავს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესების 

ხარისხის შეფასებისათვის საჭირო ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავების პროცესს, მათ 

შორის – საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარების გზით;  

დ)უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის, ასევე ამ 

საქმიანობაში ჩართული პერსონალის განვითარების ხარისხის სისტემატურ შეფასებას; 

ე)ორგანიზებას უწევს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის თვითშეფასების პროცესებს; 

ვ)პასუხისმგებელია    სამსახურზე    დაკისრებული    ფუნქციებისა    და    ამოცანების შესრულებაზე; 

ზ)ანაწილებს  ფუნქციებს  სამსახურის  თანამშრომლებს  შორის,  აძლევს  მათ  შესაბამის 

მითითებებს და დავალებებს; 

თ) აკონტროლებს სამსახურის თანამშრომლების მიერ ფუნქციების შესრულებას; 

დ)პერიოდულად    სამსახურის თანამშრომლებისგან    ისმენს    ანგარიშს    მათ    მიერ 

შესრულებული სამუშაოს შესახებ; 

ი)საკუთარი     კომპეტენციის     ფარგლებში     ავიზებს     სამსახურში     მომზადებულ დოკუმენტებს; 

კ) ანაწილებს სამსახურში შემოსულ კორესპონდენციას; 

ლ)უნივერსიტეტის რექტორს  წარუდგენს სამსახურის საქმიანობის შესახებ ანგარიშს; 

მ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამსახურის სახელით გასცემს დასკვნებს; 

ნ) შუამდგომლობს   სამსახურის   თანამშრომელთა   კვალიფიკაციის   ამაღლებისა და 

გადამზადების თაობაზე; 

ო)წარმოადგენს სამსახურს უნივერსიტეტის მართვის სხვა ორგანოებთან, ფაკულტეტებთან  და 

სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან;  

პ)ახორციელებს უნივერსიტეტის დებულებით, ამ დებულებითა და საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
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მუხლი 7. სამსახურის  სპეციალისტის ფუნქციები 

სამსახურის  სპეციალისტი: 

7.1.მონაწილეობს უნივერსიტეტში სწავლა-სწავლებისა და კვლევის ხარისხის უზრუნველყოფის 

შიდა და გარე მექანიზმების შემუშავებაში; 

7.2.მონაწილეობს სასწავლო და კვლევით პროცესებთან დაკავშირებული საუნივერსიტეტო 

სტანდარტებისა და მოთხოვნების შემუშავებაში; 

7.3.მონაწილეობს საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შექმნის, შეფასებისა და განვითარების 

პროცესში; 

7.4.მონაწილეობს უნივერსიტეტში კვლევის, სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე 

მეთოდების დანერგვის პროცესში; 

7.5.ხელს უწყობს უნივერსიტეტის პერსონალის პროფესიული განვითარების ხარისხის 

ამაღლების და მისი შეფასების პროცესს; 

7.6.უზრუნველყოფს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო და კვლევითი პროცესების შეფასებას; 

7.7.ორგანიზებას უწევს პროგრამულ აკრედიტაციასთან დაკავშირებულ პროცესებს; 

7.8.მონაწილეობს ავტორიზაციის პროცესებში საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კვლევების 

მიმართულებით; 

7.9.მონაწილეობს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურების კოორდინირებისა და კონსულტირების, ასევე სხვა დამხმარე სტრუქტურულ 

ერთეულებთან თანამშრომლობის პროცესებში; 

7.10.მონაწილეობს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის შემუშავებაში; 

7.11.მონაწილეობს საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების შესაბამის სამსახურებთან მჭიდრო კავშირების დამყარებაში ხარისხის 

კონტროლის გამჭირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 

ჩამოსაყალიბებლად; 

7.12.მონაწილეობს  უმაღლესი  განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომისა და 

დიპლომის დანართების – მომზადებაში სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში; 

7.13.სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს მობილობის, კრედიტების აღიარებისა 

და პროგრამული თავსებადობის დადგენის პროცესებში; 
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7.14.ახდენს სამსახურის ფუნქციებსა და ამოცანებთან დაკავშირებული კორესპონდენციის, 

სამართლებრივი აქტების მომზადებას, შემოწმებას, ინიცირებას; 

7.15. ხელს უწყობს უნივერსიტეტის ჩართვას საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში; 

7.16.უზრუნველყოფს  აკადემიური პერსონალის კონსულტირებას სამეცნიერო სტატიების 

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნების ხელშეწყობის მიზნით. 

 

თავი I V 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 8. 

8.1. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

8.2. სამსაუხრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოში 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

8.3. დებულება ძალაშია საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი დამტკიცების 

მომენტიდან. 

8.4. დებულება ძალას კარგავს ახალი დებულების დამტკიცების ან/და  სამსაუხრის 

ლიკვიდაციის შემთხვევაში. 


