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03/04/2017

MOD 6 17 00000275
სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების დადგენილ სტანდარტებთან
შესაბამისობის დადასტურების დებულების დამტკიცების შესახებ

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 22 ნოემბრის N297 დადგენილებით დამტკიცებული ,,საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს დებულების" მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ე" ქვეპუნქტის თანახმად,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს თანდართული ,,სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების დადგენილ
სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების დებულება".
2. ამ ბრძანების პირველ პუნქტში მითითებული აქტის მოქმედება არ ვრცელდება სსიპ - დავით
აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის საბაკალავრო და
სამაგისტრო პროგრამებზე, გარდა ამ ბრძანების პირველ პუნქტში განსაზღვრული დებულებით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
3. ბრძანება ძალაშია 2017 წლის პირველი ივნისიდან.

მინისტრი
ლევან იზორია

სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების დადგენილ
სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების
დებულება
თავი I
ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1. რეგულირების სფერო
სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის
დადასტურების დებულება (შემდგომში - დებულება) ადგენს სამხედრო საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
(შემდგომში
საგანმანათლებლო
დაწესებულება)
სამხედრო
საგანმანათლებლო პროგრამის (მათ შორის, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების
დამატებითი პროგრამა (minor - საერთო საჯარისო მართვა) დადგენილ სტანდარტებთან
შესაბამისობის დადასტურების პროცედურებს (შემდგომში - პროცედურები).
მუხლი 2. პროცედურების მიზანი და შინაარსი
1. პროცედურების მიზანია სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში - პროგრამის)
დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის განსაზღვრა და განათლების ხარისხის ამაღლება.
2. პროცედურები არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) მიერ
დაწესებული მოთხოვნების შესაბამისი რეგულაციების ერთობლიობა, რომელსაც უნდა
აკმაყოფილებდეს საგანმანათლებლო დაწესებულება სამინისტროს მიერ აღიარებული
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გასაცემად.
3. პროცედურები არის საგანმანათლებლო პროგრამების დადგენილ სტანდარტებთან
შესაბამისობის გარე შეფასების მექანიზმი, რომლითაც დასტურდება შიდა შეფასება
(თვითშეფასება).
4. თვითშეფასებას ახორციელებს საგანმანათლებლო დაწესებულება და ადგენს თვითშეფასების
ანგარიშს, ხოლო გარე შეფასებას ახორციელებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების
გენერალური შტაბის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
საფუძველზე დაკომპლექტებული შესაბამისი პროფილის სპეციალისტების ჯგუფი.
5. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დამატებითმა პროგრამამ (minor - საერთო
საჯარისო მართვა) დებულებით გათვალისწინებული პროცედურები უნდა გაიაროს
აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სსიპ განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნულ ცენტრში აკრედიტაციის დაწყებამდე.

თავი II
პროცედურების მოთხოვნები და მათი შესაბამისობა დადგენილ სტანდარტებთან
მუხლი 3. პროცედურების მოთხოვნები
პროცედურების მოთხოვნებია:
ა) პროგრამის მიზნის და სწავლების შედეგების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობა;
ბ) პროგრამით გათვალისწინებული სწავლების მეთოდოლოგიის, სწავლების ორგანიზების და
პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობა;
გ) იუნკერების/მსმენელების მიღწევები და მათთან ინდივიდუალური მუშაობა;

დ) სწავლების მატერიალური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა;
ე) სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები.
მუხლი 4. პროგრამის მიზნის და სწავლების შედეგების დადგენილ სტანდარტებთან
შესაბამისობა
პროგრამის მიზანი და სწავლების შედეგები დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, თუ:
ა) პროგრამა შემუშავებულია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2014 წლის 8 სექტემბრის
NMOD61400001259 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
სამხედრო უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამხედრო სასწავლო დაწესებულებებში
საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტების“ შესაბამისად;
ბ) პროგრამის მიზნები შეესაბამება სასწავლო დაწესებულების კომპეტენციას/მისიას, ნათლად
არის ჩამოყალიბებული და არის მიღწევადი;
გ) პროგრამის თითოეული კომპონენტის შინაარსი სწავლების მეთოდების და მოცულობის
გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ამ კომპონენტით დასახული მიზნებისა და სწავლის
შედეგების მიღწევას;
დ) პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს შესაბამისი სამხედრო
განათლების სტანდარტების მიღწევას;
ე) საგანმანათლებლო პროგრამა უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა პროფესიულ
განვითარებას.
მუხლი 5. პროგრამით გათვალისწინებული სწავლების მეთოდოლოგიის, სწავლების
ორგანიზების
და
პროგრამის
ათვისების
შეფასების
ადეკვატურობის
დადგენილ
სტანდარტებთან შესაბამისობა
პროგრამით გათვალისწინებული სწავლების მეთოდოლოგია, სწავლების ორგანიზება და
პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობა დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია
თუ:
ა) პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის,
უნარებისა და ღირებულებების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, რაც ემსახურება
იუნკერების, მსმენელების მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას;
ბ) პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლების მეთოდების ერთობლიობა
უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას;
გ) პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების
წინაპირობები ლოგიკურია;
დ) საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუშავებული აქვს პროგრამის განხორციელების
შეფასების სისტემა, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის
გასაუმჯობესებლად;
ე) იუნკერების/მსმენელების ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება გამჭვირვალე კრიტერიუმები,
რაც უზრუნველყოფს იუნკერების/მსმენელების ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების,
ნაკლოვანებებისა და გაუმჯობესების გზების შესახებ.
მუხლი 6. იუნკერების/მსმენელების მიღწევები და მათთან ინდივიდუალური მუშაობა
იუნკერების/მსმენელების მიღწევები და მათთან ინდივიდუალური მუშაობის დონე დადგენილ
სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, თუ:

ა) იუნკერი/მსმენელი იღებს თავისი მიღწევების გასაუმჯობესებლად აუცილებელ
ინფორმაციას, კონსულტაციასა და დახმარებას;
ბ) დაწესებულების ინსტრუქტორთა/მასწავლებელთა დატვირთვის სქემაში (დოკუმენტში)
გათვალისწინებულია იუნკერებთან/მსმენელებთან ინდივიდუალური მუშაობა.
მუხლი 7. სწავლების მატერიალური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა
სწავლების მატერიალური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფის დონე დადგენილ
სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, თუ:
ა) პროგრამის განხორციელებისათვის და სწავლის შედეგების მისაღწევად უზრუნველყოფილია
შესაბამისი მატერიალური საშუალებები და ინფრასტრუქტურა;
ბ) სილაბუსებში მითითებული სასწავლო მასალა (როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონულ
მატარებელზე არსებული) უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგების მიღწევას;
გ)
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
პერსონალის,
ინსტრუქტორთა/მასწავლებელთა
კვალიფიკაცია შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას და პირი ფლობს შესაბამის ცოდნასა და
კომპეტენციას, პროგრამის კომპონენტის სასწავლებლად.
მუხლი 8. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები
სწავლების ხარისხის განვითარების დონე დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაშია, თუ:
ა) მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც
ითვალისწინებს ,,დაგეგმე - განახორციელე - შეამოწმე - განავითარე“ ციკლს;
ბ) შიდა და გარე შეფასება გამოყენებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების
მიღწევის გასაუმჯობესებლად.

თავი III
პროგრამების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის
დადასტურების პროცედურები
მუხლი 9. თვითშეფასება
1. პროცედურების დაწყებას წინ უსწრებს პროგრამების თვითშეფასება.
2. საგანმანათლებლო დაწესებულება თვითშეფასებას ახდენს პროცედურების მოთხოვნების
შესაბამისად.
3. თვითშეფასების შედეგები აისახება ,,სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის
განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის
დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიშში“
(დანართი №1).
მუხლი 10. პროცედურების თანმიმდევრობა
1. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-1 პირადი შემადგენლობის
დეპარტამენტი და J-7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტი
(შემდგომში - J-7 დეპარტამენტი) განსაზღვრავენ შეიარაღებულ ძალებში პროგრამების
განხორციელების საჭიროებას, რის შესახებაც მოახსენებენ გენერალური შტაბის უფროსს.

2. გენერალური შტაბის უფროსი, სამინისტროში განათლების სფეროს კურატორ მინისტრის
მოადგილესთან შეთანხმებით, შესაბამისი პროგრამის შემუშავებას ავალებს პროგრამების
განმახორციელებელ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს (ერთეულებს).
3. პროგრამების განმახორციელებელი სტრუქტურული ერთეული J-7 დეპარტამენტს
განაცხადთან ერთად მოთხოვნილი ფორმით უგზავნის პროგრამებს, სილაბუსებს და
თვითშეფასების ანგარიშს.
მუხლი 11. სპეციალისტთა ჯგუფი
1. J-7 დეპარტამენტი ამზადებს და გენერალური შტაბის უფროსს გამოსაცემად წარუდგენს
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტს შესაბამისი პროფილის
ქვედანაყოფების წარმომადგენლებით სპეციალისტების ჯგუფის დაკომპლექტების შესახებ.
2. სპეციალისტთა ჯგუფის დაკომპლექტებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს წარმოდგენილი
პროგრამების სპეციფიკა და სამხედრო განათლების საფეხური.
3. სპეციალისტთა ჯგუფის წევრთა რაოდენობა ერთ სპეციალობაზე არ უნდა იყოს 3 წევრზე
ნაკლები.
4. სპეციალისტთა ჯგუფს საერთო კოორდინაციას უწევს J-7 დეპარტამენტი.
მუხლი 12. სპეციალისტთა ჯგუფის ფუნქცია-მოვალეობები
1. პროგრამის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების მიზნით, სპეციალისტთა ჯგუფი:
ა) სწავლობს და აფასებს დაწესებულების სამხედრო პროგრამას თუ რამდენად შეესაბამება იგი
სამინისტროს მიერ დადგენილ სტანდარტებს;
ბ)
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ვიზიტის
განხორციელებამდე
სწავლობს
დაწესებულების მიერ წარმოდგენილ თვითშეფასების შევსებულ ანგარიშს (თანდართული
დოკუმენტაციით) და ადგენს მის შესაბამისობას დადგენილ სტანდარტებთან;
გ) გეგმავს და ახორციელებს ვიზიტს დაწესებულების მიერ შევსებული თვითშეფასების
ანგარიშში მითითებული საკითხების ადგილზე შემოწმების მიზნით, რომლის ფარგლებში
დასკვნის შესადგენად:
გ.ა) ამოწმებს ანგარიშში მითითებულ ყველა მატერიალურ-ტექნიკურ საკითხს;
გ.ბ) გამოითხოვს საჭირო დოკუმენტაციას;
გ.გ) საჭიროების შემთხვევაში ატარებს გასაუბრებას პერსონალთან, იუნკერებთან და
მსმენელებთან.
2. საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია, ხელი შეუწყოს სპეციალისტთა ჯგუფს
შესაბამისი დასკვნის მომზადებაში, წარუდგინოს მათ საჭირო დოკუმენტაცია და
უზრუნველყოს სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ მოთხოვნილ პირებთან გასაუბრება.
3. შემოწმების პროცესის დასრულებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, სპეციალისტთა
ჯგუფი ადგენს პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების
შესახებ დასკვნას (დანართი №2).
მუხლი 13. პროგრამების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურებასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებები
1. J-7 დეპარტამენტი სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნას წარუდგენს გენერალური შტაბის
უფროსს, რომელიც სამინისტროში განათლების სფეროს კურატორ მინისტრის მოადგილესთან
შეთანხმებით,
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტით
იღებს
გადაწყვეტილებას:

ა) პროგრამის განხორციელების შესახებ;
ბ) პროგრამის განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ;
გ) პროგრამის გაუქმების შესახებ.
2. გენერალური შტაბის უფროსი პროგრამის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
თუ წარმოდგენილი პროგრამა აკმაყოფილებს მე-2 თავით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
3. პროგრამის განხორციელების შესახებ გენერალური შტაბის უფროსის ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში, პროგრამის მოქმედების
ვადა შეადგენს - 2 (ორი) წელს.
4. პროგრამის განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებას გენერალური შტაბის
უფროსი იღებს იმ შემთხვევაში, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულების პროგრამა ვერ
აკმაყოფილებს მე-2 თავით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
5. პროგრამის განხორციელების შესახებ გენერალური შტაბის უფროსის ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის
გამოცემის
შემდეგ,
საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ განაცხადით წარმოდგენილი პროგრამის და სილაბუსების არსობრივად
შეცვლის
შემთხვევაში,
პროგრამების
დადგენილ
სტანდარტებთან
შესაბამისობის
დადასტურების პროცედურებისათვის ხდება ახალი განაცხადის წარდგენა J-7 დეპარტამენტში
ამ დებულების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული წესის დაცვით.
6. საგანმანათლებლო პროგრამის ამ მუხლის მე-5 პუნქტში განსაზღვრულ არსობრივ
ცვლილებად ჩაითვლება:
ა) პროგრამის მიზნისა და სწავლის შედეგების შეცვლა;
ბ) კომპონენტების 1/5-ზე მეტი შინაარსობრივი შეცვლა.
7. საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია სამხედრო პროგრამასთან ერთად
წარმოადგინოს პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში შემდეგი პროგრამის დაწყებამდე,
შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში J-7 დეპარტამენტი უფლებამოსილია განსაზღვროს
გონივრული ვადა დარღვევების გამოსასწორებლად. თუ აღნიშნულ ვადაში დაწესებულების
მიერ ხარვეზების გამოსწორება ვერ მოხერხდა გენერალური შტაბის უფროსი იღებს
გადაწყვეტილებას პროგრამის გაუქმების შესახებ.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

დანართი №1

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის
დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში
I. ზოგადი ინფორმაცია
ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლის შესახებ
სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის
განმახორციელებელი საგანმანათლებლო
დაწესებულების სახელწოდება
საგანმანათლებლო დაწესებულება
ინფორმაცია პროგრამის შესახებ
პროგრამის სახელწოდება
პროგრამის განათლების საფეხური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია
დარგი
ძირითადი სპეციალობის კოდი
სპეციალური კვალიფიკაციის კოდი
საათების (კრედიტების) რაოდენობა
საკონტაქტო ინფორმაცია
სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის
განმახორციელებელი საგანმანათლებლო
დაწესებულება
მისამართი
საგანმანათლებლო დაწესებულების ელ-ფოსტა

ტელეფონი/ფაქსი
საგანმანათლებლო დაწესებულების
ხელმძღვანელი
ტელეფონი/ფაქსი
ელ-ფოსტა
პროგრამის ხელმძღვანელი
ტელეფონი/ფაქსი
ელ-ფოსტა
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

II. სტანდარტები
1. პროგრამის მიზნის და სწავლების შედეგების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობა
1.1
პროგრამა შემუშავებულია სამხედრო უმაღლეს და სამხედრო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტების შესაბამისად.
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------1.2
პროგრამის მიზნები შეესაბამება სასწავლო დაწესებულების კომპეტენციას/მისიას,
ნათლად არის ჩამოყალიბებული და მიღწევადია
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება:--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3
პროგრამის თითოეული კომპონენტის შინაარსი სწავლების მეთოდების და
მოცულობის გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ამ კომპონენტით დასახული მიზნებისა და
სწავლის შედეგების მიღწევას
პროგრამის აღწერა:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------პროგრამის დადასტურება:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4

პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს შესაბამისი სამხედრო

განათლების სტანდარტების მიღწევას
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5

საგანმანათლებლო

პროგრამის

სწავლის

შედეგები

უზრუნველყოფს

კურსდამთავრებულთა პროფესიულ განვითარებას.
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

2. პროგრამით გათვალისწინებული სწავლების მეთოდოლოგიის, სწავლების ორგანიზების
და

პროგრამის

ათვისების

შეფასების

ადეკვატურობის

დადგენილ

სტანდარტებთან

შესაბამისობა
2.1
პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს შესაბამისი
ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, რაც ემსახურება
იუნკრების, მსმენელების მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2

პროგრამის

სხვადასხვა

კომპონენტში

გამოყენებული

სწავლების

მეთოდების

ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე
დაშვების წინაპირობები ლოგიკურია
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

პროგრამის დადასტურება: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4

საგანმანათლებლო დაწესებულებას შემუშავებული აქვს პროგრამის განხორციელების

შეფასების

სისტემა,

რომლის

შედეგებსაც

იყენებს

სასწავლო

პროცესის

ხარისხის

გასაუმჯობესებლად
პროგრამის აღწერა:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 იუნკერების/მსმენელების ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება გამჭვირვალე კრიტერიუმები,
რაც უზრუნველყოფს იუნკერების, მსმენელების ინფორმირებულობას მიღწეული შედეგების,
ნაკლოვანებებისა და გაუმჯობესების გზების შესახებ
პროგრამის აღწერა:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. იუნკერების/მსმენელების მიღწევები და მათთან ინდივიდუალური მუშაობა
3.1

იუნკერი/მსმენელი

იღებს

თავისი

მიღწევების

გასაუმჯობესებლად

აუცილებელ

ინფორმაციას, კონსულტაციასა და დახმარებას
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 დაწესებულების ინსტრუქტორთა/მასწავლებელთა დატვირთვის სქემაში (დოკუმენტში)
გათვალისწინებულია იუნკერებთან/მსმენელებთან ინდივიდუალური მუშაობა
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. სწავლების მატერიალური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა
4.1

პროგრამის

განხორციელებისათვის

და

სწავლის

შედეგების

მისაღწევად

უზრუნველყოფილია შესაბამისი მატერიალური საშუალებები და ინფრასტრუქტურა
პროგრამის აღწერა:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 სილაბუსებში მითითებული სასწავლო მასალა (როგორც ბეჭდური ასევე ელექტრონულ
მატარებელზე არსებული) ხელს უწყობს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგების მიღწევას
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება:--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3

საგანმანათლებლო დაწესებულების პერსონალის, ინსტრუქტორთა/მასწავლებელთა

კვალიფიკაცია შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობას და პირი ფლობს შესაბამის ცოდნასა და
კომპეტენციას, პროგრამის კომპონენტის სასწავლებლად
პროგრამის აღწერა:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------პროგრამის დადასტურება:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები
5.1 მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც
ითვალისწინებს ,,დაგეგმე - განახორციელე - შეამოწმე - განავითარე“ ციკლს

საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

პროგრამის აღწერა:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2

შიდა და გარე შეფასება გამოყენებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის

შედეგების მიღწევის გასაუმჯობესებლად.
პროგრამის აღწერა:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პროგრამის დადასტურება:-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროგრამის შეფასება
ძლიერი მხარეები
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების თვითშეფასების ანგარიში

სუსტი მხარეები
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------განვითარების შესაძლებლობები
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------განხორციელების რისკები
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------თანდართული დოკუმენტაცია
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(შევსების ადგილი)
---------------------თარიღი

საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

დანართი №2
სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა
სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან
შესაბამისობის დადასტურების შესახებ
I. ზოგადი ინფორმაცია
1. ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლის შესახებ
საქმიანობის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების (შემდეგ - დაწესებულება)
სახელწოდება:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დაწესებულება: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. დასამტკიცებლად (დადასტურებისთვის) წარდგენილი საგანმანათლებლო პროგრამა:
საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

განათლების საფეხური

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

საათების (კრედიტების) რაოდენობა

სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი: -------------------------------------------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი:--------------------------------------------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი: -------------------------------------------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი:--------------------------------------------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი: -------------------------------------------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი:--------------------------------------------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი: -------------------------------------------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
II. სტანდარტები
1. პროგრამის მიზნის და სწავლების შედეგების დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობა
1.1
პროგრამა
შემუშავებულია
სამხედრო
უმაღლეს
და
სამხედრო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტების შესაბამისად.

პროგრამის აღწერა:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

შეფასება:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2
პროგრამის მიზნები შეესაბამება დაწესებულების კომპეტენციას/მისიას, ნათლად არის
ჩამოყალიბებული და მიღწევადია
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3
პროგრამის თითოეული კომპონენტის შინაარსი სწავლების მეთოდების და მოცულობის
გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ამ კომპონენტით დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების
მიღწევას
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს შესაბამისი სამხედრო განათლების
სტანდარტების მიღწევას

სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

შეფასება:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა
პროფესიულ განვითარებას.
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. პროგრამით გათვალისწინებული სწავლების მეთოდოლოგიის, სწავლების ორგანიზების და
პროგრამის ათვისების შეფასების ადეკვატურობის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობა
2.1
პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭვირვალეა და უზრუნველყოფს შესაბამისი ცოდნის,
უნარებისა და ღირებულებების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, რაც ემსახურება იუნკერთა,
მსმენელების მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში გამოყენებული სწავლების მეთოდების ერთობლიობა
უზრუნველყოფს პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების
წინაპირობები ლოგიკურია
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 დაწესებულებას შემუშავებული აქვს პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა, რომლის
შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად
შეფასება:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 იუნკერების/მსმენელების ცოდნის შეფასებისას გამოიყენება გამჭვირვალე კრიტერიუმები, რაც
უზრუნველყოფს

იუნკერების,

მსმენელების

ინფორმირებულობას

მიღწეული

შედეგების,

ნაკლოვანებებისა და გაუმჯობესების გზების შესახებ
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. იუნკერების/მსმენელების მიღწევები და მათთან ინდივიდუალური მუშაობა
3.1 იუნკერი/მსმენელი იღებს თავისი მიღწევების გასაუმჯობესებლად აუცილებელ ინფორმაციას,
კონსულტაციასა და დახმარებას
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2 დაწესებულების ინსტრუქტორთა/მასწავლებელთა დატვირთვის სქემაში
გათვალისწინებულია იუნკერებთან/მსმენელებთან ინდივიდუალური მუშაობა

(დოკუმენტში)

სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

შეფასება:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. სწავლების მატერიალური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა
4.1 პროგრამის

განხორციელებისათვის და სწავლის შედეგების მისაღწევად უზრუნველყოფილია

შესაბამისი მატერიალური საშუალებები და ინფრასტრუქტურა
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 სილაბუსებში მითითებული სასწავლო მასალა (როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონულ
მატარებელზე არსებული) ხელს უწყობს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების
მიღწევას
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3

დაწესებულების პერსონალის, ინსტრუქტორთა/მასწავლებელთა კვალიფიკაცია შეესაბამება

დაკავებულ თანამდებობას და პირი ფლობს შესაბამის ცოდნასა და კომპეტენციას, პროგრამის
კომპონენტის სასწავლებლად
შეფასება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები
5.1 მოქმედებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც
ითვალისწინებს ,,დაგეგმე - განახორციელე - შეამოწმე - განავითარე“ ციკლს
შეფასება:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2

შიდა და გარე შეფასება გამოყენებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების

მიღწევის გასაუმჯობესებლად.
შეფასება:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დასტურდება:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სპეციალისტთა ჯგუფის რეკომენდაციები:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. ინფორმაცია ვიზიტის მიმდინარეობის შესახებ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---IV. თანდართული დოკუმენტაცია
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

სპეციალისტთა ჯგუფის დასკვნა სამხედრო საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის დადასტურების შესახებ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(შევსების ადგილი)
---------------------თარიღი
სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა:

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

სპეციალისტთა ჯგუფის წევრების ხელმოწერები: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

სპეციალისტთა ჯგუფის უფროსის ხელმოწერა: ---------------------------------------(წოდება, სახელი, გვარი)
საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა ______________
ბ.ა.

