დანართი 1
საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების ფორმა და ინდიკატორები
საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის
ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი/კოორდინატორი
1.

წარმოდგენილი ინფორმაციის სისრულე
შევსებულია ყველა პუნქტი
არ არის შევსებული შემდეგი პუნქტ(ებ)ი
ბოლომდე არ არის შევსებული შემდეგი პუნქტ(ებ)ი

2.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის/კვალიფიკაციის შესაბამისობა უმაღლესი განათლების
საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან
შეესაბამება
არ შეესაბამება

3. პროგრამის ხელმძღვანელის/თანახელმძღვანელის/კოორდინატორის კვალიფიკაცია
შეესაბამება პროგრამის მიზნებს
არ შეესაბამება პროგრამის მიზნებს
4. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები
უზრუნვეყოფის პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას
ვერ უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების
მიღწევას
ნაწილობრივ უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის
შედეგების მიღწევას
5. პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება
პროგრამის მიზნები ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ
პროგრამის მიზნები მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის
პროგრამის შედეგები ჩამოყალიბებულია მკაფიოდ
პროგრამის შედეგები მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის
დასაქმების სფეროები მითითებულია სწორად
დასაქმების სფეროები სწორად მითითებული არ არის
6. შესაბამისობა პროგრამის მიზნებსა და სწავლის შედეგებს შორის
სრული შესაბამისობა
სრული შეუსაბამობა
ბოლომდე არ შეესაბამება

7. შესაბამისობა პროგრამის შინაარსსა და მიზნებს შორის
სრული შესაბამისობა
სრული შეუსაბამობა
ბოლომდე არ შეესაბამება
8. შესაბამისობა პროგრამის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს შორის
სრული შესაბამისობა
სრული შეუსაბამობა
ბოლომდე არ შეესაბამება
9. გამოყენებული სწავლებისა და სწავლის მეთოდები
გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე
მეთოდები
არ გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე
მეთოდები
შეესაბამება სწავლის შედეგებს
არ შეესაბამება სწავლის შედეგებს
ნაწილობრივ შეესაბამება სწავლის შედეგებს
10. გამოყენებული შეფასების მეთოდები
შეესაბამება სწავლის შედეგებს
არ შეესაბამება სწავლის შედეგებს
ნაწილობრივ შეესაბამება სწავლის შედეგებს
11. ECTS კრედიტები
პროგრამაში სწორად არის განაწილებული
პროგრამაში სწორად არ არის განაწილებული
სასწავლო კურსებს სწორად აქვთ მითითებული
სასწავლო კურსებს სწორად არ აქვთ მითითებული
12. ძირითადი/სავალდებულო ლიტერატურა
ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებში
არ
არის
ხელმისაწვდომი
უნივერსიტეტის
ბიბლიოთეკებში
მითითებულია თანამედროვე ლიტერატურა
მითითებულია მოძველებული ლიტერატურა
13. სასწავლო პრაქტიკა
პროგრამა არ ითვალისწინებს პრაქტიკას, რადგან მას ეს
არ მოეთხოვება
პროგრამა არ ითვალისწინებს პრაქტიკას, თუმცა მას ეს
მოეთხოვება
პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკას, მაგრამ არა
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სათანადო მოცულობით
პროგრამა
ითვალისწინებს
მოცულობით

პრაქტიკას

სათანადო

14. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა (ინფრასტრუქტურა)
უზრუნველყოფს პროგრამის განხორციელებას
ვერ უზრუნველყოფს პროგრამის ჩატარებას
15. სწავლის გაგრძელების საშუალება
მითითებულია სწორად
სწორად მითითებული არ არის
16. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის კვალიფიკაცია (საგანმანათლებლო, სამეცნიეროკვლევითი, პროფესიული გამოცდილება)
შეესაბამება იმ კომპონენტის სწავლის შედეგებს,
რომელსაც ახორციელებს
არ შეესაბამება იმ კომპონენტის სწავლის შედეგებს,
რომელსაც ახორციელებს
ნაწილობრივ შეესაბამება იმ კომპონენტის სწავლის
შედეგებს, რომელსაც ახორციელებს
17. პროგრამის შემუშავების პროცესი
პროგრამის შეფასების პროცესში ჩართული იყვნენ
დაინტერესებული მხარეები
პროგრამის შეფასების პროცესში ჩართული არ იყვნენ
დაინტერესებული მხარეები
წარმოდგენილია
დაინტერესებული
მხარეების
ჩართულობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
რეკომენდაციები, რომელთა შესრულება სავალდებულოა იმისთვის, რომ საგანმანათლებლო
პროგრამა წარდგენილ იქნას დასამტკიცებლად:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

შემფასებლის ხელმოწერა:
თარიღი:
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