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შეთანხმებულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ოქმი № 11,    19 სექტემბერი 2022 წელი 

ვიცე-რექტორი ხარისხის განვითარების მიმართულებით   /ასოც. პროფ. დოქტ. ნინო ჯოჯუა/ 

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №48,   20 სექტემბერი 2022 წელი 

ფაკულტეტის დეკანი       /პროფ. დოქტ. თამარ შიოშვილი/  

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი № 31, 26 სექტემბერი, 2022 წელი 

რექტორი         /დოქტ. საფფეთ ბაირაქთუთანი/ 
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განათლების ადმინისტრირება 
(ქართულენოვანი) 
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ფართო სფერო: 04 ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი 

ვიწრო სფერო: 041 ბიზნესი და ადმინისტრირება 

დეტალური სფერო: 0413 მენეჯმენტი და ადმინისტრირება 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  განათლების ადმინისტრირება / Education Administration  

 

ფაკულტეტი: სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების მეცნიერებათა  

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები:  

ეკატერინე ფიფია, აფილირებული  პროფესორი განათლებაში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი 

მობილური: +995 593 14 77 97 

ელ. ფოსტა: ekapipia@ibsu.edu.ge 

 

 

განათლების საფეხური: მაგისტრატურა (უმაღლესი განათლების II საფეხური) 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური  

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  განათლების ადმინისტრირების მაგისტრი (Master of Education Administration) 

 

 

სწავლების ენა: ქართული 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი 

mailto:ekapipia@ibsu.edu.ge
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პროგრამის სტრუქტურა: პროგრამის დასასრულებლად სტუდენტმა უნდა აითვისოს 120 კრედიტი (ECTS). 

კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად: 

სავალდებულო კურსების ბლოკი- 62 კრედიტი 

პრაქტიკის ბლოკი- 10 კრედიტი 

თავისუფალი/არჩევითი კურსების ბლოკი- 18 კრედიტი (სტუდენტი არჩევანს აკეთებს შეთავაზებული 60 კრედიტიდან; 10 შეთავაზებული კურსიდან 

სტუდენტი ირჩევს 3 სასწავლო კურსს, რომელშიც 6 კრედიტი თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში შეიძლება იყოს ათვისებული) 

სამაგისტრო ნაშრომი- 30 კრედიტი 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

სამაგისტრო პროგრამაზე სტუდენტთა ჩარიცხვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად - საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების 

საფუძველზე (კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების გარეშე, „პროგრამაზე დაშვების პირობები 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის იხილეთ ბმულზე“ – https://iro.ibsu.edu.ge/en/home). 

 

სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. გარდა ამისა, 

პროგრამაზე სწავლის მსურველმა უნდა ჩააბაროს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა სპეციალობაში და ინგლისურ ენაში (B2 დონე). მიუხედავად იმისა, 

რომ პროგრამაზე სწავლების ენა არის ქართული, მნიშვნელოვანია, სტუდენტს გააჩნდეს ინგლისური ენის კომპეტენცია, რადგან განათლების 

ადმინისტრირების სფეროს მნიშვნელოვან საკითხებზე სამეცნიერო ლიტერატურა შედარებით მწირია; შესაბამისად, აუცილებელია, რომ სტუდენტმა 

მოახერხოს ინგლისურ ენაზე არსებული უახლესი მასალის გაცნობა. 

ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისგან თავისუფლდებიან პირები, რომელთაც ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მიენიჭა ინგლისურენოვანი 

საგანმანთლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად ან აქვთ ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი 
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IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 4/1 

(TOEFL IBT, IELTS, FCE და CAE). აგრეთვე, ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება განმცხადებელი თუ მას ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში აქვს დამთავრებული უცხოენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა და ამ პროგრამის ფარგლებში მისი ნიშნების საშუალო (GPA) არის სულ 

მცირე 75 (100-დან) ან 3 (4-დან). დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ 

IBSU.R04 სამაგისტრო სწავლების დებულებაში.  

გამოცდები ინგლისურსა და სპეციალობაში განაწილებულია შემდეგი კოეფიციენტის მიხედვით: 

ინგლისურენოვანზე: 60 - სპეციალობა / 40 ინგლისური 

ქართულენოვანზე: 70 - სპეციალობა / 30 ინგლისური 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:  

განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს განათლების სფეროს პროფესიონალები, რომლებიც ფლობენ 

ადმინისტრირებისათვის ღრმა სისტემურ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, უნარ-ჩვევებს (კვლევა; განათლების სისტემაში არსებული ადამიანური და 

ფინანსური პროცესების დაგეგმვა,  მართვა, შეფასება, მონიტორინგი და განვითარება) და იცავენ პროფესიულ ეთიკის ნორმებს. აგრეთვე, პროგრამის 

მიზანია სტუდენტებმა შეძლონ თვით- და ურთიერთშეფასება,  დამოუკიდებელად სწავლის სტრატეგიული დაგეგმვა და განხორციელება. 

 

სწავლის შედეგი: პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდება შემდეგი კომპეტენციები: 

სწავლის შედეგი 

სტუდენტები შეიძენენ შემდეგ ზოგად (ტრანსფერულ) და დარგობრივ კომპეტენციებს:  

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

პროგრამის დასრულებისას სტუდენტი შეძლებს დარგობრივი თეორიების, პრინციპების, პრაქტიკის, მიმდინარე ცვლილებების განსაზღვრასა და 

სირთულეების იდენტიფიცირებას: 
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1) განათლებასთან და მის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული  სისტემის, ისტორიის, თეორიების, რეფორმებისა და პროფესიული ეთიკის აღწერა და 

რეპროდუცირება; 

2) განათლების ადმინისტრირების პრინციპებისა და წარმატებული პრაქტიკის სიღრმისეული და სისტემური ანალიზი;  

3) განათლების სისტემის ძირითადი გამოწვევების კრიტიკული გააზრება საზოგადოებისა და დაინტერესებული  მხარეების მოთხოვნათა 

დასაკმაყოფილებლად და ორიგინალური იდეების განვითარებისთვის. 

 
 

 

უნარები 

4) უნარი  გამოიყენოს დარგის ღრმა და სისტემური თეორიული ცოდნა მუშაობისას, კომპლექსური პრობლემების ახლებურად გადაჭრისას და განათლების 

სფეროსთვის დამახასიათებელი პროექტების, კვლევის დამოუკიდებლად და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით დაგეგმვისას და 

განხორციელებისას; 
5) უნარი გამოიყენოს შესაბამისი მეთოდები მასალების შეგროვებისას, ილუსტრირებისას, ინტერპრეტირებისას, შეფასებისას, რეკომენდაციების 

მომზადებისას და წარდგენისას;   
6) წერილობითი თუ ზეპირსიტყვიერი, პროფესიულ საზოგადოებაში საკუთარი აზრის ფორმულირებისა და არგუმენტირების უნარი. 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

7) თვით- და ურთიერთშეფასების,  დამოუკიდებელად სწავლის სტრატეგიული დაგეგმვის, მოდიფიცირებისა და რეალიზების უნარი.   

 

 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 6/1 

 

 

 

 

 

 

პროგრამის  მიზნებისა და  სწავლის შედეგების რუკა 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 7/1 

პროგრამის მიზნები განათლებასთ

ან და მის 

ადმინისტრირ

ებასთან 

დაკავშირებუ

ლი  

სისტემის, 

ისტორიის, 

თეორიების, 

რეფორმებისა 

და 

პროფესიული 

ეთიკის 

აღწერა და 

რეპროდუცირ

ება; 

განათლების 

ადმინისტრი

რების 

პრინციპებისა 

და 

წარმატებულ

ი პრაქტიკის 

სიღრმისეულ

ი და 

სისტემური 

ანალიზი; 

განათლების 

სისტემის 

ძირითადი 

გამოწვევების 

კრიტიკული 

გააზრება 

საზოგადოები

სა და 

დაინტერესებ

ული  

მხარეების 

მოთხოვნათა 

დასაკმაყოფი

ლებლად და 

ორიგინალურ

ი იდეების 

განვითარების

თვის. 

უნარი  გამოიყენოს 

დარგის ღრმა და 

სისტემური 

თეორიული ცოდნა 

მუშაობისას, 

კომპლექსური 

პრობლემების 

ახლებურად 

გადაჭრისას და 

განათლების 

სფეროსთვის 

დამახასიათებელი 

პროექტების, 

კვლევის 

დამოუკიდებლად და 

აკადემიური 

კეთილსინდისიერებ

ის პრინციპების 

დაცვით დაგეგმვისას 

და 

განხორციელებისას; 

უნარი 

გამოი

ყენოს 

შესაბა

მისი 

მეთო

დები 

მასალ

ების 

შეგრო

ვებისა

ს, 

ილუს

ტრირ

ებისას
, 

ინტერ

პრეტი

რების

ას, 

შეფას

ებისას
, 

რეკომ

ენდაც

იების 

მომზა

დების

ას და 

წარდგ

წერილობი

თი თუ 

ზეპირსიტ

ყვიერი, 

პროფესიუ

ლ 

საზოგადო

ებაში 

საკუთარი 

აზრის 

ფორმული

რებისა და 

არგუმენტ

ირების 

უნარი. 

 

თვით- და 

ურთიერთშე

ფასების,  

დამოუკიდებ

ელად 

სწავლის 

სტრატეგიუ

ლი 

დაგეგმვის, 

მოდიფიცირე

ბისა და 

რეალიზების 

უნარი. 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 8/1 

ენისას
; 

განათლების ადმინისტრირების 

სამაგისტრო პროგრამის 

მიზანია მოამზადოს 

განათლების სფეროს 

პროფესიონალები, რომლებიც 

ფლობენ 

ადმინისტრირებისათვის ღრმა 

სისტემურ თეორიულ და 

პრაქტიკულ ცოდნას 

 

× × ×     



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 9/1 

უნარ-ჩვევებს : 

ა) კვლევა 

   × × ×  

 ბ) განათლების სისტემაში 

არსებული ადამიანური და 

ფინანსური პროცესების 

დაგეგმვა,  მართვა, შეფასება, 

მონიტორინგი და განვითარება 

 

× × × × × ×  

გ) იცავენ პროფესიულ ეთიკის 

ნორმებს. 
   ×    

აგრეთვე, პროგრამის მიზანია 

სტუდენტებმა შეძლონ თვით- და 

ურთიერთშეფასება,  

დამოუკიდებელად სწავლის 

სტრატეგიული დაგეგმვა და 

განხორციელება. 

      × 

 

 

 

 

სწავლის  შედეგების რუკა:  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 10/1 

სწავლის შედეგები/ სასწავლო კურსები 

რუბრიკა: 

1 = გაცნობა  

2 = გაღრმავება 

3 = განმტკიცება 

გ

ა

ნ

ა

თ

ლ

ე

ბ

ი

ს 

პ

ო

ლ

ი

ტ

ი

კ

ა 

გა

ნა

თ

ლ

ებ

ის 

მა

რ

თ

ვი

ს 

სა

კა

ნო

ნმ

დ

ებ

ლ

ო 

ბა

ზა 

კვ

ლ

ევ

ის 

მე

თ

ო

დ

ებ

ი 

გა

ნა

თ

ლ

ებ

აშ

ი 

გან

ათ

ლე

ბის 

თე

ორ

იებ

ი 

და 

ფსი

ქო

ლო

გია 

გა

ნა

თ

ლ

ებ

ის 

ხა

რი

სხ

ის 

მა

რ

თვ

ა 

ლიდერ

ობა და 

ცვლილე

ბების 

მენეჯმე

ნტი 

განათლ

ებაში 

განათ

ლები

ს 

დაფი

ნანსე

ბა და 

ბიუჯ

ეტირ

ება 

ადამ

იანუ

რი 

რესუ

რსებ

ის 

მართ

ვა 

პ

რ

ა

ქ

ტ

ი

კ

ა 

სამ

აგი

სტ

რო 

ნაშ

რო

მი 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

განათლებასთან და მის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული  

სისტემის, ისტორიის, თეორიების, რეფორმებისა და პროფესიული 

ეთიკის აღწერა და რეპროდუცირება; 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

განათლების ადმინისტრირების პრინციპებისა და წარმატებული 

პრაქტიკის სიღრმისეული და სისტემური ანალიზი;  
1 1   2 2 2 2 3 3 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 11/1 

განათლების სისტემის ძირითადი გამოწვევების კრიტიკული გააზრება 

საზოგადოებისა და დაინტერესებული  მხარეების მოთხოვნათა 

დასაკმაყოფილებლად და ორიგინალური იდეების განვითარებისთვის. 

1  1  2 2 2 2 3 3 

უნარები 

 

უნარი  გამოიყენოს დარგის ღრმა და სისტემური თეორიული ცოდნა 

მუშაობისას, კომპლექსური პრობლემების ახლებურად გადაჭრისას და 

განათლების სფეროსთვის დამახასიათებელი პროექტების, კვლევის 

დამოუკიდებლად და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების 

დაცვით დაგეგმვისას და განხორციელებისას; 

 1 1  2   2 3 3 

უნარი გამოიყენოს შესაბამისი მეთოდები მასალების შეგროვებისას, 

ილუსტრირებისას, ინტერპრეტირებისას, შეფასებისას, 

რეკომენდაციების მომზადებისას და წარდგენისას;   

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

წერილობითი თუ ზეპირსიტყვიერი, პროფესიულ საზოგადოებაში 

საკუთარი აზრის ფორმულირებისა და არგუმენტირების უნარი. 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 

თვით- და ურთიერთშეფასების,  დამოუკიდებელად სწავლის 

სტრატეგიული დაგეგმვის, მოდიფიცირებისა და რეალიზების უნარი.   

1 1 1   2 2 2 3 3 

 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

პროგრამით გათვალისწიბეული სასწავლო კომპონენტების განხორციელება ხდება სწავლა/სწავლების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით: 

ლექცია - ძირითადი თეორიული მასალის, ცნებების და სხვ. განხილვა სტუდენტთა აქტიური ჩართულობით. იგი ძირითადად ორიენტირებულია 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 12/1 

შესასწავლი მასალის მეცნიერული თეორიებისა და მიდგომების საფუძვლიან შესწავლაზე. აქ აქტიურად ხდება საკითხების სიღრმისეული გაშუქება, რა 

დროსაც გონებრივი იერიშის და სხვადასხვა ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენებით ხდება სტუდენტთა აქტიური ჩართვა დისკუსიებში, თემების 

ნათლად წარმოსახვასა და გარკვევაში.  

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ჯგუფური მუშაობა ავითარებს თანამშრომლობის პირობებში კონკრეტული ამოცანების დაგეგმვისა და რეალიზების ცოდნასა 

და უნარ-ჩვევებს. სამუშაო ჯგუფში მუშაობის დროს ხდება ქეისების, ქვიზების, სავარჯიშოების, მაგალითების განხილვა, რითაც სტუდენტები  იძენენ 

პრობლემის ჯგუფურად გადაწყვეტის უნარ-ჩვევებს, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გუნდში მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება-განვითარებას, სხვათა 

აზრის გათვალისწინება/გაზიარებას და კორექტული კომუნიკაციის კომპეტენციების დაუფლებას. 

პრაქტიკული/ლაბორატორიული მუშაობა - პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე საკითხების სიღრმისეული წვდომის მიზნით ხდება 

ყურადღების კონცენტრირება საკითხების შესაბამისი მაგალითების, შემთხვევის ანალიზის (ქეისების) თუ ვიდეომასალების განხილვაზე, სავარჯიშოების 

შეთავაზებაზე, მათი გადაწყვეტის, ამოხსნის გზების ძიებაზე, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტთა მიერ შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-

ჩვევების განმტკიცებას და შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას. 

სემინარი - სემინარის  დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეთ ლექციაზე მოსმენილი საკითხების და თემების დეტალიზაციის, უკეთ გარკვევისა და 

გაანალიზების რეალური შესაძლებლობა. სემინარი ცოდნის გადაცემის საშუალებაა, რომლის დროსაც იმართება დისკუსია, კეთდება დასკვნები და ამ 

პროცესის მიზანმიმართულად წარმართვას კოორდინაციას უწევს ლექტორი. სემინარული მუშაობა ტარდება საჭიროებისამებრ, სალექციო მასალის 

გადაცემის კვალდაკვალ. 

დამოუკიდებელი მუშაობა - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით შესაძლებელია ლექციაზე შეძენილი ცოდნის გამყარება და გაღრმავება. 

დამოუკიდებელი მუშაობა გულისხმობს სახელმძღვანეოებისა თუ სხვა საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით მასალის მოძიებას, წაკითხვას, გააზრებასა 

და შესწავლას, ასევე ლექციის მსვლელობისას მიღებული საშინაო დავალებების შესრულებას. ყოველივე აღნიშნული ხელს უწყობს საკითხებისადმი 

ინტერესის გაღვივებას, საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილს, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების 

სტიმულირების საშუალებაა. 

აღნიშნული სწავლა/სწავლების მეთოდების განხორციელება ხდება შემდეგი აქტივობების გამოყენებით: 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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პრეზენტაცია (ლექტორის მიერ) – იგულისხმება თხრობა და საუბარი, რომლის დროსაც ინფორმაცია გადაეცემა პედაგოგიდან სტუდენტს. აღნიშნულ 

პროცესში ლექტორი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას 

აქტიურად აღიქვამენ და ითვისებენ. მნიშვნელოვანია ლექტორის მიერ ინფორმაციის სწორი აღქმისა და გაგების უზრუნველყოფა და გადამოწმება. 

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი ინსტრუქციების მიცემა. ლექტორი იძლევა კონკრეტულ მაგალითებსა და დეტალურ განმარტებებს. 

დემონსტრირება – დემონსტრირების დროს ინფორმაციის ვიზუალური წარმოდგენა. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია, რადგან 

ითვალისწინებს სტუდენტის სხვადასხვა ტიპის ინტერესებს. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია მასალის ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით 

მიწოდება. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო 

გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე 

დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს.  

ინდუქცია - ინდუქციის მთავარი მიზანია კონკრეტული ფაქტებისა და შემთხვევების განზოგადებაზე დაყრდნობით სტუდენტმა აღმოაჩინოს და 

ჩამოაყალიბოს ზოგადი პრინციპები თუ საფუძვლები, რომელთა ჭრილშიც შესაძლებელია პროცესების განხილვა და მოვლენების ახსნა. სწავლის 

პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან 

ზოგადისკენ.  

დედუქცია - სწავლა-სწავლების ტრადიციული მიდგომა, სადაც ლექტორი არის ინფორმაციის მთავარი წყარო და მისი ხელმძღვანელობით სტუდენტები 

ეცნობიან ზოგად თეორიებს; შედეგად კი, მათი მეშვეობით ცდილობენ ლოგიკისა და ანალიზის დახმარებით მოიძიონ კონკრეტული მაგალითები, მიიღონ 

ცოდნა და გამოიმუშაონ სათანადო უნარ-ჩვევები. დედუქცია განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე 

დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ მასალის გადმოცემის თვალსაზრისით, პროცესი მიმდინარეობს 

ზოგადიდან კონკრეტულისკენ.  

ანალიზი - თანამედროვე სამყაროში მრავალი სამეცნიერო დისციპლინა კომპლექსური გახდა; შესაბამისად, მათი შემსწავლელი კურსებიც მოითხოვს 

კომპლექსურ მიდგომას. ანალიზის მეთოდი კი გვეხმარება როგორც მულტიდისციპლინარული, ასევე ინტერდისციპლინარული კურსების მასალის 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში. მოცემული მიდგომა შესაძლებელს ხდის შესასწავლი საკითხის ცალკეულ ასპექტებად დანაწევრებას; ამით მარტივდება 

რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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სინთეზი - მისი მიზანია ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანი მიდგომის შედგენა. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც 

მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას. 

შემთხვევების შესწავლა (case study) - აქტიური პრობლემურ-სიტუაციური ანალიზი, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული სფეროდან აღებული 

რეალური, პრაქტიკული მაგალითების (ქეისების) განხილვით სტუდენტს მისცეს შესაძლებლობა მრავალმხრივ შეისწავლოს საკითხის არსი, გააანალიზოს 

პრობლემის გადაჭრის შესაძლო მიდგომები და საშუალებები და მოიძიოს, აირჩიოს და დაასაბუთოს მოქმედების კონკრეტული სტრატეგიები, მიზნები 

და მოსალოდნელი შედეგები. ,,შემთხვევა“ (ქეისი) წარმოადგენს კონტექსტს და იგი თავად არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას იძლევა 

კონკრეტული სასწავლო კურსის მსვლელობისას მიღებული ცოდნა სტუდენტმა გამოიყენოს პრაქტიკაში, ანუ რეალურ შემთხვევასთან მიახლოებულ 

გარემოში. 

გონებრივი იერიში (brain storming) - იგულისხმება კონკრეტულ საკითხზე მრავალრიცხოვანი, განსხვავებული მოსაზრებების ჩამოყალიბება. იგი ხელს 

უწყობს შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას, როდესაც სტუდენტები ცდილობენ საკითხის მრავალმხრივ დანახვას და დეტალურად განხილვას. 

მოცემული მიდგომა უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში ჯგუფის ყოველი წევრის მაქსიმალურ ჩართულობას. იგი განსაკუთრებით ეფექტურია 

მრავალრიცხოვანი ჯგუფის კონტექსტში. 

დისკუსია / დებატები - ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საშუალება. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს 

სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. დისკუსიის მსვლელობისას ხდება სხვადასხვა მოსაზრების დაპირისპირება და პროცესი არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ პედაგოგის მიერ შეკითხვების დასმით. საბოლოო მიზანი ასევე არის განსხვავებული აზრების შეჯერება. ეს მეთოდი უვითარებს  

სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

პროექტი - არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, რომელიც პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი 

მოქმედებებისა და მიღებული შედეგების აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს სტუდენტთა მოტივაციასა და 

პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის 

შესაბამისად. პროექტი განხორციელებულად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და კონკრეტული ფორმით არის 

წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად. დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო 

აუდიტორიას. 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 15/1 

პრეზენტაცია (სტუდენტის / სტუდენტების მიერ) - თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების გათვალისწინებით პრეზენტაცია წარმოადგენს ერთ-

ერთ ყველაზე ინტერაქტიულ და, თვალსაჩინოების კუთხით, ყველაზე ეფექტურ მიდგომას. იგი არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, 

რომელიც პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის და მიღებული შედეგების პრეზენტაციის პირობებში. 

იგი ამაღლებს სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის მოტივაციას, ასევე, ავითარებს კონკრეტულ უნარ-ჩვევებს - დაგეგმვა, კვლევის ჩატარება და 

მონაცემებისა თუ არგუმენტების თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად წარმოდგენა. იგი ასევე ავითარებს ინდივიდუალურად თუ ჯგუფურად მუშაობის უნარს. 

ელექტრონული საშუალებებით სწავლება - გულისხმობს სწავლებას ინტერნეტითა და მულტიმედიური საშუალებებით. იგი მოიცავს სწავლების პროცესის 

ყველა კომპონენტს, რომელთა რეალიზება ხდება ინტერნეტისა და მულტიმედიური სპეციფიკური საშუალებებით. 

პრობლემების გადაჭრა - აქტივობა, რომელიც სტუდენტის მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენების საშუალებას იძლევა კონკრეტული 

პრობლემის შესწავლის, ანალიზისა და გადაჭრის გზით. მისი გამოყენებისას მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს პრობლემის გადაჭრით მიღებული 

შედეგების შეფასებასა და ანალიზს. ამ მეთოდის გამოყენებით სტუდენტს უვითარდება ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების უნარი. 

ჯგუფური მუშაობა - გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად 

ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია 

ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

ინდივიდუალური მუშაობა - სასწავლო პროცესით განსაზღვრულ აქტივობებზე და სასწავლო პრცესში მიღბულ დავალებებზე სტუდენტის 

ინდივიდუალურად მუშაობა.  

წიგნზე მუშაობა - სწავლის პროცესში აქტიურად გამოიყენება სწავლა/სწავლების საშუალება, რომლის დროსაც სტუდენტი ამუშავებს მასალას მიცემული 

ლიტერატურისა და სხვა წყაროების გამოყნებით. 

პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა - იგულისხმება ახალი ცოდნის მიღებისა და შეძენილი ცოდნისა და სპეციფიური უნარ-ჩვევების ინტეგრაციის 

პროცესის საწყის ეტაპად დარგიდან ან სფეროდან აღებული კონკრეტულ პრობლემების გამოყენება. 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 16/1 

პრეზენტაციის მომზადება - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა, რომლის დროსაც ხდება კონკრეტული საკითხისა თუ თემის შესწავლა და ისეთი 

უნარ-ჩვევების განვითარება, როგორიცაა დაგეგმვა, კვლევის ჩატარება, მონაცემებისა თუ არგუმენტების დამუშავება, ანალიზი და დამაჯერებლად 

წარმოდგენა. იგი ავითარებს სტუდენტის ინდივიდუალურად მუშაობის უნარს. 

პროექტის მომზადება - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა, რომლის დროსაც ხდება სტუდენტის მიერ პროექტის მომზადება. პროექტზე მუშაობა 

მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეულ საკითხთან დაკავშირებით. პროექტი 

განხორციელებულად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და კონკრეტული ფორმით არის წარმოდგენილი. 

საშიანო დავალების შესრულება - სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა, რომლის დროსაც ხდება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროცესით განსაზღვრული 

და სასწავლო პროცესში მიღებული საშინაო დავალებების შესრულება. საშინაო დავალების შესრულება გულისხმობს სასწავლო პროცესით 

გათვალისწინებული მასალის წაკითხვა, დამუშავებასა და შესწავლას ასევე მიღებული დავალებების წერილობით შესრულებას ან ზეპირ ფორმით 

წარმოდგენას.  

ელექტრონული საშუალებებით სწავლა - გულისხმობს სწავლას ინტერნეტითა და მულტიმედიური საშუალებებით. იგი მოიცავს სწავლის პროცესის ყველა 

კომპონენტს, რომელთა რეალიზება ხდება ინტერნეტისა და მულტიმედიური სპეციფიკური საშუალებებით. 

 

 

 

 

სტუდენტის  ცოდნის შეფასების სისტემა: შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები აკადემიური პროგრამის 

მიზნებთან და პარამეტრებთან მიმართებაში. 

შეფასების მიზანია ხარისხობრივად განსაზღვროს სტუდენტის სწავლის შედეგები აკადემიური პროგრამის მიზნებთან და პარამეტრებთან მიმართებაში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 17/1 

ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

     ა)  (A) ფრიადი – 91-100 ქულა; 

ბ) (B) ძალიან კარგი – 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – 51-60 ქულა. 

 

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 

ა) (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

ბ) (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას სასწავლო კურსი/საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები გაწერილია 

შესაბამისი კომპონენტის სილაბუსში.  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 18/1 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ მოყვანილი 

აუცილებელი მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაში, თუ მან საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მოაგროვა 41 - 50 ქულა ან მინიმუმ 

51 ქულა, მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი შესაფებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტების ფორმატი და შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება თითოეული სასწავლო 

კურსის/კვლევითი კომპონენტის/პრაქტიკის სილაბუსის მიხედვით, მათი სპეციფიკის გათვალისწინებით და ზემოთ მოყვანილი კრიტერიუმების დაცვით. 

შეფასების საშუალებები შემდეგია: ტესტი/ქვიზი/საკონტროლო წერა; საკლასო მუშაობა/კლასში აქტიურობა; საშინაო დავალება; დისკუსია; ზეპირი 

გამოკითხვა; წერითი გამოკითხა; ესე; სემინარი; პრეზენტაცია; შემთხვევის ანალიზი; ანგარიში; ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდა. 

შეფასების კომპონენტებს შორის, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, არის სისწორე, სიზუსტე, სისრულე, თეორიული დასაბუთების, 

პრაქტიკული მაგალითებისა და გამოყენებული ტერმინოლოგიის ადეკვატურობა, დისკუსიებში მონაწილეობის ხარისხი და არგუმენტების ლოგიკურობა. 

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება: 

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება ხდება მთლიანობაში, ერთიანად დასკვნითი შეფასებით, რომელიც შედგება ხელმძღვანელის, რეცენზენტისა და კომისიის 

შეფასებებისაგან. ხელმძღვანელი  აფასებს 30 ქულით, რეცენზენტი 33 ქულით, კომისია  37 ქულით. დასკვნითი შეფასებისათვის, აღნიშნული შეფასებები 

ჯამდება. სამაგისტრო  თემის დასკვნითი შეფასების მაქსიმალური ქულა არის 100 
ხელმძღვანელის შეფასება/ კომპონენტები: 

აქტუალობა- 4 ქულა / მინიმალური ქულა 1 

სიახლე- 4 ქულა/მინიმალური 1 ქულა 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 19/1 

კვლევის თეორიული ან/და კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა- 5 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

საკვლევი პრობლემის ანალიზის სიღრმე და დასკვნების ორიგინალობა-5 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

ნაშრომის სტრუქტურა, კვლევის მეთოდები და შედეგების დამაჯერებლობა - 6 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

შზსუ-ს მიერ დადგენილ ფორმატთან შესაბამისობა- 3 ქულა/ მინიმალური 1 ქულა 

ხელმძღვანელთან მუშაობის პროცესში ჩართულობა-3 ქულა/ მინიმალური 1 ქულა 

რეცენზენტის შეფასება/ კომპონენტები: 

აქტუალობა- 4 ქულა / მინიმალური ქულა 1 

სიახლე- 4 ქულა/მინიმალური 1 ქულა 

კვლევის თეორიული ან/და კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა- 5 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

საკვლევი პრობლემის ანალიზის სიღრმე და დასკვნების ორიგინალობა-5 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

ნაშრომის სტრუქტურა, კვლევის მეთოდები და შედეგების დამაჯერებლობა - 6 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

შზსუ-ს მიერ დადგენილ ფორმატთან შესაბამისობა- 3 ქულა/ მინიმალური 1 ქულა 

დაცვის პროცესში კითხვებზე ადეკვატური პასუხების გაცემა, საკუთარი პოზიციის დასაბუთება, ტერმინოლოგიის ფლობა-6 ქულა 

კომისიის შეფასება/კომპონენტები: 

აქტუალობა- 4 ქულა / მინიმალური ქულა 1 

სიახლე- 4 ქულა/მინიმალური 1 ქულა 

კვლევის თეორიული ან/და კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა- 5 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

საკვლევი პრობლემის ანალიზის სიღრმე და დასკვნების ორიგინალობა-5 ქულა/მინიმალური ქულა 1 

ნაშრომის სტრუქტურა, კვლევის მეთოდები და შედეგების დამაჯერებლობა - 6 ქულა/მინიმალური ქულა 1 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 20/1 

დაცვისას მასალის პრეზენტაცია - 7 ქულა 

დაცვის პროცესში კითხვებზე ადეკვატური პასუხების გაცემა, საკუთარი პოზიციის დასაბუთება, ტერმინოლოგიის ფლობა-6 ქულა 

(დეტალური შეფასების რუბრიკები იხილეთ  შესაბამის სილაბუსში) 

 

სწავლების  ორგანიზების თავისებურებები: 

სამაგისტრო პროგრამისათვის გათვალისწინებული 120 კრედიტი (ECTS) (3000 სთ.) გადანაწილებულია ორ აკადემიურ წელზე, ოთხ სემესტრზე და 

თითოეული სემესტრის განმავლობაში სტუდენტი იღებს საშუალოდ 30 კრედიტს თითოეულ სემესტრში.  

კრედიტების დაანგარიშების საფუძვლად აღებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემა (ECTS): 1 კრედიტი = 25 სთ., რომელიც ფარავს 

როგორც სააუდიტორიო, ისე დამოუკიდებელ მუშაობას. ერთი აკადემიური წელი შედგება 38 კვირისაგანა და აქედან 15 კვირა (შუალედური გამოცდის 

ჩათვლით) ეთმობა ლექციებს. დასკნით გამოცდა ტარდება მე-17-19 კვირაში.  

სასწავლო კურსების უმეტესობა სავალდებულოა (სულ 72 კრედიტი), ხოლო მესამე სემესტრში სტუდენტი გადის პრაქტიკას (10 კრედიტი); პრაქტიკა 

ხორციელდება სამი მიმართულებით (უმაღლესი, სკოლა და პროფესიული განათლება), შესაძლებელია რომელიმე მიმართულებით გამოცდილების ქონის 

შემთხვევაში ამ კომპონენტის აღიარება. დამამთავრებელ სემესტრში გათვალისწინებულია სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და საჯარო დაცვა, რომელიც 

მოიცავს 30 კრედიტს. 

სპეციალობის არჩევითი კომპონენტით გათვალისწინებული 18 კრედიტიდან სტუდენტს შეუძლია 6 კრედიტი აითვისოს როგორც თავისუფალი 

კრედიტები და ამ კრედიტების ფარგლებში იგი უფლებამოსილია აირჩიოს მისთვის სასურველი სასწავლო კურს(ებ)ი უნივერსიტეტის მაგისტრატურის 

საფეხურიდან. ბოლო, მე-4 სემესტრში სტუდენტი წერს სამაგისტრო ნაშრომს და საჯაროდ იცავს მას. 

ყველა სასწავლო კურსი ითვალისწინებს სტუდენტებისთვის კვირაში  საკონსულტაციო საათებს (საკონსულტაციო ცხრილი ასახულია მიმდინარე 

სემესტრის სილაბუსებში). სტუდენტებს აქვთ საშუალება უფასოდ მონაწილეობა მიიღონ ფაკულტეტის ყოველწლიურ სტუდენტურ კონფერენციაში, 

ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენციაში და საერთაშორისო კვლევით კონფერენციაში განათლებისა და ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სწავლების 

საკითხებზე (IRCEELT).            

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 21/1 

დასაქმების სფერო:  

ადმინისტრაციული მუშაკი განათლების სფეროში - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადმინისტრაციული პერსონალი. კურსდამთავრებულს 

შეუძლია იმ სამთავრობო თუ არა-სამთავრობო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებში დასაქმება, რომლებიც მუშაობენ განათლების საკითხებზე. ასევე, 

არის დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა. 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსის შესახებ: შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის გამართულ მუშაობას: 

✔ პროექტორებით და სხვა სასწავლო რესურსით აღჭურვილი აუდიტორიები; 

✔ უწყვეტი ინტერნეტით აღჭურვილი კომპიუტერული ცენტრი;  

✔ თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ინტერნეტით და მდიდარი ბეჭდური და ელექტრონული წიგნების ფონდით აღჭურვილი უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკა; 

✔ უნივერსიტეტის ელექტორნულ ბაზაში (Smart) სასწავლო კურსების გახსნისას ლექტორების მიერ განთავსებული სასწავლო თემატიკის შესაბამისი 

სლაიდები; 

✔ უნივერსიტეტის მფლობელობაში არსებული სხვა მატერიალური რესურსი.  

✔ სტუდენტებისათვის გამოყოფილი სამეცადინო ფართი. 

სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 

 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 22/1 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსის შესახებ: 

# სასწავლო კურსის დასახელება ლექტორის სახელი და 

გვარი 
ლექტორის კვალიფიკაცია 

1 განათლების პოლიტიკა ნიკოლოზ ფარჯანაძე პროფ. დოქტ. (ფილოლოგია) 

იაკობს პოლ რაიდი მოწვეული ლექტორი, დოქტორი 

2 განათლების მართვის საკანონმდებლო ბაზა მარიამ ბანძელაძე ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლება) 

ნინო ბერელიძე მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი 

3 კვლევის მეთოდები განათლებაში ნიკოლოზ ფარჯანაძე პროფ. დოქტ. (ფილოლოგია) 

4 განათლების თეორიები და ფსიქოლოგია ნათელა დოღონაძე პროფ. დოქტ. (განათლება) 

ნინო თვალჭრელიძე ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლება) 

 

 

 

მაია ჩქოტუა ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლება) 

5 განათლების ხარისხის მართვა დიანა მჭედლიშვილი ასოც. პროფ. დოქტ. 

6 ლიდერობა და ცვლილებების მენეჯმენტი 

განათლებაში 
ნიკოლოზ ფარჯანაძე 

 

პროფ. დოქტ. (ფილოლოგია) 

 

ნინო წერეთელი მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი 

7 განათლების დაფინანსება და ბიუჯეტირება თამარ კაკუტია ასოც. პროფ. დოქტ., დოქტორი (განათლება)  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 23/1 

 

რუსუდან ჩართოლანი მოწვეული ლექტორი, დოქტორი 

8 ადამიანური რესურსების მართვა გოდერძი ბუჩაშვილი 

 

ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლების ადმინისტრირება) 

9 პრაქტიკა გოდერძი ბუჩაშვილი 

 

ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლების ადმინისტრირება) 

ეკატერინე ფიფია პროფ. დოქტ. (ჰუმანიტარული მეცნიერება) 

ნინო ბალანჩივაძე მოწვეული ლექტორი, დოქტორი (ფილოლოგია) 

რუსუდან ჩართოლანი მოწვეული ლექტორი, დოქტორი 

1
0 

პროექტის მართვა 
გოდერძი ბუჩაშვილი 

 

ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლების ადმინისტრირება) 

11 ინკლუზიური განათლება შორენა კუჭუხიძე მოწვეული ლექტორი, დოქტორი (განათლება) 

1
2 

კურიკულუმი და შეფასება გოდერძი ბუჩაშვილი 

 

ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლების ადმინისტრირება) 

ნინო ბალანჩივაძე მოწვეული ლექტორი, დოქტორი (ფილოლოგია) 

13 ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები 

განათლებაში 
ნინო ბიწკინაშვილი მოწვეული ლექტორი, დოქტორი (განათლება) 

1
4 

ინგლისური ენა აკადემიური მიზნებისთვის ეკატერინე ფიფია პროფ. დოქტ. (ჰუმანიტარული მეცნიერება) 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 24/1 

1
5 

სტრატეგიული განვითარება განათლებაში გოდერძი ბუჩაშვილი 

 

ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლების ადმინისტრირება) 

1
6 

განათლების სოციოლოგია ირმა მესირიძე ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლება) 

 

1
7 

სკოლის ადმინისტრირება ნინო თვალჭრელიძე ასოც. პროფ. დოქტ. (განათლება) 

ნინო წერეთელი მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი 

1
8 

გლობალური განათლება და ქართული განათლების 

ისტორია 
ნინო ბალანჩივაძე მოწვეული ლექტორი, დოქტორი (ფილოლოგია) 

1
9 

უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება ნიკოლოზ ფარჯანაძე 

 

პროფ. დოქტ. (ფილოლოგია) 

 

2
0 

სამაგისტრო ნაშრომი ფაკულტეტის ყველა სრული და ასოცირებული პროფესორი 

 

 

 

 

 

 

 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 25/1 

 

სასწავლო გეგმა 

სასწავლო კურსი / 

მოდული/ პრაქტიკა / 

კვლევითი კომპონენტი 
 

სტატუსი 
 

კ

რ

ე

დ

ი

ტ

ე

ბ

ი

ს 

რ

ა

ო

დ

ე

ნ

ო

ბ

ა 

კრედიტების განაწილება 

სასწავლო 
კურსებისა და სემესტრების 

მიხედვით 

  

 საათების განაწილება 

I ს.წ. II ს.წ  საკონტაქტო 

დაო

უკი

დებე

ლი 
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ეს
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ი 

II 

სე
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რი 

II
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ს
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მ

ე

ს

ტ

რ

ი 

IV 

სე

მე

სტ

რი 

ლე

ქცი

ა 

ჯგუფუ

რი 

მუშაობ

ა/ 
პრაქტი

კული 

სამუშაო

/სემინა

რი 

შუ

ა

ლ

ე

დ

უ

რი 

გა

მო

ც

დ(

ა/ე

ბი
) 

დას

კვნი

თი 

გამ

ოც

და 
სუ

ლ 

საკ

ონ

ტაქ

ტო 

სასწავლო კომპონენტი 
სავალდებულო/ა

რჩევითი 
90 31 30 29 30 27

7 
328 20 20 64

5 
160

5 
225

0 
31 

სპეციალობის 

სავალდებულო სასწავლო 

კურსები 
სავალდებულო 72 31 30 29 30 231 290 14 14 54

9 
1251 180

0 
25 

განათლების პოლიტიკა  სავალდებულო 8 8    28 15 2 2 47 153 200 3 



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 26/1 

განათლების მართვის 

საკანონმდებლო ბაზა 
სავალდებულო 8 8    29 14 2 2 47 153 200 3 

კვლევის მეთოდები 

განათლებაში 
სავალდებულო 8 8    16 29 0 0 45 155 200 3 

განათლების თეორიები და 

ფსიქოლოგია 
სავალდებულო 7 7    28 15 2 2 47 128 175 3 

განათლების ხარისხის 

მართვა 
სავალდებულო 8  8   28 15 2 2 47 153 200 3 

ლიდერობა და 

ცვლილებების მენეჯმენტი 

განათლებაში 
სავალდებულო 8  8   28 15 2 2 47 153 200 3 

განათლების დაფინანსება 

და ბიუჯეტირება 
სავალდებულო 8  8   29 14 2 2 47 153 200 3 

ადამიანური რესურსების 

მართვა 
სავალდებულო 7   7  15 13 2 2 32 143 175 2 

პრაქტიკა სავალდებულო 10   10  30 160 0 0 
19
0 60 250 2 

სპეციალობის სასწავლო 

კურსები 
არჩევითი 18  6 12  46 38 6 6 96 354 450 6 

ინკლუზიური განათლება არჩევითი 6     16 12 2 2 32 118 150 2 

სტრატეგიული 

განვითარება განათლებაში 
არჩევითი 6     15 13 2 2 32 118 150 2 

ინფორმაციული 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

განათლებაში 

არჩევითი 6     15 13 2 2 32 118 150 2 

ინგლისური ენა 

აკადემიური 

მიზნებისთვის 
არჩევითი 6     15 13 2 2 32 118 150 2 

სკოლის ადმინისტრირება არჩევითი 6     16 12 2 2 32 118 150 2 
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კურიკულუმი და შეფასება არჩევითი 6     15 13 2 2 33 118 150 2 

პროექტის მართვა არჩევითი 6     15 13 2 3 33 117 150 2 

გლობალური განათლება 

და ქართული განათლების 

ისტორია 
არჩევითი 6     18 10 2 2 32 118 150 2 

განათლების სოციოლოგია არჩევითი 6     14 14 2 2 32 118 150 2 

უმაღლესი განათლების 

ადმინისტრირება 
არჩევითი 6     16 12 2 2 32 118 150 2 

სავალდებულო კვლევითი 

კომპონენტი 
სავალდებულო 30    30 30 - - - 30 720 750 2 

სამაგისტრო ნაშრომი სავალდებულო 30    30 30 - - - 30 720 750 2 
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ჯამი  120 31 30 29 30 
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შენიშვნა: რადგან არჩევით სასწავლო კურსებს არ აქვთ საათების ერთნაირი განაწილება მათი ჯამური საათების დაანგარიშებისას აღებულია პირველ 

გრაფაში მითითებული სასწავლო კურსის მონაცემები. 
 

 

 

სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი და ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსის 

000შესახებ 

№ 
სასწავლო კურსი/ 

პრაქტიკული/კვლევი

თი კომპონენტი 
კოდი 

ს

ე

მ

ე

ს

ტ

რ

ი 

წინ

აპი

რობ

ა 

 
ლექტორი 

 
ძირითადი ლიტერატურა 

1 
განათლების 

პოლიტიკა 
EAG10

1 
I არა 

ნიკოლოზ 

ფარჯანაძე/იაკობს 

პოლ რაიდი 

იუნგ პაი. (2010). განათლების კულტურის საფუძვლები. ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 

Papa, R. & Armfield, S.W.J. (2018). The Wiley Handbook of Education Policy. 
Medford: Wiley Blackwell. 
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Portnoi, L.M. (2016). Policy Borrowing and Reform in Education. California: 
Palgrave MacMillan. 

John, S. K. & Murphy, M. (eds.) (2019). Education and Public Policy in the 
European Union: Crossing Boundaries. Glasgow: Palgrave MacMillan. 

Sin, C., Veiga, A. & Amaral, A. (2019). European Policy 
Implementation and Higher Education. London: Palgrave 
MacMillan. 

2 
განათლების მართვის 

საკანონმდებლო ბაზა 
EAG10

2 I არა 

მარიამ 

ბანძელაძე/ნინო 

ბერელიძე 

● საქართველოს კონსიტუცია; 

http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68 
● ბავშვის უფლებების კოდექსი:  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901?publication=0 
● კანონი ზოგადი განათლების შესახებ: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29248?publication=80 
● კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830?publication=78 
● კანონი პროფესიული განათლების შესახებ: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93088?publication=0 
● ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია (მუხლი 26): 

https://www.lexilogos.com/declaration/georgien.htm  
● ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო 

პაქტი (მე-13 მუხლი) https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1483577  
● 1989 წლის 20 ნოემბერის კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ (29-ე მუხლი), 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901  
● ზოგადი განათლების რეფორმა საქართველოში /1991 – 2013 წლები/  ზაქარია 

ქიტიაშვილი 2016წ. 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_fsiqologia/zaqaria_qitiashvili.pdf 

http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29248?publication=80
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32830?publication=78
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93088?publication=0
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_fsiqologia/zaqaria_qitiashvili.pdf
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● განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-2021: 

http://www.mes.gov.ge 

● ახალი სკოლის მოდელის კონცეფცია: 

https://www.mes.gov.ge/uploads/files/zogadi-ganatlebis-xelshecyoba.pdf 

● საქართველოს საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევის, მათთვის 

უფლებამოსილების შეწყვეტისა და რეგისტრაციის წესის შესახებ” დებულების 

დამტკიცების თაობაზე 
● კანონი განათლების ხარისხის განვთარების შესახებ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93064?publication=17 
● შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

https://rustaveli.org.ge/ 
● მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დაფუძნებისა 

და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2658204?publication=0 
● საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ: 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4613224?publication=0 
● პირის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წესის: 

http://old.tpdc.ge/uploads/pdf_documents/saganmanaTleblo%20programa.
pdf 

● მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის 

დამტკიცების შესახებმასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული 

წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

241, 2019 წლის 23 მაისი 
● საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №126/ნ 2015 

წლის 28 სექტემბერი; საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების 

მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე 

http://www.mes.gov.ge/uploads/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://www.mes.gov.ge/uploads/files/zogadi-ganatlebis-xelshecyoba.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93064?publication=17
https://rustaveli.org.ge/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2658204?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4613224?publication=0
http://old.tpdc.ge/uploads/pdf_documents/saganmanaTleblo%20programa.pdf
http://old.tpdc.ge/uploads/pdf_documents/saganmanaTleblo%20programa.pdf
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● დირექტორის  ეთიკის კოდექსი (ბრძანება #22) 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1033106?publication=0 
● დამხმარე სახელმძღვანელო სკოლის დირექტორებისთვის, მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ცენტრი, 2011 
● სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1502479?publication=2 
● ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური 

ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2982289?publication=0 
● ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაუჩერის გაცემისა და გადატანის 

წესის დამტკიცების შესახებ: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3109733?publication=0 
● ეროვნული სასწავლო გეგმა  2018 – 2024  http://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-

2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-
%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%2
0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%8
3%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E
1%83%9C.pdf 

● „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებებისა და სახელმწიფო 

სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის N19/ნ 

ბრძანება; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1210497  
● „სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელწმიფო სასწავლო 

სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის N227 ბრძანება; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/83368  

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1033106?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1502479?publication=2
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2982289?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3109733?publication=0
http://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
http://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
http://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
http://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
http://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
http://ncp.ge/files/ESG/NC%202018-2024/%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%92%20-%202018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%207%20%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1210497
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IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 32/1 

● „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების 

მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ 

დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის 

№224/ნ ბრძანება; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1545043  
● „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწსებულებიდან სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის 

N10/ნ ბრძანება. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1001733  
● „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს 2010 წლის 21 

ივლისის კანონი; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93064  
● „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანება 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1031755  
● „საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების 

შესახებ‘‘ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 

ივლისის №1 27 /ნ ბრძანება; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1430726  
● „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის №65/ნ ბრძანება; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1320588  
● „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის 

რეკომენდაციების შესახებ“ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 7 აპრილის N188 ბრძანება; 

https://eqe.ge/res/docs/2014121020062039235.pdf  



 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 33/1 

● განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო, თბ., 2011. 

http://www.zssu.ge/zssu2/sites/default/files/page/handbookgeo-finalised_last.pdf  
 

3 
კვლევის მეთოდები 

განათლებაში 
EAG10

3 I არა 

ნიკოლოზ 

ფარჯანაძე 

ქოუჰენ, ლ., მანიონ, ლ. & მორისონ, კ. (2007). კვლევის მეთოდები განათლებაში. 

ლონდონი: Routledge. 

შზსუ (2015). სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომების სახელმძღვანელი  - შზსუ-ს 

წესდება სამაგისტრო ნაშრომისათვის. თბილისი: შავი ზღვის საერთაშორის 

უნივერსიტეტი. 

4 

განათლების 

თეორიები და 

ფსიქოლოგია EAG10

4 I არა 

ნათელა 

დოღონაძე/მაია 

ჩქოტუა/ნინო 

თვალჭრელიძე 

ვულფოლკი, ა. (2009). განათლების ფსიქოლოგია. თბილისი: ილია ჭავჭავაძის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 
მურუსიძე-ჯავახიშვილი, თ. (2013). განათლების ფსიქოლოგიის საკითხები. სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
დოღონაძე, ნ. (2017).  განათლების მეცნიერება. თბილისი: შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი. 

5 
განათლების ხარისხის 

მართვა 
EAG10

5 
II არა 

დიანა 

მჭედლიშვილი 

1.  ბრეგვაძე თ. (2009), ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა ინსტიტუციური 

მექანიზმები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
2. ჯანაშია ს. (2009), ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა 

საქართველოში, პოლიტიკის ანგარიში, მშვიდობის, დემოკრატიისა და 

განვითარების  კავკასიური ინსტიტუტი 
3. Edward Sallis (2002), Total Quality Management in Education, Routledge 

– Taylor & Francis Group, London and New York, pp. 91-113 
4. https://eqe.ge/geo/static/71/bologna-process  
5. http://ehea.info  
6. http://ehea.info/page-full_members  
7. https://eqe.ge/geo/static/645/System/ 
8. https://eqe.ge/geo/static/301/Internationalization 
9. https://eqe.ge/geo/static/119/legal-acts 
10. https://eqe.ge/geo/static/121/legal-acts/laws 
11. https://eqe.ge/geo/parent/787 

https://eqe.ge/geo/static/71/bologna-process
http://ehea.info/
http://ehea.info/page-full_members
https://eqe.ge/geo/static/645/System/
https://eqe.ge/geo/static/301/Internationalization
https://eqe.ge/geo/static/119/legal-acts
https://eqe.ge/geo/static/121/legal-acts/laws
https://eqe.ge/geo/parent/787
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12. https://eqe.ge/geo/parent/517 
13. https://eqe.ge/geo/parent/465 
14. https://eqe.ge/geo/parent/491 
15. https://eqe.ge/geo/parent/519 
16. სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა, პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო, დეკლან კენედი, 2006 

17. Lattuca, L. R., and Stark, J. S. (2009). Shaping the College Curriculum: 
Academic Plans in Context. San Francisco: Jossey-Bass. 

http://books.google.ge/books?id=vFYTp9cze2kC&pg=PR6&lpg=PR6&dq=2.+Lattuca,+L.+R.,+
and+Stark,+J.+S.+(2009).+Shaping+the+College+Curriculum:+Academic+Plans+in+Context.+S
an+Francisco:+Jossey-
Bass.&source=bl&ots=Zqz3qlumvV&sig=VAFKiciX514DVpDg9NqjCzkH4yA&hl=en&sa=X&ei=S
zG3Uo7GJoiqhAfT1oAY&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false  

6 

ლიდერობა და 

ცვლილებების 

მენეჯმენტი 

განათლებაში 

EAG10

6 
II არა 

ნიკოლოზ 

ფარჯანაძე/ნინო 

წერეთელი 

1. გორტონი, რ., ალსტონი, ჯ., სნოუდენი, პ. (2011). სკოლის ლიდერობა და 

ადმინისტრირება.  (ინგლისურიდან ნათარგმნი) 
2. Bleiklie, I., Enders, J., Lepori, B. (2017). Managing Universities: Policy and 

Organizational Change from a Western European Comparative 
Perspective. Switzerland: Palgrave MacMillan. 

Pilz, M. (2017). Vocational Education and Training in Times of Economic 
Crisis: Lessons from Around the World. Koln: Springer. 

7 
განათლების 

დაფინანსება და 

ბიუჯეტირება 

EAG10

7 
II არა 

თამარ 

კაკუტია/რუსუდა

ნ ჩართოლანი 

● საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, 2004 წლის 21 

დეკემბერი, # 688 - რს; 
● საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 15 

სექტემბრის №154/ნ ბრძანება  „სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და 

სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და 

სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების 

დამტკიცების შესახებ“;  
● საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 28 ივლისის 

ბრძანება N62 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის 

https://eqe.ge/geo/parent/517
https://eqe.ge/geo/parent/465
https://eqe.ge/geo/parent/491
https://eqe.ge/geo/parent/519
http://books.google.ge/books?id=vFYTp9cze2kC&pg=PR6&lpg=PR6&dq=2.+Lattuca,+L.+R.,+and+Stark,+J.+S.+(2009).+Shaping+the+College+Curriculum:+Academic+Plans+in+Context.+San+Francisco:+Jossey-Bass.&source=bl&ots=Zqz3qlumvV&sig=VAFKiciX514DVpDg9NqjCzkH4yA&hl=en&sa=X&ei=SzG3Uo7GJoiqhAfT1oAY&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ge/books?id=vFYTp9cze2kC&pg=PR6&lpg=PR6&dq=2.+Lattuca,+L.+R.,+and+Stark,+J.+S.+(2009).+Shaping+the+College+Curriculum:+Academic+Plans+in+Context.+San+Francisco:+Jossey-Bass.&source=bl&ots=Zqz3qlumvV&sig=VAFKiciX514DVpDg9NqjCzkH4yA&hl=en&sa=X&ei=SzG3Uo7GJoiqhAfT1oAY&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ge/books?id=vFYTp9cze2kC&pg=PR6&lpg=PR6&dq=2.+Lattuca,+L.+R.,+and+Stark,+J.+S.+(2009).+Shaping+the+College+Curriculum:+Academic+Plans+in+Context.+San+Francisco:+Jossey-Bass.&source=bl&ots=Zqz3qlumvV&sig=VAFKiciX514DVpDg9NqjCzkH4yA&hl=en&sa=X&ei=SzG3Uo7GJoiqhAfT1oAY&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ge/books?id=vFYTp9cze2kC&pg=PR6&lpg=PR6&dq=2.+Lattuca,+L.+R.,+and+Stark,+J.+S.+(2009).+Shaping+the+College+Curriculum:+Academic+Plans+in+Context.+San+Francisco:+Jossey-Bass.&source=bl&ots=Zqz3qlumvV&sig=VAFKiciX514DVpDg9NqjCzkH4yA&hl=en&sa=X&ei=SzG3Uo7GJoiqhAfT1oAY&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ge/books?id=vFYTp9cze2kC&pg=PR6&lpg=PR6&dq=2.+Lattuca,+L.+R.,+and+Stark,+J.+S.+(2009).+Shaping+the+College+Curriculum:+Academic+Plans+in+Context.+San+Francisco:+Jossey-Bass.&source=bl&ots=Zqz3qlumvV&sig=VAFKiciX514DVpDg9NqjCzkH4yA&hl=en&sa=X&ei=SzG3Uo7GJoiqhAfT1oAY&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false
https://rustaveli.org.ge/res/docs/54359ca901369e098b152d7fa66257fcd2e9e834.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/54359ca901369e098b152d7fa66257fcd2e9e834.pdf
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საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 35/1 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფუძნებისა და მისი წესდების 
დამტკიცების შესახებ“  

● საქართველოს კანონი “მეცნიერების ტექნოლოგიების და მათი განვითარების 

შესახებ” 
● http://www.rustaveli.org.ge/  
● “პროფესიული განათლების დაფინანსების წესსა და პირობებს განსაზღვრავს  

პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა 

და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ 

სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 

სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე” 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 სექტემბრის N244 დადგენილება 
● პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი; №3442-Iს, 

20/09/2018 
● „ზოგადი განათლების შესახებ”  საქართველოს კანონი, 2005 წლის 8 აპრილი, 

№1330 - Iს.  
● საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 იანვრის №9 დადგენილება „ზოგადი 

განათლების დასაფინანსებლად ერთ მოსწავლეზე გათვლილი ფინანსური 

ნორმატივისა და მისი შესაბამისი სტანდარტული ვაუჩერის ოდენობის 

განსაზღვრის შესახებ“ 
● საქართველოს კანონი „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების 

შესახებ“ (8 ივნისი 2016 წ. N5366-IIს); 
● “სკოლამდელი  და  ზოგადასაგანმანათლებლო  დაწესებულებების  მოწყობის,  

აღჭურვისა  და  სამუშაო   რეჟიმის  სანიტარიული  წესებისა   და  ნორმების  

დამტკიცების  შესახებ” საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  

სოციალური  დაცვის  მინისტრის 2001  წლის  №308/ ნ  ბრძანება; 
● „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი; 
●  უმაღლესი განათლების და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა- ლელა 

ჩახაია; https://www.tsu.ge/data/file_db/xarisxis_martvis_dep/ganatlebis-politika-2.pdf 
● ჩაჩხიანი ქ. ნარინდოშვილი მ. გოგელია ვ. თუთბერიძე თ. ზურაბიშვილი თ. 

გაბისონია თ. ბათიაშვილი ა. თურმანიძე კ. (2007), სკოლის მართვის 

სახელმძღვანელო, თავისუფლების ინსტიტუტი, თბილისი 

https://rustaveli.org.ge/res/docs/54359ca901369e098b152d7fa66257fcd2e9e834.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/54359ca901369e098b152d7fa66257fcd2e9e834.pdf
http://www.rustaveli.org.ge/
https://www.tsu.ge/data/file_db/xarisxis_martvis_dep/ganatlebis-politika-2.pdf


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 
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http://liberty.ge/wp-content/uploads/2012/10/Skolis-martvis-
saxelmzgvanelo.pdf 
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გოდერძი 

ბუჩაშვილი 

● კულტურები და ორგანიზაციები, გირტ ჰოფსთედე და გერტ იან ჰოფსთედე, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2011. 
● მართვა, ოლეგ ეჯიბაძე, გამომცემლობა „ცოტნე“ 
● ბერიძე რ. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. თბილისი. 2011; 
● საჯარო დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის 

სახელმძღვანელო, საჯარო სამსახურის ბიურო, I,II,III თბილისი 2013  
● Human Resource Management: A contemporary   approach, by Ian 

Beardwell, Len Holden, Tim Claydon,  5th edition, Prentice Hall;  
Human Resource Management, by Gary Dessler, 9th edition, Prentice Hall, 

9 
ინკლუზიური 

განათლება 
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III 

განათ

ლების 

თეორ

იები 

და 

ფსიქო

ლოგი

ა 

შორენა კუჭუხიძე 1. პაჭკორია თ., ჭინჭარაული თ., და სხვ. (2011) ინკლუზიური განათლება 
გზამკვლევი მასწავლებელთათვის 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო 

გეგმის მიხედვით,  

ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, თბილისი* 
2. გაგოშიძე თ., (2007), ბავშვის ფსიქიკური განვითარების დარღვევები, ნეკერი, 

თბილისი* 
ხუხუა გ., (2016). ინკლუზიური განათლება სპეციალური პედაგოგიკა. 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი* 
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ბუჩაშვილი 
არტურ ა. ტომფსონი, სტრიკლანდი – სტრატეგიული მენეჯმენტი - კონცეფციები და 

ბიზნეს სიტუაციები 2007.  
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განათლებაში 
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II/
III 

არა 

ნინო 

ბიწკინაშვილი 
1. Gary B. Shelly, Glenda A. Gunter, Randolph E. Gunter - Teachers Di

scovering Computers_ Integrating Technology and Digital Media i
n the Classroom, 6th Edition (Shelly Cashman Series)  -
Course Technology  

http://liberty.ge/wp-content/uploads/2012/10/Skolis-martvis-saxelmzgvanelo.pdf
http://liberty.ge/wp-content/uploads/2012/10/Skolis-martvis-saxelmzgvanelo.pdf


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
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IBSU.R36.I2.F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 37/1 

2. Katherine S. Cennamo, John D. Ross, Peggy A. Ertmer - Technology
 Integration for Meaningful Classroom Use_ A Standards-
Based Approach  -Cengage Learning (2009)  
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ინგლისური ენა 

აკადემიური 

მიზნებისთვის 

EAG11
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III არა 

ეკატერინე ფიფია 1. Martin Hewings & Michael McCarthy (2012) Cambridge Academic English 
B2 Upper Intermediate Student's Book: An Integrated Skills Course for 
EAP, Cambridge University Press;  

2. Porter D. (2007), Check your Vocabulary for Academic English, A & C 
Black Publishers, London 

13 
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II/
III არა 

ნინო 

თვალჭრელიძე/ნი

ნო წერეთელი 

1.    Owens, G. R. & Valesky, C. T. (2011). Behaviour in Education: Leadership 
and School Reform. (10th Ed). 
2.    ჰოი, უ. კ.; მისკელი, ს, გ. (2012).განათლების სფეროს ადმინისტრირება: 

თეორია, კვლევა და პრაქტიკა. (მე-6 გამოცემა). 
3.    გორტონი, რ. ა; ალსტონი, ჯ. ა.; & სნოუდენი, პ. ი. (2011). ლიდერობა და 

ადმინისტრირება სკოლაში: მნიშვნელოვანი ცნებები, სიტუაციური 

სავარჯიშოები და სიმულაციები. (მე-7 გამოცემა). 

 

1
4 

კურიკულუმი და 

შეფასება 
EAG11

5 
II/
III 

განათ

ლების 

ხარის

ხის 

მართვ

ა 

გოდერძი 

ბუჩაშვილი/ნინო 

ბალანჩივაძე 

● Lattuca, L. R., and Stark, J. S. (2009). Shaping the College Curriculum: 
Academic Plans in Context. San Francisco: Jossey-Bass. 

● Diamond, R.M. (2008). Designing and assessing courses and curricula: A 
practical guide. , Jossey-Bass; 3 edition 

● Lattuca, L. R., and Stark, J. S. (2009). Shaping the College Curriculum: 
Academic Plans in Context. San Francisco: Jossey-Bass. pp.1-22 

● ეროვნული სასწავლო გეგმა http://ncp.ge 
● სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა, პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო, 
                  დოქტ. დეკლან კენედი, 2006 წელი; 

● ეფექტური სწავება სკოლაში, 2009 წელი,რობერტ ჯ. მარზანოდებრა ჯ. 

ფიქერინგი, ჯეინ ი. ფოლოქი 
● პედაგოგიური გზამკვლევი პროფესიული განათლების მასწავლებლებისათვის,  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michael+McCarthy&text=Michael+McCarthy&sort=relevancerank&search-alias=books
http://ncp.ge/


 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -    INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი    -   INTERNATIONAL BLACK SEA UNIVERSITY    -    შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
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               მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, 206 წელი 
● ეფექტური სწავება სკოლაში, 2009 წელი,რობერტ ჯ. მარზანოდებრა ჯ. 

ფიქერინგი, ჯეინ ი. ფოლოქი; 
● მასწავლებლის  პროფესიული სტანდარტის  გზამკვლევი, 2014 წელი  
● ეფექტური სწავება სკოლაში, 2009 წელი,რობერტ ჯ. მარზანოდებრა  

ჯ. ფიქერინგი, ჯეინ ი. ფოლოქი 
● შეფასება – მიდგომები და ზოგადი სტრატეგია , თამთა კობახიძე 

http://mastsavlebeli.ge/?p=9023 
● სწავლის შედეგების შიდა შეფასება (ხარისხის უზრუნველყოფის  

სისტემა სკოლაში, ნაწილი II)თამთა კობახიძე  
http://mastsavlebeli.ge/?p=10811 

● ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა ინსტიტუციური მექანიზმები, 2009 წელი  
● Lattuca, L. R., and Stark, J. S. (2009). Shaping the College Curriculum: 

Academic Plans in  
               Context. San Francisco: Jossey-Bass. pp.229-256 pp.256-267 

● Robert M. Diamond ( 2008), Designing and Assessing Courses and 
Curricula: A Practical  

               Guide, Jossey-Bass; 3 edition, p. 175-184 
● საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №120/ნ, 2010 

წლის 10 დეკემბერი, „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების 

შესახებ“,  
● ტყემალაძე რ. & დალაქიშვილი ნ. & თოფაძე ქ. & პაჭკორია თ. & ბუწაშვილი თ. 

(2008), სწავლება და შეფასება, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ცენტრი, გვ.  28-39 ; 53-6 5; 66-78 
● ბრეგვაძე თ. (2009), ხარისხის უზრუნველყოფის  შიდა ინსტიტუციური 

მექანიზმები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 

გვერდები: 34-52; 67-82 
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ბუჩაშვილი 
1. მ.სულაბერიძე, პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები, თბილისი, 2008 

2 Project Management Guidebook,  a handbook of project management practice, E. Devidze, LAP 

LAMBERT Academic Publishing, Germany, 

2011http://www.amazon.co.uk/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Eka 

http://mastsavlebeli.ge/?p=9023
http://mastsavlebeli.ge/?p=10811
http://www.amazon.com/Robert-M.-Diamond/e/B000APLBE4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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