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სასწავლო კურსის სილაბუსი
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სახელწოდება

საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების პრინციპები
University Curricula Development Principles
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სასწავლო კურსის კოდი ____

სასწავლო კურსის სტატუსი 1. სასწავლო კურსი განკუთვნილია თსუ–ს ყველა
ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის

2. დოქტორანტურა
პროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და
ეპიდემიოლოგია
3. არჩევითი

სასწავლო კურსის მიზნები თანამედროვე საუნივერსიტეტო კურიკულუმის
შემუშავების ძირითადი პრინციპების სწავლება,
ბოლონიის პროცესის, საქართველოს კანონმდებლობის,
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების
შესაბამისად.

კრედიტების რაოდენობა და
სათების განაწილება
სტუდენტის დატვირთვის
შესაბამისად (ECTS)

სასწავლო კურსის კრედიტები:

10 ECTS კრედიტი - 250 საათი

30 საკონტაქტო საათი, 220 დამოუკიდებელი მუშაობის
საათი

საკონტაქტო საათები ეთმობა ლექციებსა და სემინარებს,
სადაც ხდება სტუდენტების მიერ მომზადებული
სილაბუსების პრეზენტაცია და მათი ანალიზი.

დამოუკიდებელი მუშაობის საათები ეთმობა შემდეგ
აქტივობებს: სილაბუსით განსაზღვრული თემებზე
შესაბამისი კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური
ხასიათის ლიტერატურის, აგრეთვე საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობა; სილაბუსის და
საგანმანათლებლო პროგრამის მომზადება საქართველოს
კანონმდებლობის და საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკის გათვალისწინებით; შერჩეული
საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობის დადგენა
აკრედიტაციის სტანდარტებთან და საერთაშორისო
დარგობრივ მახასიათებელთან.
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დაშვების წინაპირობები სასწავლო კურსს შესწავლის წინაპირობები არ გააჩნია.

სწავლის შედეგები ცოდნა და გაცნობიერება:
კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტმა იცის:
ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში
მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს
უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის
არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი
ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის
შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის მოთხოვნები;

უნარები:
კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს შეუძლია:
სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის
(კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის
პროცესის, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის,
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების
გათვალისწინებით.

სასწავლო კურსის შინაარსი იხ. დანართი.
სწავლების/სწავლის
მეთოდები

სასწავლო პროცესი წარიმართება 25–50 კაციან ჯგუფებში,
გათვალისწინებულია: 30 ლექცია და სემინარი. სემინარები
დაეთმობა სტუდენტების მიერ მომზადებული
სილაბუსების და პროგრამების პრეზენტაციას, მათ საჯარო
განხილვას და ანალიზს. სემინარების ზუსტი რაოდენობა
დამოკიდებულია ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობაზე.
სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან და სწავლების
საფეხურიდან გამომდინარე, მეტი დრო დაეთმობა
სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობას და ნაკლები –
საკონტაქტო საათებს.
ლექცია-სემინარების დროს გამოიყენება სწავლებისა და
სწავლის შემდეგი მეთოდები: დისკუსია/დებატები,
ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება,
შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში,
დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–
განმარტებითი მეთოდი.

შეფასების კრიტერიუმები ქულების განაწილება:

დასწრება და აქტიურობა: 30 ქულა
პრეზენტაცია სემინარზე: 40 ქულა
საბოლოო გამოცდა: 30 ქულა
სულ: 100 ქულა

შეფასების კრიტერიუმები:

დასწრება და აქტიურობა: 30 ქულა

სტუდენტები ყოველკვირეულად იღებენ შეფასებას
თავიანთი აქტიურობიდან, დისკუსიაში ჩართულობიდან
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გამომდინარე. თუ სტუდენტმა არ იაქტიურა და ამა თუ იმ
საკითხის განხილვაში არ მიიღო მონაწილეობა, იგი ვერ
მიიღებს ქულას ლექციაზე დასწრების შემთხვევაშიც კი.

პრეზენტაცია სემინარზე: 40 ქულა
პრეზენტაცია გულისხმობს სტუდენტის მიერ
მომზადებული სილაბუსის და საგანმანათლებლო
პროგრამის პრეზენტაციას;

31-40 ქულა: სილაბუსი და პროგრამა მომზადებულია
საქართველოს კანონმდებლობის და საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, სილაბუსის და
პროგრამის შემადგენელი კომპონენტების აბსოლუტური
უმრავლესობა დაწერილია სწორად. არაუმეტეს სამ
კომპონენტში დასაშვებია უზუსტობა.

21-30 ქულა: სილაბუსი და პროგრამა მომზადებულია
საქართველოს კანონმდებლობის და საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, სილაბუსის და
პროგრამის შემადგენელი კომპონენტების მნიშვნელოვანი
ნაწილი დაწერილია სწორად. არაუმეტეს ექვს
კომპონენტში დასაშვებია უზუსტობა.

11-20: სილაბუსი და პროგრამა მომზადებულია
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მაგრამ არ
ითვალისწინებს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას.
არაუმეტეს ექვს კომპონენტში დასაშვებია უზუსტობა.

0-10: სილაბუსის და პროგრამის შინაარსი მხოლოდ
ნაწილობრივ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობას.
სილაბუსის მხოლოდ რამდენიმე კომპონენტია დაწერილი
სწორად.

საბოლოო გამოცდა (წერითი): 30 ქულა
საბოლოო გამოცდა გულისხმობს საქართველოს
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასებას
აკრედიტაციის სტანდარტებთან და საერთაშორისო
დარგობრივ მახასიათებლებთან მიმართებაში (სტუდენტი
თავად ირჩევს ისეთ შესაფასებელ პროგრამას, რომლის
შესაბამისი დარგობრივი მახასიათებლის მოძიება
შესაძლებელია).

შეფასება ხდება შემდეგი კრიტერიუმების
გათვალისწინებით:

21-30 ქულა: საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობა
აკრედიტაციის სტანდარტებთან და საერთაშორისო
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დარგობრივ მახასიათებელთან მთლიანობაში
დადგენილია სწორად. არა უმეტეს სამ კომპონენტში
დასაშვებია უზუსტობა.

11-20 ქულა: საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობა
აკრედიტაციის სტანდარტებთან და საერთაშორისო
დარგობრივ მახასიათებელთან დადგენილია მცირეოდენი
ხარვეზებით. არა უმეტეს ექვს კომპონენტში დასაშვებია
უზუსტობა.

0-10 ქულა: საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობა
აკრედიტაციის სტანდარტებთან და საერთაშორისო
დარგობრივ მახასიათებელთან დადგენილია არსებითი
ხარვეზებით. ექვსზე მეტ კომპონენტში დაშევებულია
უზუსტობები.

საბოლოო გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: 21 ქულა.
ძირითადი ლიტერატურა ბოლონიის პროცესი და ერთიანი ევროპული

საგანმანათლებლო სივრცე:
http://www.ehea.info

ბოლონიის პროცესის და ერთიანი ევროპული
საგანმანათლებლო სივრცის განმსაზღვრელი
დეკლარაციები და კომუნიკეები ქართულად:
https://eqe.ge/geo/static/71/Internationalization/bologna-process

ბოლონიის პროცესის იმპლემენტაციის შეფასების
ანგარიშები:
http://www.ehea.info/page-monitoring-and-stocktaking

კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული
სისტემა. სახელმძღვანელო - ECTS Users’ Guide, 2015:
http://erasmusplus.org.ge/files/files/ECTS_Users'_Guide_ge.pdf

დუბლინის დესკრიპტორები:
https://www.mes.gov.ge/uploads/Bologna/3%20Dublin_Descript
or_ge.pdf

ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩო:
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-
projects/projects/european-qualifications-framework-eqf

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო:
https://eqe.ge/res/docs/matsne-4480034-0.pdf

ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები:
შესწავლა, სწავლება, შეფასება, გამომცემლობა „საიმედო“,
თბილისი 2008, 249 გვერდი;
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დეკლან კენედი, სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და
დანერგვა:
http://erasmusplus.org.ge/files/files/Learning_Outcomes_ge.pdf

თუნინგის პროექტის ფარგლებში შემუშავებული
დარგობრივი მახასიათებლები და სხვა დოკუმენტები
http://www.unideusto.org/tuningeu/

ბრიტანეთის ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოს
დარგობრივი სტანდარტები სხვადასხვა დარგისთვის:
http://www.qaa.ac.uk/quality-code/subject-benchmark-
statements

სილაბუსის შემუშავებასა და შეფასებასთან
დაკავშირებული საუნივერსიტეტო რეგულაციები:
https://www.tsu.ge/data/file_db/academic_orders/1532017_d3.p
df
https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/KWq0EWjD6elIwJjTv/?p
=1

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასთან და
შეფასებასთან დაკავშირებული საუნივერსიტეტო
რეგულაციები:
https://www.tsu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/acad_
2017/1532017//
https://www.tsu.ge/ge/juridical/orders/6VI_8FG-
CAiMp8RqV/?p=1

ზალცბურგის პრინციპები და რეკომენდაციები ერთიან
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში სადოქტორო
განათლების განვითარებისთვის:
https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20recommend
ations%202005.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20ii%20recom
mendations%202010.pdf

ლ. ბაქრაძე, ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამა და
ერთობლივი აკადემიური ხარისხი, გზამკვლევი, ტემპუსის
ეროვნული ოფისის ეგიდით, თბილისი 2009, 19 გვერდი:
http://erasmusplus.org.ge/files/files/Guide_Joint_Degree-ge.pdf

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის
უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო
პრინვიპები (ESG 2015):
http://erasmusplus.org.ge/files/files/ESG_2015.pdf

ასოცირების ხელშეკრულება და ხარისხის
უზრუნველყოფა:
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https://eqe.ge/geo/static/321/Internationalization/Association-
Agreement

ავტორიზაციის პროცედურა, სტანდარტები,
სახელმძღვანელო:
https://eqe.ge/res/docs/N3_7.02.2018.pdf
https://eqe.ge/geo/static/451
https://eqe.ge/res/docs/guidebookgeo.pdf

აკრედიტაციის პროცედურა, სტანდარტები,
სახელმძღვანელო:
https://eqe.ge/geo/static/553
https://eqe.ge/geo/static/549
https://eqe.ge/geo/static/659

პროგრამების აკრედიტაცია უცხოური ორგანიზაციების
მიერ:
https://eqe.ge/geo/parent/821

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - მიდგომები
ხარისხის უზრუნველყოფისთვის:
https://eua.eu/downloads/publications/student-
centred%20learning_approaches%20to%20quality%20assurance
%20report.pdf

უნივერსიტეტებში მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის
გზამკვლევი, ტემპუსის ეროვნული ოფისის ეგიდით,
თბილისი 2009, 29 გვერდი:
http://erasmusplus.org.ge/files/files/Guide_ULLL-ge.pdf

უნივერსიტეტების გლობალური რანჟირება და მისი
გავლენა:
https://eua.eu/downloads/publications/global%20university%20
rankings%20and%20their%20impact.pdf

დამხმარე ლიტერატურა და
სხვა სასწავლო მასალა

უმაღლესი განათლების რეფორმის შედეგები, აღწერითი
ანგარიში ბოლონიის პროცესის ინდიკატორების
მიხედვით, თბილისი 2009, 76 გვერდი;

უმაღლესი სახელოვნებო განათლება და ბოლონიის
პროცესი, გამომცემლობა „კენტავრი“, თბილისი 2006, 108
გვერდი;

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული
კლასიფიკაცია
(ISCED-F 2013):
http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-
classification-education-isced
http://erasmusplus.org.ge/files/files/FoET-2013-GEO.pdf
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განათლებისა და ტრენინგის სფეროები (ISCED-F 2013)
- დეტალური სფეროების აღწერა:
http://erasmusplus.org.ge/files/files/ISCED-F-2013-GEO-1.pdf

ხარისხის შიდა მართვა კომპტენეციებზე დაფუძნებულ
უმაღლეს განათლებაში:
http://erasmusplus.org.ge/files/files/IQM-
HE%20Handbook%20-%20Georgian%201.pdf

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის
ევროპული ქსელი (ENQA):
www.enqa.eu

უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების
დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპული ქსელი
(EQAR):
www.eqar.eu

თუნინგის მიდგომების გამოყენება საქართველოს
უმაღლესი განათლების სისტემაში:
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications
/Book_Tuning_II_in_Georgian_PDF.pdf

ევროპის უმაღლეს განათლებაში სტუდენტზე
ორიენტირებული სწავლების მიმოხილვა:
https://www.esu-online.org/?publication=overview-on-student-
centred-learning-in-higher-education-in-europe

დამატებითი ინფორმაცია/
პირობები

-----
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სასწავლო კურსის შინაარსი

კვირის
N

ლექციის და სემინარის თემა სასწავლო მასალა

1 ბოლონიის პროცესი და ერთიანი
ევროპული საგანმანათლებო სივრცე
(EHEA) (ზოგადი მიმოხილვა). საკვანძო
დოკუმენტები: უნივერსიტეტების დიდი
ქარტია, ლისაბონის კონვენცია,
სორბონის დეკლარაცია, ბოლონიის
დეკლარაცია, სტუდენტების
გიოტებორგის დეკლარაცია, სალამანკის
მიმართვა, პრაღის კომუნიკე, გრაცის
დეკლარაცია, ბერლინის კომუნიკე,
ბერგენის კომუნიკე, ლონდონის
კომუნიკე, ლუვენის კომუნიკე, ვენა-
ბუდაპეშტის კომუნიკე, ბუქარესტის
კომუნიკე, ერევნის კომუნიკე, პარიზის
კომუნიკე.

ბოლონიის პროცესისა და ერთიანი
ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის
ვებგვერდი.

ბოლონიის პროცესისა და ერთიანი
ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის
საკვანძო დოკუმენტები ქართულად.

2 ბოლონიის პროცესის ძირითადი
მიზნები, ამოცანები და ინსტრუმენტები
(1999-2010 წწ.): ადვილად გასაგები და
შესადარებელი კვალიფიკაციები,
სწავლების სამსაფეხურიანი სისტემა
(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა,
დოქტორანტურა) და ერთობლივი
ხარისხები, საკრედიტო სისტემა,
მობილობა, ხარისხის უზრუნველყოფა
და აკრედიტაცია, ევროპული
განათლების მიმზიდველობა, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებები და
სტუდენტები, ცხოვრების მანძილზე
სწავლა, სოციალური განზომილება
უმაღლეს განათლებაში, განათლებისა
და კვლევის შერწყმა.

ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო
სივრცის ძირითადი ამოცანები (2010-
2020 წწ.): ერთიანი ევროპული
საგანმანათლებლო სივრცის ძირითადი
ამოცანები: სწავლისა და სწავლების
ხარისხისა და შესაბამისობის
განვითარება;  კურსდამთავრებულთა
დასაქმებულობის ზრდა; უმაღლესი
განათლების სისტემის
ინკლუზიურობის ზრდა; შეთანხმებული
სტრუქტურული რეფორმების
განხორციელება;

ბოლონიის პროცესისა და ერთიანი
ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის
ვებგვერდი.

ბოლონიის პროცესის იმპლემენტაციის
შეფასების ანგარიშები.
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ბოლონიის პროცესის იმპლემენტაცია
საქართველოსა და ბოლონიის პროცესის
წევრ სხვა ქვეყნებში (შეფასება და
ანალიზი).

3 ECTS (European Credit Transfer System) -
ევროპული კრედიტების ტრანსფერის
სისტემა.

კრედიტების ტრანსფერისა და
დაგროვების ევროპული სისტემა.
სახელმძღვანელო - ECTS Users’ Guide,
2015.

4 დუბლინის დესკრიპტორები. ევროპის
კვალიფიკაციების ჩარჩო. ეროვნული
კვალიფიკაციების ჩარჩო.

დუბლინის დესკრიპტორები;

ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩო;

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო.
5 სწავლის შედეგები. ენათა ფლობის

ზოგადევროპული კომპეტენციები.
როგორ დავწეროთ სწავლის შედეგები.
სწავლის შედეგების შესაბამისობა
სწავლებისა და სწავლის, შეფასების
მეთოდებთან.

ენათა ფლობის ზოგადევროპული
კომპეტენციები: შესწავლა, სწავლება,
შეფასება, გამომცემლობა „საიმედო“,
თბილისი 2008, 249 გვერდი;

დეკლან კენედი, სწავლის შედეგების
ჩამოყალიბება და დანერგვა.

6 თუნინგის მეთოდოლოგია. თუნინგის
მიდგომების გამოყენება საქართველოს
უმაღლესი განათლების სისტემაში.
თუნინგის დარგობრივი
მახასიათებლები. ბრიტანეთის ხარისხის
უზრუნველყოფის სააგენტოს
დარგობრივი მახასიათებლები.

თუნინგის პროექტის ფარგლებში
შემუშავებული დარგობრივი
მახასიათებლები და სხვა დოკუმენტები;

ბრიტანეთის ხარისხის უზრუნველყოფის
სააგენტოს დარგობრივი
მახასიათებლები სხვადასხვა
დარგისთვის.

7 სილაბუსის შემუშავება და შეფასება
საქართველოს საკანონმდებლო
მოთხოვნებისა და საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის
გათვალისწინებით.

სილაბუსის შემუშავებასა და
შეფასებასთან დაკავშირებული
საუნივერსიტეტო რეგულაციები.

8 სამივე საფეხურის უმაღლესი
განათლების საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავება და შეფასება
საქართველოს კანონმდებლობისა და
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის
გათვალისწინებით. ერთობლივი
საგანმანათლებლო პროგრამები.
ერთობლივი და ორმაგი/მრავლობითი
აკადემიური ხარისხი (joint და
double/multiple degree).

საგანმანათლებლო პროგრამების
შემუშავებასა და შეფასებასთან
დაკავშირებული საუნივერსიტეტო
რეგულაციები;

ზალცბურგის პრინციპები და
რეკომენდაციები ერთიან ევროპულ
საგანმანათლებლო სივრცეში
სადოქტორო განათლების
განვითარებისთვის;

ლ. ბაქრაძე, ერთობლივი
საგანმანათლებლო პროგრამა და
ერთობლივი აკადემიური ხარისხი,
გზამკვლევი, ტემპუსის ეროვნული
ოფისის ეგიდით, თბილისი 2009.
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9 უმაღლესი განათლების შიდა და გარე
ხარისხის უზრუნველყოფა ერთიან
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.
უმაღლესი განათლების ხარისხის
უზრუნველყოფის ევროპული ქსელი
(ENQA). უმაღლესი განათლების
ხარისხის განვითარების
დამოუკიდებელი სააგენტოების
ევროპული ქსელი (EQAR). ასოცირების
ხელშეკრულება და ხარისხის
უზრუნველყოფა.

უმაღლესი განათლების ევროპული
სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის
სტანდარტები და სახელმძღვანელო
პრინვიპები (ESG 2015).

10 ავტორიზაცია საქართველოში. ავტორიზაციის პროცედურა,
სტანდარტები და სახელმძღვანელო.

11 აკრედიტაცია საქართველოში. აკრედიტაციის პროცედურა,
სტანდარტები და სახელმძღვანელო;

პროგრამების აკრედიტაცია უცხოური
ორგანიზაციების მიერ.

12 სტუდენტზე ორიენტირებული
სწავლება.

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება
- მიდგომები ხარისხის
უზრუნველყოფისთვის.

13 მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა
და უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები.

უნივერსიტეტებში მთელი სიცოცხლის
მანძილზე სწავლის გზამკვლევი,
ტემპუსის ეროვნული ოფისის ეგიდით,
თბილისი 2009.

14 უნივერსიტეტების რანჟირების
სისტემები. საქართველოს
უნივერსიტეტები რანჟირების
საერთაშორისო სისტემებში.

უნივერსიტეტების გლობალური
რანჟირება და მისი გავლენა.

15 განვლილი მასალის შეჯამება.
წინასაგამოცდო კონსულტაცია.


