
შპს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისადმი 

ბრძანება # 01-01/72 

 თბილისი                                             “ 12 “  ოქტომბერი  2017 წ. 

ხელოვნების კურსის და თვითშფასების ჯგუფის შექმნის შესახებ 
 

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე–9  მუხლის, გთსუ–ის წესდების მე–5 მუხლის, 

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების და სამართლის ფაკულტეტების დეკანების 

სამსახურებრივი ბარათების და  ჟურნალისტიკის კათედრის სხდომის (2017 წ. 15.09. ოქმი № 1 

ამონაწერი) და წარდგინების საფუძველზე 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ 

§ 1 

 მიმდინარე 2017-2018 სასწ/წ გთსუ-ში შეიქმნას მოკლე სასერტიფიკატო კურსი 

„ხელოვნების სკოლა“ 

კურსის მიზანია შესძინოს მსმენელს ის ცოდნა, ოსტატობა, სპეციფიური უნარ-ჩვევები, რაც 

უკავშირდება ფოტოგრაფიას - გადაღებას მულტიმედია პლათფორმაზე (სტუდია, პავილიონი, 

ნატურა და ა.შ.)  

კურსის აღწერილობა: კურსი დატვირთულია პრაქტიკული ხასიათის 

დავალებებით/სამუშაოებით და სრულდება დასკვნითი პროექტით. პროგრამის თემატიკაა: 

ფოტოგრაფიის საბაზისო ტექნიკა, დოკუმენტური ფოტო, მხატვრული ფოტო, ლანდშაფტის 

ფოტო, ფოტოპორტრეტი, ფოტო რეკლამისთვის, ფოტო ტრადიციული და ახალი მედიისთვის, 

ფოტოს დემონსტრირების თანამედროვე ფორმები (ფესტივალები, გამოფენები და ა.შ.).        

სწავლის ხანგრძლივობა: სრული კურსი მოიცავს 9 თვეს, რომელიც შედგება 3 სამთვიანი 

დამოუკიდებელი ნაწილისაგან.      

მეცადინეობის ორგანიზება: მეცადინეობები გაიმართება კვირაში სამჯერ, მათ შორის ორი -  

უნივერსიტეტში, ერთი - გასვლითი, რომელსაც, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს 

უნივერსიტეტი. 

მეცადინეობის ჩატარების დრო:  15:00 – 17:00 

სწავლის ღირებულება: 1 თვე - 250 ლარი.  

შემოსული თანხა წილობრივად გადანაწილდება შემდეგნაირად: 50% - ლექტორს, სერგო 

ედიშერაშვილს; 10% - სასწავლო კურსის კოორდინატორს, პროფ. მარინე ვეკუას; 40% -შპს გთსუ-ს. 

სრული კურსის ან მისი სამიდან რომელიმე ნაწილის დასრულების შემდეგ მსმენელს 

გადაეცემა გთსუ-ს სერტიფიკატები. 

კურსის ყოველი ნაწილის თემატიკა აღწერილია თანდართულ დანართში. 

წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე მოკლე სასერტიფიკატო კურსს “ფოტოხელოვნების 

სკოლა” გაუძღვება ცნობილი სპეციალისტი სერგო ედიშერაშვილი. 

I ნაწილი   

ფოტოგრაფიის საბაზისო ტექნიკა 

დოკუმენტური ფოტო 

1. კამერის ტექნიკა და ფოტოგრაფიის საბაზისო ტექნიკა (ანალოგური და ციფრული) 

2. გამომხატველი ხერხები ფოტოგრაფიაში 

3. დიდ ფორმატიანი ფოტოგრაფია 

4. სტუდიური ფოტოგრაფია 



5. ფენომენალური/უნიკალური გამოსახულება. ვიზუალური ურთიერთობა 

6. ფოტო ჟურნალისტიკა და ჟურნალისტური ეთიკა 

7. ფოტო ჟურნალისტიკა და დოკუმენტური ფოტოგრაფია 

8. დასკვნითი პროექტი: ფოტო გამოფენა 

II ნაწილი  

მხატვრული ფოტო 

1. ვიდეო ხელოვნება  და მხატვრული ფოტოგრაფია ახალ მედიაში. 

2. შემოქმედებითი ფოტოგრაფია I 

3. შემოქმედებითი ფოტოგრაფია II 

4. საილუსტრაციო ფოტოგრაფია  

5. სარეკლამო ფოტოგრაფია  

6. დადგმული ფოტოგრაფია 

7. ფოტოების გამოფენა. ტური მნიშვნელოვან გალერეებში და ფოტო ფესტივალები. 

პირდაპირი კონტაქტი მათ კურატორებთან. 

8. დასკვნითი პროექტი: ფოტო გამოფენა 

III ნაწილი  

ლანდშაფტის ფოტო 
ფოტოპორტრეტი 

 

1. შემოქმედებითი ტექნიკა ფოტოგრაფიაში 

2. შემოქმედებითი პორტრეტი ფოტოგრაფიაში 

3. დოკუმენტური პორტრეტი ფოტოგრაფიაში 

4. ფსიქოლოგიური პორტრეტი ფოტოგრაფიაში 

5. პეიზაჟი ფოტოგრაფიაში    ზონის სისტემის ჩათვლით 

6. ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში  ზონის სისტემის ჩათვლით 

7. ფოტოალბომები და ფოტო სხვადასხვა ტიპის გამოცემებში (ახალი და ტრადიციული 

მედია) 

8. დასკვნითი პროექტი: ფოტო გამოფენა 

 

 

 

 

 

§ 2 

 დამტკიცდეს ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის საბაკალავრო და 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფის შემადგენლობა დანართი 

2-ის შესაბამისად. 

საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელობა დაევალოს 

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელს პროფესორ ლალი ჩაგელიშვილს. 

აღნიშნულმა ჯგუფმა დასკვნები და რეკომენდაციები ფაკულტეტის საბჭოზე დასამტკიცებლად 

წარადგინოს არაუგვიანეს 2017 წლის 20 დეკემბრისა. 
 



დანართი  

 

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირება: (მარკეტინგი, მენეჯმენტი, 

ფინანსები) 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

უფროსი 

6. ბიზნესის მართვის კათედრა 

7. ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა 

8. ინფორმატიკის კათედრა 

9.  გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

10. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

11.  გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

12. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

13. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

14. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

15. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

16. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

 

მოდული - მარკეტინგი 

 სტუდენტები  

ზურაბიშვილი ანა 

კიკილაშვილი ჯემალ 

მაისურაძე ნიკოლოზი 

მამულაშვილი გიორგი 

ქოჩორაშვილი ალეკო 

შანშიაშვილი ზურა 

 

 კურსდამთავრებულები 

ბერიაშვილი მარიამ 

მჟავია ნათია 

სვანაძე გიოგი 

ფურცელაძე გიორგი 

ქურდაძე ლაშა 

 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჩაგელიშვილი კობა 

კოჭლამაზაშვილი ლელა 

დალაქიშვილი რუსუდანი 

თორია მამუკა 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

 

მოდული - მენეჯმენტი 

სტუდენტები 

აბულაძე ნინო 



გელაშვილი გიორგი 

გრიგოლია ნიკა 

იორამაშვილი ნინო 

მუქერია ნინო 

შაშიაშვილი ნინო 

წირღვავა მიხეილ 

თოლორაია ნინო 

კახნიაური ნათია 

ჩანქსელიანი ნათია 

 

 კურსდამთავრებულები 

გელენიძე სალომე 

ესიავა ნინო 

თვარაძე თამარ 

იანტბელიძე თამარი 

კორკიტი ირინა 

ქუთათელაძე ნინო 

ციხისელი დევი 

ხურციძე ავთანდილი 

 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ალადაშვილი ბესიკი  

თორია მამუკა 

ლაცაბიძე ნათელა 

ტაბატაძე ლაშა 

ჟვანია თალიკო 

 

დიაკონიძე ინგა 

 

მოდული - ფინანსები 

სტუდენტები 

ბაქრაძე ევა 

დვალაძე ანა 

კურტანიძე ნინო 

მამასახლისი თამარ 

მელიქიშვილი ხატია 

მერებაშვილი ამალია 

ჩატინიანი ანა 

ხარძიანი მარიამ 

ჯანანაშვილი ბექა 

ჯოგლიძე ნოდარ 

კერვალიშვილი სალომე 

ლოსაბერიძე ხატია 

ჟორჟოლიანი ელენე 

ქაშიბაძე ანი 

ღანიაშვილი ნინო 

 

 კურსდამთავრებულები 

აბრალავა ანა 

გამყრელიძე თორნიკე 

სრუბოვსკაია ანა 

ჩხეიძე ნუცა 



ჭოლაძე ქეთევანი 

წვერიანაშვილი მარიამ 

 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

ბაგრატიონი ნოდარ 

ვეკუა დავით 

კბილაძე დავით 

მელითაური ნინო 

 

 დამსაქმებლები 

არაკომერციული, არასამერწამეო კავშირი სამეცნიერო კონსალტინგური ცენტრი "მომავლის მენეჯერი" 

შპს "ეკოლაინი" 

ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწ. კვლევითი ცენტრი 

შპს "დენოლა" 

აუდიტორული კომპანია "ლაზონა" 

სამშენებლო კომპანია "მეგალაინი" 

შპს აუდიტორული ფირმა "თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი" 

შპს აუდიტორული ფირმა „ალტერ-ეგო“ 

შპს ჯინო პარკი  

 

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ბიზნესის მართვის კათედრა 

7. ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა 

8. ინფორმატიკის კათედრა 

9. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

10. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

11. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

12. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

13. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

14. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

15. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

16. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

სტუდენტები  

ზურაბიშვილი ანა 

კიკილაშვილი ჯემალ 

მაისურაძე ნიკოლოზი 

მამულაშვილი გიორგი 

ქოჩორაშვილი ალეკო 

შანშიაშვილი ზურა 

აბულაძე ნინო 

გელაშვილი გიორგი 

გრიგოლია ნიკა 

იორამაშვილი ნინო 



მუქერია ნინო 

შაშიაშვილი ნინო 

წირღვავა მიხეილ 

თოლორაია ნინო 

კახნიაური ნათია 

ჩანქსელიანი ნათია 

ბაქრაძე ევა 

დვალაძე ანა 

კურტანიძე ნინო 

მამასახლისი თამარ 

მელიქიშვილი ხატია 

მერებაშვილი ამალია 

ჩატინიანი ანა 

ხარძიანი მარიამ 

ჯანანაშვილი ბექა 

ჯოგლიძე ნოდარ 

კერვალიშვილი სალომე 

ლოსაბერიძე ხატია 

ჟორჟოლიანი ელენე 

ქაშიბაძე ანი 

ღანიაშვილი ნინო 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჩაგელიშვილი კობა 

კოჭლამაზაშვილი ლელა 

დალაქიშვილი რუსუდანი 

თორია მამუკა 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

ალადაშვილი ბესიკი  

თორია მამუკა 

ლაცაბიძე ნათელა 

ტაბატაძე ლაშა 

ბაგრატიონი ნოდარ 

ვეკუა დავით 

კბილაძე დავით 

მელითაური ნინო 

 დამსაქმებლები 

არაკომერციული, არასამერწამეო კავშირი სამეცნიერო კონსალტინგური ცენტრი "მომავლის მენეჯერი" 

შპს "ეკოლაინი" 

ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწ. კვლევითი ცენტრი 

შპს "დენოლა" 

აუდიტორული კომპანია "ლაზონა" 

სამშენებლო კომპანია "მეგალაინი" 

შპს აუდიტორული ფირმა "თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი" 

შპს აუდიტორული ფირმა „ალტერ-ეგო“ 

შპს ჯინო პარკი 

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა: ტურიზმი 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 



5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ბიზნესის მართვის კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 

8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

სტუდენტები  

ნუგზარიშვილი კონსტანტინე 

ჟიჟიაშვილი ანი 

ფოლადიშვილი მარიამ 

ჯინჯოლია ანა 

ბუსხრიკიძე სალომე 

ქაჯაია მარიამ 

გიგაური ბაია 

 

 კურსდამთავრებულები 

კელაპტრიშვილი გვანცა 

კოკელაძე სალომე 

მაჭარაშვილი მერი 

პეტრიაშვილი სალომე 

ფოცხვერაშვილი ნონა 

ჩაფიძე ქეთევანი 

ხარაზიშვილი ნანი 

დეკანოსიძე სოფიკო 

ჭანიშვილი ლიკა 

ბუჩუკური თამუნა 

 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

კვარაცხელია ნიკო 

თევდორაძე სოფიკო 

ჭეშმარიტაშვილი მალხაზ 

ლაოშვილი ზურაბ 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

 დამსაქმებლები 

ტურისტული სააგენტო "ომნესტური" 

სასტუმრო "ვინოტელი" 

ტურისტული კომპანია „აურეუსი“ 

ააიპ. "მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი" 

 

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა: ფსიქოლოგია 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 



5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 

8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

სტუდენტები  

კუპრავა გვანცა 

ჯგერენაია ლალი 

აბრამიშვილი თამთა 

კაპანაძე მეგი 

მამულაშვილი ანა 

ბერიძე მარიკა 

ტონოიანი მილენა 

ჩხაიძე მაია 

კირკიტაძე ქრისტინა 

 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

ობგაიძე ნათია 

კერესელიძე ელისო 

გოგიჩაშვილი ნანა 

კლდიაშვილი მართა 

ქურხული ლია 

გერსამია ირინე 

 

 დამსაქმებლები 

ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწ. კვლევითი ცენტრი 

სსიპ -  ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა 

კავშირი ადამიანებისთვის განსაკუჯთრებულ ზრუნვას რომ საჭიროებენ 

სსიპ -  ქალაქ თბილისის  №129 საჯარო სკოლა 

შპს აიბი-მთიები 

საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა: ჟურნალისტიკა 
 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ჟურნალისტიკის კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 

8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 



13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

სტუდენტები  

გაგულიძე ანუკი 

გუგუშვილი ანა 

ტოჩილაშვილი თამარ 

დოლიძე დავით 

იაშვილი თეონა 

მიქაძე თეონა 

სადრაძე ანა 

ქოქოსაძე ნიკა 

ხვიჩია ზურაბ 

 კურსდამთავრებულები 

ახმეტელი ლანა 

გრიგოლია მაია 

თავართქილაძე მარიამ 

კვეტენაძე ლონდა 

ლომიძე თეონა 

ნოღაიდელი ინოლა 

ცაგურიშვილი ელენე 

ჯიქია სალომე 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

ჩიკვილაძე დალი 

თავართქილაძე სიმონ 

კვეზერელი-კოპაძე მაია 

კუტუბიძე ლაურა 

ონიანი ნატო 

კვინტრაძე სოფიო 

ალადაშვილი ირაკლი 

ნონიკაშვილი თამარ 

თავართქილაძე ქეთო 

 დამსაქმებლები 

 საინფორმაციო პორტალები: 

 „კვირა“,  

„მედიასითი“, 

 „აიპრესი“,  

„რეპორტიორი“,  

„მედიანიუსი“;  

ჟურნალები:  

„არსენალი“,  

„ლიბერალი“  

გაზეთები:  

„ბათუმელები“;  

„ქარტული სიტყვა-ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკა“;  

ტელეკომპანიები:  

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“;  

ქართული “TV”;  

„TV პირველი”;   

„თრიალეთი“;  

„იბერია“ 

რადიოარხი „FM107.9”;  

მედიაორგანიზაციები „ბიზნესმედია საქართველო“;   



სტუდია „მონიტორი“;   

სამაგისტრო-საგანმანათლებლო პროგრამა: მარკეტინგი 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ბიზნესის მართვის კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 

8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

სტუდენტები  

ზურაბიშვილი ანა 

კიკილაშვილი ჯემალ 

მაისურაძე ნიკოლოზი 

მამულაშვილი გიორგი 

ქოჩორაშვილი ალეკო 

შანშიაშვილი ზურა 

ზარანდია გვანცა 

მჟავია ნათია 

ჩაფიძე ქეთევანი 

ციხისელი დევი 

წიკლაური სოფიკო 

წურწუმია გიორგი 

ჯალალი სოფო 

ბუაძე სალომე 

ლუხუტაშვილი ნინო 

ლუხუტაშვილი სოფიკო 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

დალაქიშვილი რუსუდანი 

კოჭლამაზაშვილი ლელა 

ალადაშვილი ბესო 

ტაბატაძე ლაშა 

 დამსაქმებლები 

არაკომერციული, არასამერწამეო კავშირი სამეცნიერო კონსალტინგური ცენტრი "მომავლის მენეჯერი" 

შპს "ეკოლაინი" 

შპს "დენოლა" 

შპს ჯინო პარკი 

სამაგისტრო-საგანმანათლებლო  პროგრამა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი 

 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 



5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ბიზნესის მართვის კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 

8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

 

სტუდენტები  

ზარანდია გვანცა 

მჟავია ნათია 

სალაძე ცოტნე 

ღვინაძე მანჩო 

ჩაფიძე ქეთევანი 

ციხისელი დევი 

წიკლაური სოფიკო 

წურწუმია გიორგი 

ჯალალი სოფო 

ბაქრაძე ანა 

ბუაძე სალომე 

ბუტიკაშვილი მარიამი 

ვარდანაშვილი ნინო 

ლუხუტაშვილი ნინო 

ლუხუტაშვილი სოფიკო 

მახარაშვილი ნინო 

 კურსდამთავრებულები 

მელიქიშვილი მიხეილ 

ჯავახიშვილი ელენე 

ახალაძე თამარი 

ბეჟუაშვილი გიორგი 

მალანია დავით 

ხუციშვილი სოფო 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

თავართქილაძე სიმონ 

კოჭლამაზაშვილი ლელა 

ვეკუა დავით 

დალაქიშვილი რუსუდანი 

ალადაშვილი ბესიკი 

 დამსაქმებლები 

არაკომერციული, არასამერწამეო კავშირი სამეცნიერო კონსალტინგური ცენტრი "მომავლის მენეჯერი" 

შპს "ეკოლაინი" 

ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწ. კვლევითი ცენტრი 

შპს "დენოლა" 

შპს ჯინო პარკი 

სამშენებლო კომპანია "მეგალაინი" 

სამაგისტრო-საგანმანათლებლო  პროგრამა: საბანკო საქმე 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 



2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ფინანსებისა და ეკონომიკის კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 

8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

 

სტუდენტები  

გამყრელიძე თორნიკე 

გელოვანი ნინო 

შაიშმელაშვილი ლუკა 

ქავთარაძე ოთარ 

მჭედლიშვილი ნინო 

სამნიაშვილი ვაჟა 

შაშვიაშვილი ვალერი 

ჭაბაშვილი ლალი 

 

 კურსდამთავრებულები 

ახალკაცი სალომე 

მწითური გიორგი 

დარჩიაშვილი თეიმურაზი 

 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

ვეკუა დავით 

კბილაძე დავით 

ლაცაბიძე ნათელა 

სახოკია გიორგი 

ხუსკივაძე მამუკა 

 დამსაქმებლები 

საქართველოს ბანკების ასოციაცია 

აუდიტორული კომპანია "ლაზონა" 

შპს აუდიტორული ფირმა "თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი" 

შპს აუდიტორული ფირმა „ალტერ-ეგო“ 

 

სამაგისტრო-საგანმანათლებლო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ჟურნალისტიკის კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 



8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორსო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

სტუდენტები  

კირკიტაძე თამარ 

ცაავა ნათია 

ძიძიშვილი სალომე 

წიქორიძე ალექსანდრე 

ხახუტაშვილი თინათინი 

ჯოლოგუა სალომე 

აბულაძე ბელა 

სულიაშვილი სოფიო 

შუბითიძე გვანცა 

 კურსდამთავრებულები 

ბერიძე შორენა 

გელაშვილი ნინო 

კაკაურიძე სოფიო 

მესხი თამარ 

მისაბიშვილი მარიამ  

ქვირია ქეთევან 

ჯოხაძე ქეთევან 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

ჩიკვილაძე დალი 

ფანცულაია თამარ 

გოგიჩაიშვილი ნანა 

კუტუბიძე ლაურა 

ონიანი ნატო 

გიორგობიანი ედნარი 

ნანიტაშვილი ვახტანგი 

 დამსაქმებლები 

საინფორმაციო პორტალები: 

 „კვირა“,  

„მედიასითი“, 

 „აიპრესი“,  

„რეპორტიორი“,  

„მედიანიუსი“;  

ჟურნალები:  

„არსენალი“,  

„ლიბერალი“  

გაზეთები:  

„ბათუმელები“;  

„ქარტული სიტყვა-ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკა“;  

ტელეკომპანიები:  

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“;  

ქართული “TV”;  

„TV პირველი”;   

„თრიალეთი“;  

„იბერია“ 



რადიოარხი „FM107.9”;  

მედიაორგანიზაციები „ბიზნესმედია საქართველო“;   

სტუდია „მონიტორი“;   

სამაგისტრო-საგანმანათლებლო პროგრამა: საზოგადოებრივი ურთიერთობები (PR) 

 ადმინისტრაციული/დამხმარე ერთეულები/პირები 

1. რექტორი 

2. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანი  

3. საგანმანათლებლო პროგრამის  ხელმძღვანელი  

4. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

5. ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

6. ჟურნალისტიკის კათედრა 

7. ინფორმატიკის კათედრა 

8. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილება 

15. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

სტუდენტები  

გაგულიძე ანუკი 

გუგუშვილი ანა 

ტოჩილაშვილი თამარ 

დოლიძე დავით 

იაშვილი თეონა 

მიქაძე თეონა 

სადრაძე ანა 

ქოქოსაძე ნიკა 

ხვიჩია ზურაბ 

კირკიტაძე თამარ 

ცაავა ნათია 

ძიძიშვილი სალომე 

წიქორიძე ალექსანდრე 

ხახუტაშვილი თინათინი 

ჯოლოგუა სალომე 

აბულაძე ბელა 

სულიაშვილი სოფიო 

შუბითიძე გვანცა 

 პროფესორ-მასწავლებლები 

ჟვანია თალიკო 

დიაკონიძე ინგა 

ჩიკვილაძე დალი 

ჩაგელიშვილი კობა 

გიორგობიანი ედნარი 

კუტუბიძე ლაურა 

ონიანი ნატო 

კვინტრაძე სოფიო 

გოგიჩაიშვილი ნანა 

 დამსაქმებლები 

„ისთ-პოინტი“ („East Point”), “ქი ქომუნიქეიშნ“ („Key Communication”), „ჯეპრა“ („GePRA”),  „თეიქ“. 

  

 



§ 3 

 დამტკიცდეს სამართლის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფის შემადგენლობა დანართი-ის შესაბამისად. 

საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელობა დაევალოს 

სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს პროფესორ 

სერგო ჭელიძეს 

აღნიშნულმა ჯგუფმა დასკვნები და რეკომენდაციები ფაკულტეტის საბჭოზე დასამტკიცებლად 

წარადგინოს არაუგვიანეს 2017 წლის 20 დეკემბრისა. 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების 

ანგარიშის შემუშავების პროცესში ჩართული გთსუ-ს სტრუქტურული ერთეულები 

1. გთსუ-ს  რექტორი 

2. გთსუ-ს ხუს-ი 

3. სამართლის ფაკულტეტი 

4. სამართლის ფაკულტეტის ხუს-ი 

5. საჯარო სამართლის კათედრა 

6. კერძო სამართლის კათედრა 

7. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

8. გთსუ-ს კანცელარია 

9. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

12. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

13. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

14. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

15. სტუდენტები  

ეკატერინე ლაღიძე 

მარიკა გვიანიძე 

ლაშა ლომიაშვილი 

ქეთევან დუმბაძე 

ნინო ბერიძე 

გიორგი გალუსტიანი 

თამარ მაისურაძე 

ირაკლი ტალიკაშვილი 

მარიამ ნონისშვილი 

ინგა ბერიძე   

16. კურსდამთავრებულები 

გურამ ტალახაძე 

რუსუდან ქვრივიშვილი 

თათია ჩაჩუა 

ანა ჩხეიძე 

მარიამ მელია 

ნინო ხორბალაძე 

ლინდა ჩხიტუნიძე 

ნასიბ-კიზი აიდა 

17. აკადემიური/მოწვეული პერსონალი 

დავით ლობჟანიძე 

გიორგი ხუნაშვილი 

სიმონ თავართქილაძე 

ლიკა საჯაია 

ნუგზარ თევდორაძე 



მალხაზ ჩახნაშვილი 

18. დამსაქმებლები 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 

თბილისის საქალაქო სასამართლო 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 

შპს საერთაშორისო იურიდიული ფირმა „თემიდა 2000“ 

ფიზიკური პირი ადვოკატი დავით ჯინჯოლავა 

ფიზიკური პირი ადვოკატი თამაზ ქოქოშვილი 

ფიზიკური პირი მარი ქუთათელაძე 

თვითშეფასების ჯგუფის წევრთა პასუხისმგებლობის სფეროები განსაზღვრულია შემდეგნაირად: 

1. გთსუ-ს  რექტორი - კურირებს და ზედამხედველობას უწევს აკრედიტაციის ხუთივე 

სტანდარტის შესრულებასა და აკრედიტაციის თვითშეფასების კითხვარში მოთხოვნილი 

ფორმით ასახვას. 

2. სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი - უზრუნველყოფს აკრედიტაციის 

პირველი და მეორე სტანდარტით მოთხოვნილი ინფორმაციის სისტემატიზებას, 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნის, სწავლის შედეგების და მათთან პროგრამის 

შესაბამისობის დადგენისათვის შეიმუშავებს პროგრამის მიზნებს, და სწავლის შედეგებს, 

ასევე პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკას, ასევე ყველა საჭირო 

სამართლებრივი დოკუმენტის მოძიებას, სტანდარტის აღწერას, ასევე საგანმანათლებლო 

პროგრამების შემუშავება, განვითარების, სტუქტურისა და შინაარსის ჩამოყალიბებისა და 

სწავლის შედეგების შეფასების სტანდარტის დაკმაყოფილებას, დაინტერესებულ 

მხარეებთან კონსულტაციების გამართვას და საბოლოო ინფორმაციის ჯგუფისადმი 

წარმოდგენას.  

3. სამართლის ფაკულტეტის დეკანი და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურისა უფროსი - აკრედიტატიის პირველი სტანდარტის დაკმაყოფილების მიზნით 

განახორციელებს შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზს, რომლის 

გათვალისწინებაც მოხდა პროგრამის შემუშავებისას,  შესაბამისად დეკანი ვალდებულია 

წარმოადგინოს ინფორმაცია თუ რამდენად ითვალისწინებს პროგრამის მიზნები და 

სწავლის შედეგები ადგილობრივი  შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და საერთაშორისო 

ბაზრის ტენდენციებს, ასევე, მეცნიერების/დარგის, სახელმწიფოს ან/და საზოგადოების 

განვითარების მოთხოვნებს; დასკვნები და ინფორმაციები დოკუმენტის სახით 

წარედგინება თვითშეფასების ჯგუფს.  

4.  გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება - უზრუნველყოფს მეორე სტანდარტის 2.3 და 2.4 

პუნქტით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის სილაბუსებთან და პრაქტიკული, 

კვლევითი და ტრანსფერული უნარების განვითარებასთან დაკავშირებული საჭირო 

ინფორმაციის წარმოდგენის მიზნით მოახდინოს საჭირო მასალების გენერირება და 

ჯგუფისათვის წარდგენა. 

5. საჯარო სამართლის კათედრა და კერძო სამართლის კათედრა - უზრუნველყოფს 

აკრედიტაციის მესამე სტანდარტის 3.2. ქვესტანდართით მოთხოვნილი მაგისტრამტებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის გენერირება და ჯგუფისათვის წარმოდგენა. 

6. გთსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფისა სამსახურის უფროსი - უზრუნველყოფს 

აკრედიტაციის პირველი სტანდარტით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების 

შეფასების მექანიზმებისა და მათი ანალიზის, ასევე ანალიზის გამოყენების შესახებ 

ინფორმაციებს. ხუს-ის უფროსი თვითშეფასების ანგარიშში ასახავს ინფორმაციებს 

რომელიც შეეხება შემდეგ საკითხებს: პროგრამას განსაზღვრული აქვს სწავლის შედეგების 

შეფასების მექანიზმი. სწავლის შედეგების შეფასება ხდება თანმიმდევრულად და 

გამჭვირვალედ, დარგის სპეციფიკისთვის დამახასიათებალი  პერიოდულობით; სწავლის 

შედეგების შეფასების სისტემა და პერიოდულობა ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას,  

მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებსა და მეთოდებს, რომლებიც   სტუდენტების მიერ 



საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევის დადგენის საშუალებას 

იძლევა; ხელმძღვანელი განსაზღვრანს  სამიზნე ნიშნულებს თითოეული სწავლის 

შედეგისათვის; ხდება სწავლის შედეგების შეფასების შედეგების მონიტორინგი და 

სამიზნე ნიშნულებთან დადარება;  ხუს-ის უფროსი ასევე ავსებს აკრედიტაციის მეხუთე 

სტანდარტს სწავლის ხარისხის შესაძლებლობების შესახებ, სადაც ახდენს ხარისხის 

უზრუნველყოფის შიდა და გარე შეფასების მექანიზმების სისტემატიზებას 

ქვესტანდარტების დაკმაყოფილებისათვის საჭირო ღონისძიებების ჩატარებას, 

დაინტერესებული მხარეებისადმი დოკუმენტაციების გაცნობას, სტანდარტის 

დასაკმაყოფილებლად საჭირო დოკუმენტების მომზადებას და დასამტკიცებლად 

წარდგენას. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, 

ზედამხედველობს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მიერ 

შევსებული  აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის შევსების პროცესს და 

პასუხისმგებელია ასახული ინფორმაციის სისწორეზე. 

7. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ფაკულტეტის დონეზე 

უზრუნველყოფს აკრედიტაციის პირველი სტანდარტით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების შეფასების მექანიზმებისა და მათი ანალიზის, ასევე ანალიზის გამოყენების 

შესახებ ინფორმაციებს. ხუს-ის უფროსი ფაკულტეტის დონეზე უნივერსიტეტის ხუს-ის 

მიერ შემუშავებული დოკუმენტაციის გათვალისიწნებით თვითშეფასების ანგარიშში 

ასახავს ინფორმაციებს რომელიც შეეხება შემდეგ საკითხებს: პროგრამას განსაზღვრული 

აქვს სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი. სწავლის შედეგების შეფასება ხდება 

თანმიმდევრულად და გამჭვირვალედ, დარგის სპეციფიკისთვის დამახასიათებალი  

პერიოდულობით; სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა და პერიოდულობა 

ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას,  მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებსა და 

მეთოდებს, რომლებიც   სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის 

შედეგების მიღწევის დადგენის საშუალებას იძლევა; ხელმძღვანელი განსაზღვრანს  

სამიზნე ნიშნულებს თითოეული სწავლის შედეგისათვის; ხდება სწავლის შედეგების 

შეფასების შედეგების მონიტორინგი და სამიზნე ნიშნულებთან დადარება;  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, როგორც ფაკულტეტის დონეზე აკრედიტაციის 

თვითშეფასების შევსებაზე პასუხისმგებელი პირი ავსებს მეორე სტანდარტით 

გათვალისწინებული 2.5 და 2.6. ქვესტანდართით მოთხოვნილ მასალებს, რა დროსაც 

ეყრდნობა თანამონაწილეობით შედგენილ და აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულ 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამასა და სასწავლო კურსების სილაბუსებს. 

8. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება  და გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

- უზრუნველყოფენ აკრედიტაციის მეოთხე სტანდართით  გათვალისწინებული 

უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების, მათ შორის პროგრამის განმახორციელებლების 

და პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ ინფორმაციის თვითშეფასების ფორმით 

გათვალისწინებული კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, უზრუნველყოფენ აკადემიური 

და მოწვეული პერსონალის ადმინისტრაციის/დამხმარე პერსონალის პირადი საქმეების 

მოწესრიგებას, აკადემიურ პერსონალთან აფილირების ხელშეკრულებების გაფორმებას, 

სტატისტიკური მონაცემების შევსებისათვის საჭირო ინფორმაციების მიწოდებას ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურისათვის. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის 

დატვირთვების შესახებ ინფორმაციის გენერირებას და დატვირთვის გეგმის შედგენას. 

მოძიებული ინფორმაციის ჯგუფისადმი წარდგენას. 

9. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება- 

უზრუნველყოფს აკრედიტაციის მესამე   სტანდარტით გათვალისწინებული 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა მიღწევების, მათთან ინდივიდუალური მუშაობის შესახებ 

ინფორმაციების მოძიებასა და წარმოდგენას, მათ შორის სტუდენტთა საკონსულტაციო 

მომსახურების ქვესტანდარტის დაკმაყოფილებას და სტუდენტთა მხარდაჭერის 

ღონისძიებების შესახებ შეფასების კრიტერიუმით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის 

მოძიებას, შეფასებასა და ჯგუფისათვის წარდგენას. 



10. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური - უზრუნველყოფს აკრედიტაციის მეოთხე 

სტანდარტის 4.4. ქვესტანდარტით გათვალისწინებული პროგრამის/ფაკულტეტის 

ბიუჯეტის და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ   ინფორმაციების მოძიებას და 

სრულყოფას. 

11. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება - უზრუნველყოფს ავტორიზაციის მეოთხე  

სტანდარტის  7.1. ქვესტანდარტით გათვალისწინებული ადამიანური რესურსების 

შეფასების კრიტერიუმით განსაზღვრული ინფორმაციის გენერირებას, კერძოდ, სამუშაო 

აღწერილობისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციების ანალიზს, 

პროგრამის ხელმძღვანელის ფუნქციების ამსახველი დოკუმენტების განხილვას და 

ჯგუფისათვის წარდგენას.  

12. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა - უზრუნველყოფს აკრედიტაციის მეოთხე სტანდარტის   4.3. 

ქვესტანდარტით გათვალისწინებული საბიბლიოთეკო რესურსების შეფასების 

კრიტერიუმით განსაზღვრული ინფორმაციების მოძიებას და  დამუშავებას, მოძიებული 

ინფორმაციების ჯგუფისათვის წარდგენას. 

13. აკადემიური/მოწვეული პერსონალი - ჩართული არიან პროგრამის შემუშავებაში, 

პროგრამის სწავლის მიზნების, სწავლება/სწავლის მეთოდების შერჩევისას 

ხელმძღვანელობენ ავტონომიურობით, ასევე ჩართული არიან სწავლის შედეგების 

შეფასების პროცესში.  

14. სტუდენტები - ჩართული არიან პროგრამის შემუშავებაში, მონაწილეობენ სასწავლო 

კურსების დაგეგმვაში, სწავლის შედეგების მიღწევის შესახებ იღებენ ინფორმაციას ასევე 

სტუდენტი იღებს  სასწავლო პროცესის დაგეგმვაზე, აკადემიური მიღწევების 

გაუმჯობესებაზე, დასაქმებაზე სათანადო კონსულტაციას და კარიერულ 

განვითარებასთან  დაკავშირებით მხარდაჭერას, რომლის მიღწევაც ფასდება 

კითხვარებისა და უშუალო ინტერვიურების გზით. 

15. კურსდამთავრებულები - ჩართული არიან  სწავლის შედეგების შეფასების პროცესში, მათი 

მონაწილეობით ისაზღვრება რამდენად შეესაბამება პროგრამა კურსდამთავრებულთა 

პროფესიით დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს და იძლევა განათლების შემდეგ 

საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას; შეფასება ხორციელდება, როგორც 

გამოკითხვებით, ისე უშუალო ინტერვიურების გზით. 

16. დამსაქმებლები -     ჩართული არიან სწავლის შედეგების შეფასების პროცესში, მათი 

მონაწილეობით ისაზღვრება რამდენად  შეესაბამება დარგის სპეციფიკას და შრომის 

ბაზრის მოთხოვნებს;  ასევე უშუალო მონაწილეობას იღებენ პროგრამის სასწავლო 

კურსების დადგენაში, პროგრამის მიზნებისა და შედეგების განსაზღვრაში. 
 

კერძო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის თვითშეფასების 

ანგარიშის შემუშავების პროცესში ჩართული გთსუ-ს სტრუქტურული ერთეულები 

1. გთსუ-ს რექტორი 

2. გთსუ-ს ხუს-ი 

3. სამართლის ფაკულტეტი 

4. სამართლის ფაკულტეტის ხუს-ი 

5. კერძო სამართლის კათედრა 

6. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

7. გთსუ-ს კანცელარია 

8. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

9. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

10. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

11. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

12. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

13. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური 

14. სტუდენტები  

ნინო შალამბერიძე 



მარიამ კოშკაძე 

ირმა ესერიძე 

ანა გვენცაძე 

გვანცა აფციაური 

ნინო თვალავაძე 

ალექსანდრე ბერუაშვილი 

გიორგი მაისურაძე 

15. კურსდამთავრებულები 

ლიკა ბაბაშვილი 

ანა ლომიტაშვილი 

ანა ბაჩიაშვილი 

თეონა როსტომაშვილი 

ქეთევან გადაბაძე 

ლიანა ბაკურაძე 

16. პროფესორ-მასწავლებლები 

რომან შენგელია 

შალვა ქურდაძე 

დავით სუხიტაშვილი 

ნიკოლოზ ფიცხელაური 

თამარ ჩიტოშვილი 

17. დამსაქმებლები 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 

თბილისის საქალაქო სასამართლო 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 

შპს საერთაშორისო იურიდიული ფირმა „თემიდა 2000“ 

ფიზიკური პირი ადვოკატი დავით ჯინჯოლავა 

ფიზიკური პირი ადვოკატი თამაზ ქოქოშვილი 

ფიზიკური პირი მარი ქუთათელაძე 

სისხლის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის 

თვითშეფასების ანგარიშის შემუშავების პროცესში ჩართული გთსუ-ს სტრუქტურული 

ერთეულები 

1. გთსუ-ს რექტორი 

2. გთსუ-ს ხუს-ი 

3. სამართლის ფაკულტეტი 

4. სამართლის ფაკულტეტის ხუს-ი 

5. საჯარო სამართლის კათედრა 

6. გთსუ-ს სტუდენტებთან და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის განყოფილება 

7. გთსუ-ს კანცელარია 

8. გთსუ-ს ბიბლიოთეკა 

9. გთსუ-ს საფინანსო – საბიუჯეტო სამსახური 

10. გთსუ-ს იურიდიული განყოფილება 

11. გთსუ-ს სასწავლო განყოფილება 

12. გთსუ-ს სამეცნიერო განყოფილება 

13. გთსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური. 

14. სტუდენტები  

თორნიკე მახათაძე 

სოინოვ ეიტიბარ 

ანა ჭაბაშვილი 

თამარ შარია 

ნანული ქიმაძე 

ირაკლი მიგრიაული 

სალომე მაკარაძე 



სალომე კეჭაყმაძე 

15. კურსდამთავრებულები 

დარეჯან გიორბელიძე 

ლევან კაკაჩია 

ფიქრია წვერავა 

ლანა დოლიძე 

გიორგი სვანიძე  

გიორგი ნავერიანი 

თედო ბაკურიძე 

ირაკლი მატკავა 

16. პროფესორ-მასწავლებლები 

ვენედი ბენიძე 

თამარ ებრალიძე 

ლია ჯანგებაშვილი 

მაია ოშხარელი 

გია მეფარიშვილი 

17. დამსაქმებლები 

თბილისის საქალაქო სასამართლო 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 

შპს საერთაშორისო იურიდიული ფირმა „თემიდა 2000“ 

ფიზიკური პირი ადვოკატი დავით ჯინჯოლავა 

ფიზიკური პირი ადვოკატი თამაზ ქოქოშვილი 

ფიზიკური პირი მარი ქუთათელაძე 

 

 შესაბამისი ხელშეკრულების მომზადება დაევალოს იურიდიულ სამსახურს; 

  

 დაევალოს კანცელარიას ბრძანება გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს; 

 

 ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერის დღიდან. 

 

 

 

 

რექტორი           გიორგი  მათიაშვილი 

 


