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სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახურის 

ანგარიში 
 

 

 

შპს გურამ  თავართქილაძის  

სახელობის   თბილისის  

სასწავლო უნივერსიტეტი 

თბილისი 

2022 წელი 
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N შესრულებული სამუშაოები პერიოდი პასუხისმგებელი შესრულების ინდიკატორები 

1.  საგაზაფხული და საშემოდგომო  

სემესტრის სააუდიტორიო და ონლაინ 

ცხრილების მომზადება 

სექტემბერი, 

თებერვალი 

 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

სააუდიტორიო და ონლაინ 

ცხრილები 

2.  შუასემესტრული და დასკვნითი 

გამოცდების ცხრილების მომზადება  

აკადემიური 

კალენდრის 

შესაბამისად 

 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

ფაკულტეტები 

შუასემესტრული და დასკვნითი 

გამოცდების ცხრილები 

3.  ონლაინ სწავლების ელექტრონული 

პლატფორმის ადმინისტრირება 

 სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

gtuni.ge 

 

4.  ტესტირების ფორმით ჩასატარებელი 

გამოცდებისათვის  ტესტურ დავალებათა  

ბაზის მომზადება და ტესტების 

ფორმირება 

 

 სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

gtuni.ge 

 

5.  ტესტირების ფორმით ჩასატარებელი 

გამოცდების პროცესის წარმართვა 

აკადემიური 

კალენდრის 

შესაბამისად 

 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

gtuni.ge 

6.  ონლაინ სასწავლო- პროცესის 

მონიტორინგში მონაწილეობა 

 

სემესტრის 

განმავლობაში 

მონიტორინგის ჯგუფი, 

მ. იაშვილი, 

 

 

7.  აკადემიური კალენდრის შედგენა  ივლისი 

2021 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

gtuni.ge 
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8.  სასწავლო გეგემის შესაბამისად  ჯგუფური 

გეგმების მომზადება  

ივლისი - 

სეტემბერი 2021 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

პროგრამის ხელმძღვანელები 

 

ჯგუფური სასწავლო გეგემები 

9.  ფაკულტეტების მიხედვით აკადემიური 

დატვირთივის გაანგარიშება  და 

განაწილების შემოწმება 

 

სასწავლო წლის 

დასაწყისში 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

პროფეორ-მასწავლებელთ წლიური 

დატვირთვა 

10.  ფაკულტეტებიდან წარმოდგენილი 

ინფორმაციის საფუძველზე  სწავლების 

ყველა საფეხურზე უნივერსიტეტის 

მისაღები კონტიგენტის განსაზღვრაში 

მონსაწილეობა;  სსიპ განათლების 

ხარისხის ეროვნულ ცენტრსა და და 

გამოცდების ერთიან ეროვნულ ცენტრში 

წარსადგენად შესაბამისი დოკუმენტაციის 

მომზადება; ერთიანი რეესტრის ბაზაში 

ინფორმაციის ასახვა   

 

მოთხოვნის 

შესაბამისად 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

 ფაკულტეტები 

განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემაში ასახული 

ინფორმაცია 

11.  საგაზაფხულო, საშემოდგომო და 

რიგგარეშე მობილობის პროცესებში 

მონაწილეობა, მობილობის პროცესებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციების ასახვა 

ელექტრონულ ბაზებში  

  

მოთხოვნის 

შესაბამისად 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

რექტორის აპარატი, 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

ფაკულტეტები 

 

 

განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემაში ასახული 

ინფორმაცია 

12. 1 უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების პროფესორ-

მოთხოვნის 

შესაბამისად 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის პოფესორ-
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მასწავლებელთა ერთიანი რეესტრის 

ბაზის წარმოება  

 

განსაზღვრულ 

ვადებში 

 მასწავლებელთა ერთიანი 

რეესტრის ბაზა 

13.  უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების სტუდენტთა რეესტრის 

ბაზის წარმოება 

პერიოდულად, 

მოთხოვნების 

შესაბამისად 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

  

განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის 

სტუდენტთა  ერთიანი რეესტრის 

ბაზა 

14.  უნივერსიტეტის მართვის სისტემაში 

სტუდენტთა რეესტრის ბაზის წარმოება 

პერიოდულად სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

gttu.ini.ge  პლატფორმაზე 

სტუდენტთა ბაზა  

15.  პროგრამების მიხედვით დიპლომების 

დანართების მომზადება უნივერსიტეტის 

მართვის სისტემისთვის. 

 

პერიოდულად სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

ფაკულტეტები 

 

gttu.ini.ge-ის პალატფორმაზე 

დიპლომების დანართები 

16. 1 უნივერსიტეტის მართვის სისტემის 

ადმინისტრირება 

 სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

gttu.ini.ge 

17. 1 უნივერსიტეტის მართვის სისტემის ახალი 

პლატფორმის დანერგვის პროცესების 

წარმართვა 

 

ნოემბერი-

დეკემბერი 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

emisadmin.gtuni.ge; emis gtuni.ge 
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18.  გამოკითხვების ჩატარება და შედეგების 

სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება: 

1. მხარდაჭერის სერვისებით სტუდენტთა 

კმაყოფილების კვლევა; 

2. კონსულტაციებით/ტუტორიალით 

სტუდენტთა კმაყოფილების კითხვარი; 

3. პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევის შეფასება სტუდენტის მიერ; 

4. სასწავლო პროცესის ორგანიზებით 

სტუდენტთა კმაყოფილების კვლევა;  

5. ლექტორის/სასწავლო კურსის შეფასება 

(საგაზაფხულო სემესტრი 2020-2021);   

6. ელექტრონული სწავლების შეფასების 

კითხვარი (2021)  

 

2021 წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური 

 

gttu.ini.ge პლატფორმის მეშვეობით 

ჩატარებული გამოკითხვები 

19.  სამეცნიერო შრომათა კრებულის გამოცემა 

(ნაშრომების შეგროვება, გამოცემისათვის 

შრომათა კრებულის მომზადება) 

 

იანვარი,- 

თებერვალი 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

კათედრები 

გურამ თავართქილაძის ასასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 

#10 

20.  სტუდენტთა მე-12 სამეცნიერო 

კონფერენციის ორგანიზება  და 

კონფერენციის თეზისების გამოცემა 

მაისი სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

კათედრები 

კონფერენციის თეზისების 

კრებული; 

 

21.  მასწავლებელთა მეორე საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ონლაინ-  

კონფერენციის „მსოფლიო ახალი 

მაისი სამართლის ფაკულტეტი, 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური, 

 

ონლაინ კონფერენცია 
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გამოწვევების წინაშე და თანამედროვე 

სამართლის ამოცანები“  

 

22. 8 რექტორის მიმდინარე დავალებები წლის 

განმავლობაში 

სასწავლო პროცესების მართვისა და 

მეცნიერების სამსახური 

 

რექტორის მიმდინარე დავალებების 

შესრულება 


