
 

კონსერვატორიის თვითშეფასების  კრიტერიუმები და შეფასების ინდიკატორიების შკალა  

კრიტერიუმი  1. მართვის ორგანოების როლი 

1.1 მმართველი სუბიექტების  უშუალო მონაწილეობა ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით 

ძირითადი მიზნებისა და ამოცანების, პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში და განვითარებაში. 

1.2 უშუალო მონაწილეობა უსდ-ს ხარისხის მართვის  სისტემის შემუშავებაში, ამ სისტემის დანერგვასა 

და მუდმივი სრულყოფის უზრუნველყოფაში. 

1.3 მმართველი სუბიექტების უშუალო მონაწილეობა გარე დაინტერესებულ მხარეებთან 

ურთიერთობაში  (მომხმარებლები, დამკვეთი, პარტნიორი, საზოგადოების წარმომადგენლები ) 

1.4-5 მმართველი სუბიექტების  უშუალო მონაწილეობა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის 

მოზადებასა და ორგანიზებაში. 

კრიტერიუმი 2. პოლიტიკა და სტრატეგია 

2.1 პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება და სრულყოფა და ამ პროცესებში დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობა (სტუდენტები, პერსონალი, დამსაქმებელი, პარტნიორი, საზოგადოების 

წარმომადგენლები და სხვა) 

2.2 კონსერვატორიის პოლიტიკისა და სტრატეგიის დანერგვის მექანიზმების პროექცია მართვის ყველა 

დონეზე, სტრუქტურულ ერთეულებზე და საკვანძო პროცესებზე  

2.3 პერსონალისა და სტუდენტთა ინფორმირების მექანიზმები გატარებულ პოლიტიკასა და 

სტრატეგიაზე. 

კრიტერიუმი 3. პერსონალის მენეჯმენტი 

3.1 საკადრო პოლიტიკა და პერსონალის განვითარების მართვის პრინციპები. 

3.2 პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრის, პერსონალის მომზადებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების მექანიზმები 

3.3 პერსონალის მოტივაციის გაზრდისა და  პერსონალის წახალისების მექანიზმები. 

3.4 პერსონალის, სტუდენტთა და ხელმძღვანელ პირებს შორის უკუკავშირისა და დიალოგის 

უზრუნველყოფის მექანიზმები 

3.5 სამუშაო გარემოს ხარისხის ამაღლება, სოციალური დაცვისა და პერსონალის კეთილდღეობის 

გაუმჯობესებაზე  ზრუნვა 



კრიტერიუმი 4. რესურსები და პარტნიორები 

4.1 ფინანსური რესურსების მართვა 

4.2 მატერიალური რესურსები მართვა 

4.3 სწავლების ტექნოლოგიის ეფექტურობისა და ცოდნის კონტროლის მართვა 

4.4 საინფორმაციო რესურსების მართვა 

4.5 გარე პარტნიორებთან ურთიერთობა (დამსაქმებლები, სკოლები და კოლეჯები, სხვა უსდ-ები) 

კრიტერიუმი 5.  პროცესების მართვა 

5.1 ხარისხის მართვის სისტემის გაუმჯობესება 

5.1.1 პროცესუალური მიდგომის დანერგვა 

5.1.2 საქმისწარმოება 

5.1.3 დოკუმენტბრუნვა  

5.1.4 ხარისხის მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურის დაგეგმარება და აგება, პასუხისმგებლობებისა და 

უფლებამოსილებების განსაზღვრა და განაწილება 

5.1.5 უსდ-ში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის შექმნა და და განვითარება 

5.1.6 უსდ-ში პროცესების დაგეგმვა 

5.1.7 უსდ-ს და მისი შემადგენელი  სტრუქტურული ერთეულების შიდა აუდიტი და თვითშეფასება 

5.1.8 ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული პროცესები, მოქმედების კორექტირება და 

გაფრთხილება 

5.2 სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ძირითადი პროცესები 

5.2.1 აბიტურიენტთა მოზიდვა და სტუდენტთა მიღება 

5.2.2 საგანამანთლებლო პროგრამების შემუშავება 

5.2.3 საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელება  და სწავლების  ორგანიზება 

5.2.4 სწავლების მეთოდოლოგია და ორგანიზება, სტუდენტის მიერ პროგრამის ათვისების შეფასების 

ადეკვატურობა 



5.2.5 სტუდენტთა კურიკულუმის გარეშე აქტივობები 

5.2.6 Lifelong learning კურსების და პროგრამების შემუშავება და განხორციელება 

5.2.7 უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება (დოქტორანტურა) 

5.2.8 სამეცნიერო კვლევები და შემოქმედებითი საქმინობა (სამუსიკისმცოდნეო,  შემოქმედებით 

პრაქტიკაზე ორიენტირებული კვლევა) 

5.3 დამხმარე პროცესები 

5.3.1 სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის საბუღალტრო-საფინანსო უზრუნველყოფა 

5.3.2 კადრებით უზრუნველყოფა 

5.3.3 შესყიდვები და მატერიალური რესურსები 

5.3.4 საგანამანათლებლო-სასწავლო გარემო 

5.3.5 საგამომცემლო საქმიანობა 

5.3.6 ბიბლიოთეკა და საინფორმაცია მისაწვდომობა 

5.3.7 ინფრასტრუქტურისა და შემოქმედებითი გარემოს მართვა. 

5.3.8 ბიუჯეტის უზრუნველყოფა 

5.3.9 სტუდენტებისა და თანამშრომელთა სოციალური დახმარება 

5.4. ინტერნაციონალიზაცია 

კრიტერიუმი 6.  მომხმარებელთა კმაყოფილება, აზრი 

6.1 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კმაყოფილება 

6.1.1 ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის მექანიზმები სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა 

კმაყოფილების კვლევისათვის 

6.1.2 სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კმაყოფილების ხარისხი 

6.2 დამსაქმებელთა აზრი 

6.2.1 ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის მექანიზმები დამსაქმებელთა კმაყოფილების კვლევისთვის 



6.2.2 დამსაქმებელთა კმაყოფილების ხარისხი 

კრიტერიუმი 7. პერსონალის აზრი 

7.1 ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის მექანიზმები პერსონალის კმაყოფილების კვლევისათვის 

7.2 პერსონალის კმაყოფილების ხარისხი 

კრიტერიუმი 8.  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

8.1 ინფორმაციის მოპოვების მექანიზმები საზოგადოებრივი აზრის კვლევისათვის 

8.2 საზოგადოების დამოკიდებულების და აღქმის დონე, ხარისხი 

კრიტერიუმი 9. 

9.1 უსდ-ს საქმიანობის შედეგების შესახებ  ინფორმაციის მოპოვებისა და შეფასების მექანიზმები 

9.2 უსდ-ს საქმიანობის ფინანსურ შედეგები 

9.3 უსდ-ს საქმიანობის სხვა, არაფინანსური შედეგები 

 

 


