ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნა
პროგრამის სახელწოდება:
წარმოდგენილი ინფორმაციის სისრულე
ყველა პუნქტი შევსებულია
არ არის შევსებული შემდეგი პუნქტ(ებ)ი
ბოლომდე არ არის შევსებული შემდეგი
პუნქტ(ებ)ი

მისანჭებელი კვალიფიკაციის შესაბამისობა უმაღლესი განათლების ჩარჩოსთან
შეესაბამება
არ შეესაბამება

პროგრამის მონაწილე ლექტორების რაოდენობა
ძირითადი აკადემიური პერსონალი
პროფესორი
ასოცირებული პროფესორი
ასისტენტ-პროფესორი

მოწვეული პერსონალი
უფროსი მასწავლებელი
დარგის სპეციალისტი
მასწავლებელი

პროგრამის მონაწილე ლექტორების კვალიფიკაცია შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამის
მიზნების მიღწევას
კი
არა

პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანამიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების
წინაპირობები ლოგიკურია
კი
არა

პროგრამის მიზნის შესაბამისობა უნივერსიტეტის მისიასთან
სრული შესაბამისობა
სრული შეუსაბამობა
ბოლომდე არ შეესაბამება

პროგრამის მიზნის მიღწევის დონე
პროგრამის მიზანი სრულად მიღწევადია
პროგრამის მიზანი ნაწილობრივ მიღწევადია
პროგრამის მიზანი მიუღწევადია

პროგრამის სწავლის შედეგები აღწერილია კვალიფიკაციის ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის აღმწერისა
და კონკრეტული დარგობრივი მახასიათებლის შესაბამისად
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
სრული შესაბამისობა
სრული შეუსაბამობა
ბოლომდე არ შეესაბამება

შესაბამისობა პროგრამის მიზანსა და სწავლის შედეგებს შორის
სრული შესაბამისობა
სრული შეუსაბამობა
ბოლომდე არ შეესაბამება

პროგრამის კომპონენტების ერთობლიობა უზრუნველყოფს პროგრამით დასახული მიზნებისა და

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

სწავლის შედეგების მიღწევას
სრულად
ნაწილობრივ
ვერ უზრუნველყოფს

საგანმანათლებლო პროგრამაში აღწერილი სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები უზრუნველყოფს
პროგრამით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევას
სრულად
ნაწილობრივ
ვერ უზრუნველყოფს

პროგრამის სწავლის შედეგები უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობას
საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე
სრულად
ნაწილობრივ
ვერ უზრუნველყოფს

სასწავლო გეგმა
სასწავლო გეგმაში გაწერილია სტუდენტთა
დატვირთვა საათების მითითებით
სასწავლო გეგმაში არ არის გაწერილი
სტუდენტთა დატვირთვა საათების მითითებით

სწავლის შედეგები
აღწერილია თითოეული სასწავლო კურსის
გავლის შედეგად მიღწეული კომპეტენციები
აღწერილი არ არის თითოეული სასწავლო
კურსის გავლის შედეგად მიღწეული
კომპეტენციები

არჩევითი სასწავლო კურსები
რაოდენობა რელევანტურია
არ არის რელევანტური
არჩევის პროცესი გამჭვირვალეა
არჩევის პროცესი არ არის გამჭვირვალე
ECTS კრედიტების სისტემა
პროგრამაში სწორად არის განაწილებული
პროგრამაში სწორად არ არის განაწილებული
სასწავლო კურსებს ადეკვატურად აქვთ
მითითებული
სასწავლო კურსებს ადეკვატურად არ აქვთ
მითითებული

პრაქტიკა
საველე/სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკა
პროგრამა არ ითვალისწინებს პრაქტიკას,
რადგან მას ეს არ მოეთხოვება
პროგრამა არ ითვალისწინებს პრაქტიკას, თუმცა
მას ეს მოეთხოვება

მატერიალური ბაზა
უზრუნველყოფს პროგრამის განხოეციელებას
ვერ უზრუნველყოფს პროგრამის
განხოეციელებას

პროგრამის შემუშავების პროცესი
პროგრამის შემუშავებაში მონაწილე
სუბიექტები
წარმოდგენილია პროგრამის დამტკიცების აქტი
პროგრამის დამტკიცების აქტი წარმოდგენილი

დამსაქმებლები, აკადემიური პერსონალი,
სტუდენტები, კურსდამთავრებულები

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

არ არის

პროგრამას თან ახლავს სასწავლო კურსების სილაბუსები
პროგრამას თან ახლავს ყველა სასწავლო კურსის
სილაბუსი
პროგრამას არ ახლავს ყველა სასწავლო კურსის
სილაბუსი

პროგრამის კატალოგი
შევსებულია ყველა პუნქტი
არ არის შევსებული შემდეგი პუნქტ(ებ)ი
ბოლომდე არ არის შევსებული შემდეგი
პუნქტ(ებ)ი

შემაჯამებელი კომენტარები/რეკომენდაციები

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

თარიღი

ქეთევან ვაჩეიშვილი

