ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული სტანდარტები
უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელ მინისტრთა კონფერენციამ 2005 წლის
19-20 მაისს მიიღო ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და
სახელმძღვანელო უმაღლესი განათლების ევროპულ სივრცეში. სტანდარტები
მოცემულია შემოკლებული სახით. სრულად სტანდარტები და
სახელმძღვანელო მოცემულია ENQA-ს ანგარიშში ”ხარისხის უზრუნველყოფის
სტანდარტები და სახელმძღვანელო უმაღლესი განათლების ევროპულ
სივრცეში”.

ა. ევროპული სტანდარტები ხარისხის შიდა უზრუნველყოფისათვის უსდ-ში
1. ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკა და პროცედურები:
უსდ-ს უნდა ჰქონდეს ჩამოყალიბებული ხარისხის უზრუნველყოფის
პოლიტიკა და
შესაბამისი პროცედურები და სტანდარტები საკუთარი
პროგრამებისა და ხარისხებისათვის. მათ უნდა აიღონ ნათელი ვალდებულება
განავითარონ ხარისხისა და ხარისხის უზრუნველლყოფის ცნობის
მნიშვნელობის კულტურა მათ მუშაობაში. ამის შემდეგ უსდ-მ უნდა
განავითაროს და დანერგოს ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესების სტრატეგია.
სტრატეგია, პოლიტიკა და პროცედურები უნდა იყოს ოფიციალური და
ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის. მათში უნდა აისახოს სტუდენტთა და
სხვა დაინტერესებულ პირთა როლი.
2. პროგრამებისა და ხარისხების დამტკიცება, მონიტორინგი და პერიოდული
ანგარიში:
უსდ-ს უნდა ჰქონდეს ოფიციალური მექანიზმი პროგრამებისა და
მისანიჭებელი ხარისხების დამტკიცების, მონიტორინგისა და პერიოდული
ანგარიშისათვის.
3. სტუდენტთა შეფასება:
სტუდენტთა შეფასება უნდა ხდებოდეს გამოქვეყნებული კრიტერიუმების,
წესდებებისა და პროცედურების გამოყენებით, რომლებიც სისტემატურად
უნდა იყოს გამოყენებული.
4. მასწავლებელთა ხარისხის უზრუნველყოფა:
უსდ-ს უნდა ჰქონდეს საშუალება დარწმუნდეს, რომ მასწავლებელთა
პედაგოგიური კვალიფიკაცია და კომპეტენტობა აკმაყოფილებს მაღალ
მოთხოვნებს. მეთოდები და პროცედურები ამის მისაღწევად უნდა იყოს
ხელმისაწვდომი იმ პირებისათვის, ვინც ატარებს გარე შემოწმებას და აკეთებს
კომენტარებს ამის შესახებ ანგარიშში.
5. სასწვლო რესურსები და სტუდენტთა მხარდაჭერა:
უსდ უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ საშუალებები სტუდენტთა სწავლის
მხარდასაჭრად არინ ადექვატური და შეესაბამებიან ყოველ შეთავაზებულ
პროგრამას.
6. საინფორმაცია სისტემები:

უსდ უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ მას აქვს შეგროვებული,
გაანალიზებული და გამოყენებული შესაბამისი ინფორმაცია თავისი
საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სხვა საქმიანობის ეფექტური
მართვისათვის.
7. საჯარო ინფორმაცია:
უსდ სისტემატურად უნდა აქვეყნებდეს განახლებულ, მიუკერძოებელ და
ობიექტურ ინფორმაციას, როგორც ხარისხობრივს, ასევე რაოდენობრივს, მის
მიერ შეთავაზებული პროგრამებისა და ხარისხების შესახებ.

ბ. ევროპული სტანდარტები ხარისხის გარე უზრუნველყოფისათვის უსდ-ში
1. ხარისხის გარე უზრუნველყოფის პროცედურების გამოყენება:
ხარისხის გარე უზრუნველყოფის პროცედურებმა უნდა გაითვლისწინონ
ზევით ა) ნაწილში აღწერილი ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის
პროცედურების ეფექტურობა.
2. ხარისხის გარე უზრუნველყოფის პროცედურების განვითარება:
ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესის მიზნები და ამოცანები უნდა იყოს
განსაზღვრული პროცესის დაწყებამდე ყველა პასუხისმგებელი პირის (მათ
შორის უსდ-ს) მიერ და უნდა გამოქვეყნდეს გამოყენებული პროცედურის
აღწერით.
3. გადაწყვეტილების კრიტერიუმები:
ყველა ოფიციალური გადაწყვეტილება, მიღებული ხარისხის გარე
უზრუნველყოფის პროცედურის დროს, უნდა იყოს დაფუძნებული
გამოქვეყნებულ
ზუსტ
კრიტერიუმებზე,
რომელიც
გამოიყენება
სისტემატურად.
4. მიზნისათვის ვარგისიანი პროცესები:
ხარისხის გარე უზრუნველყოფის ყველა პროცედურა ისე უნდა იყოს
დაგეგმილი, რომ უზრუნველყოს მათი ვარგისიანობა დასახული მიზნებისა და
ამოცანების მისაღწევად.
5. ანგარიში:
ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს და დაიწეროს ისეთნაირად, რომ იყოს ნათელი
და გასაგები მკითხველისათვის. მკითხველმა უნდა ადვილად მოძებნოს
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, წახალისება ან რეკომენდაცია, მოყვანილი
ანგარიშში.
6. შემდგომი პროცედურები:
ხარისხის
უზრუნველყოფის
პროცესს,
რომელისთვისაც
გაცემულია
რეკომენდაციები მოქმედებისათვის ან რომელიც ითხოვს შემდგომ სამოქმედო
გეგმას, წინასწარ უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული მომდევნო პროცედურა და ეს
პროცედურა განუხრელად უნდა ხორციელდებოდეს.
7. პერიოდული მიმოხილვა:
უსდ-სა და პროგრამების ხარისხის გარე უზრუნველყოფა უნდა ხდებოდეს
პერიოდულად. პერიოდის ხანგრძლიობა და მიმოხილვის გამოყენებული
პროცედურა ნათლად უნდა
იყოს განსაზღვრული და წინდაწინ
გამოქვეყნებული.
8. ფართო სისტემური ანალიზი:
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ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოებმა უნდა დროდადრო გამოუშვან
ჯამური ანგარიში, რომელიც აღწერს და აანალიზებს მათ მიერ ნაპოვნ
სიახლეებს მათ მიმოხილვებში, შეფასებებში, ანალიზებში და სხვ.
გ. ევროპული სტანდარტები ხარისხის გარე უზრუნველყოფის
სააგენტოებისათვის
1. ხარისხის გარე უზრუნველყოფის პროცედურების გამოყენება უსდ-სათვის:
სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა ხარისხის გარე უზრუნველყოფამ უნდა
გაითვალისწინოს ხარისხის გარე უზრუნველყოფის პროცესის არსებობა და
ეფექტურობა, ჩამოყალიბებული ბ) ნაწილში.
2. ოფიციალური სატატუსი:
სააგენტო ოფიციალურად უნდა იყოს აღიარებული კომპეტენტური საჯარო
ავტორიტეტების მიერ ევროპის უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში,
როგორც ხარისხის გარე უზრუნველყოფის პროცესზე პასუხისმგებელი
დაწესებულება და უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული საკანონმდებლო
საფუძველი. ისინი უნდა ექვემდებარებოდნენ იმ იურისდიქციის ყველა
მოთხოვნას, რომელშიც ისინი მოქმედებენ.
3. საქმიანობა:
სააგენტოები რეგულარულად უნდა აწარმოებდნენ ხარისხის გარე
უზრუნველყოფის საქმიანობას (ინსტიტუციურ ან პროგრამულ დონეზე).
4. რესურსები:
სააგენტოებს უნდა ჰქონდეთ ადექვატური და პროპორციული რესურსები,
როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური, რომელიც მისცემს მათ საშუალებას
დაგეგმონ და ჩაატარონ ხარისხის უზრუნველყოფის გარე შეფასება
ეფექტურად და შედეგიანად ყველა პროცესებისა და პროცედურების
შესაბამისი უზრუნველყოფით.
5. მისიის დებულება:
სააგენტოებს უნდა ჰქონდეთ თავისი მუშაობის ნათელი და ზუსტი მიზნები და
ამოცანები, რომელი იქნება ჩამოყალიბებული საზოგადოებისათვის
ხელმისწვდომ დებულებაში.
6. დამოუკიდებლობა:
სააგენტოები დამოუკიდებელი უნდა იყონ ორ რამეში: უნდა ჰქონდეთ
ავტონომიური პასუხისმგებლობა მათ მოქმედებაზე და მათ ანგარიშებში
მოყვანილი დასკვნები და რეკომენდაციები არ შეიძლება განიცდიდნენ მესამე
მხარის გავლენას, როგორიცაა უსდ, სამინისტრო ან სხვა დაინტერესებული
პირი.
7. ხარისხის გარე უზრუნველყოფის კრიტერიუმები და სააგენტოების მიერ
გამოყენებული პროცესები:
სააგენტოების მიერ გამოყენებული პროცესები, კრიტერიუმები და
პროცედურები წინასწარ უნდა იყოს დაგეგმილი და საზოგადოებისათვის
ხელმისაწვდომი. ეს პროცესები,ზოგადად, უნდა შეიცავდნენ:
1. ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესის სუბიექტის თვითშეფასებას ან
ექვივალენტურ პროცედურას;
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2. ექსპერტთა ჯგუფის (საჭიროების მიხედვით სტუდენტთა
მონაწილობით) გარე შეფასებას და სააგენტოს გადაწყვეტილების
შესაბამისად ადგილზე ვიზიტით;
3. ანგარიშის გამოქვეყნებას, რომელშიც იქნება ნებისმიერი
გადაწყვეტილება, რეკომენდაცია ან სხვა ოფიციალური შედეგი;
4. შემდგომი პროცედურების აღწერა, რომელიც უნდა მიიღოს ხარისხის
უზრუნველყოფის პროცესის სუბიექტმა ანგარიშის ზოგიერთი
რეკომენდაციის შესასრულებლად.
8. ანგარიშგების პროცედურები:
სააგენტოები უნდა აწარმოებდნენ ანგარიშგების პროცედურებს.
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