
მფ-2-№31-07-26.07.16                                                                                                                                      2017 1 

ბათუმის  ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

Batumi Navigation Teaching University   

შემაჯამებელი ანალიზი 

(2016-2017 აკადემიური წელი) 
 

გამოკითხვები და მონიტორინგი 

2016-2017 საწავლო წლის მანძილზე ბნსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ჩატარებულ იქნა სასწავლო პროცესისა და ზოგადად 

უნივერსიტეტის საქმიანობის მონიტორინგისათვის აუცილებელი შემდეგი ღონისძიებები: 

1. სტუდენტთა გამოკითხვა სასწავლო პროცესის ხარისხითა და ორგანიზების საკითხებით კმაყოფილებასთან დაკავშირებით; 

2. სტუდენტთა გამოკითხვა განათლების ხარისხით კმაყოფილების სკითხთან დაკავშირებით; 

3. აკადემიური/მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა; 

4. ლექცია-პრეზენტაციების მონიტორინგი;  

5. დამსაქმებელთა გამოკითხვა;  

სულ 2016-2017 სასწავლო წლის მანძილზე სემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული იქნა ბნსუ-ს 80 სტუდენტი. ზემოაღნიშნულმა გამოკი-

თხვებმა საშუალება მისცა ხარისხის უზუნველყოფის სამსახურს, მოეხდინა სასწავლო პროცესის ობიექტური ანალიზი, გამოეტანა შესაბამისი დასკვ-

ნები და მიეცა ბნსუ ადმინისტრაციული ერთეულებისათვის შესაბამისი რეკომენდაციები. კერძოდ, ლექცია-პრეზენტაციების მონიტორინგის შედე-

გად გამოიკვეთა ბნსუ-ში სალექციო პროცესის განსაკუთრებით დადებითი და განსაკუთრებით უარყოფითი მხარეები: 

განსაკუთრებით აღსანიშნავი დადებითი მხარეები: 

1. საინტერესო და მრავალფეროვანი მეცადინეობები - 90%; 

2. სტუდენტთა მაქსიმალური ჩართულობა მეცადინეობის მსვლელობაში - 95%; 

3. პედაგოგის მაღალი აკადემიურობა და პროფესიული კომპეტენცია -  90%.  

4. სასწავლო პროცესი მაქსიმალურადაა ორიენტირებული შედგეზე - 90%; 

5. წინა წლებისაგან განსხვავებით, სტუდენტები ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით - 91%; 

6. როგორც სტუდენტებს, ისე ლექტორებს სრულყოფილად აკმაყოფილებს ტექნიკური აღჭურვილობის დონე - 97%; 

7. ცოდნის შეფასების სისტემა რელევანტური და მოსახერეხებებლია როგორც სტუდენტთათვის, ისე ლექტორ-მასწავლებლებისათვის - 96%; 

განსაკუთრებით აღსანიშნავი უარყოფითი მხარეები 

1. ლექტორთა 5% არღვევს დროის მენეჯმენტსა და არარაციონალურად იყენებს სალექციო დროს; 

2. არ ხდება შუალედური გამოცდების შედეგებისა და დაშვებული შეცდომების სათანადო განხილვა.   
სტუდენტთა კმაყოფილების შესწავლამ აჩვენა, რომ როგორც საზღვაო-საინჟინრო, ისე ლოგისტიკის ფაკულტეტზე, გამოკითხულთა უმრავლესობა 

დადებითად აფასებს სასწავლო უნივერსიტეტის მუშაობას სასწავლო პროცესის ხარისხისა და ორგანიზაციული მხარის თვალსაზრისით. ბნსუ-ს 

ყველა სტუდენტისათვის მისაღებია სასწავლო კურსების მოცულობა, შინაარსი, პედაგოგთა და ადმინისტრაციის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. 

გამოკითხვას არ გამოუვლენია პუნქტი შეფასებით ,,ცუდი“/,,ძალიან ცუდი“. აუცილებლად გასათავლისწინებელი ის ფაქტი, რომ გამოკითხილთა 

45%-ის აზრით, არ ხდება შუალედური გამოცდის შედეგებისა და დაშვებული შეცდომების სათანადო განხილვა. ასევე ისიც, რომ გამოკითხულთა 

20% ნაკლები ინტენსივობით სარგებლობს ბნსუ-ს ბიბლიოთეკით (იგულისხმება დარბაზში მუშაობა).    

განთლების ხარისხით სტუდენტთა კმაყოფილების შესწავლისას ორთავე ფაკულტეტის სტუდენტებმა მაქსიმალური კმაყოფილება აჩვენეს  ცოდნის 

შეფასების სისტემის და  სტუდენტების მიმართ ლექტორების დამოკიდებულების მიმართ. აქვე საგულისხმოა, რომ 2016-17 სასწავლო წლიდან ბნსუ-

ში ამოქმედებულმა სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულმა სისტემამ უზრუნველყო შეფასების პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა.   

აკადემიური/მოწვეული პერსონალის გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა, რომ გამოკითხულთა 98% მაღალ შეფასებას აძლევს ბნსუ-ს მატერიალ-

ტექნიკურ რესურსებს, სასწავლო პროგრამებსა და  სასწავლო მასალას. როგორც აკადემიური, ისე მოწვეული პერსონალი თვლის, რომ ბნსუ-ს  ხ.უ.ს-

ი აქტიურად მონაწილეობს სასწავლო პროცესში და ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის ამაღლებას.  

სასწავლო პროცესის მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ აქტუალური რჩება ლექციის პროცესში სტუდენტთა ჩართულობის საკითხი. სასურ-

ველია, ლექტორ-მასწავლებლები მეტ ყურადღებას უთმობდნენ თითოეული სტუდენტისათვის აზრის გამოხატვისა და განსახილველი საკითხის 

გააზრების პროცესში მეტად ჩართულობის მომენტს. ასევე, რეკომენდებულია, ლექტორთა ნაწილს ჩაუტარდეს დამატებითი კონსულტაციები 

პრეზენტაციათა დახვეწისა და ოპტიმიზაციის საკითხთან დაკავშირებით.       

დამსაქმებლის კმაყოფილების შესწავლამ ცხადყო, რომ დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კურსდამთავრებულის სპეციალური 

ცოდნა და უნარები, არამედ მისი უნარი სწრაფად და ხარისხიანად მიიღოს და გამოიყენოს ის კომპეტენციები, რომლებიც შესაბამება მის სამსახუ-

რეობრივ მოვალეობებს. შესაბამისად, არ არის საკმარისი მხოლოდ აკადემიურ გარემოში მიღებული თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები. 

აუცილებელია სტუდენტებს ჩამოუყალიბდეს თვითგანვითარების, სწავლის გაგრძლების, ცოდნის და უნარების სრულყოფის მოტივაცია. ასევე 

აუცილებელია უცხოური ენის, თანამედროვე საინფორმაციო-საკომინოკაციების ტექნოლოგიების და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების 

ცოდნა და მისი გამოყენების უნარი პროფესიულ საქმიანობაში. ანკეტირების შედეგად მიღებული მონაცემები რომელთა მეშვეობით შეილება 

ვიმსჯელოთ დამსაქმებელთა მოლოდინების და კუსრდამთავრებულთა კომოეტენციების სრულყოფის მიმართულებების შესახებ, რამაც ხელი უნდა 

შეუწყოს საგანმანათლებლო პროგრამის  სტულყოფას, სწავლის შედეგების შესაბამისობას შრომის ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით და 

აღნიშნულის შედეგად - კურსდამთავრებულების კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფას. სტანდარტულ ანკეტასტან ერთად, გამოკთხვაში 

მონაწილე დამსაქმებელს ეთხოვა წერილობი გამოეხატა თავისი მოსაზრება დასაქ,ებისათვის აუცილებელი უცხო ენების შეხაებ და პრიორიტეტუ-

ლობის მიხედვით, მიეთითებინა კუსრდანტავრებულათვის დასაქმებაში ხელიშმწყობი უცხოური ენები. გამოკითხულთა 100% თვლის, რომ კურს-

დამთავრებულთათვის აუცილებელია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა (საზღვაო დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით); 30% თვლის, რომ 

ასევე, დამატებით, სასურველია თურქული ენის ფლობა (ლოგისტიკის დარგის სპეციფკის გათვალისწინებით).  

 

 

 

 



მფ-2-№31-07-26.07.16                                                                                                                                      2017 2 

საგანმანათლებლო პროგრამები. SWOT-ანალიზი 

1. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საზღვაო ნავიგაცია’’ 

2. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,გემის მექანიკა’’ 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

პროგრამა აკრედიტებულია აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის #190 გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. პროგრამა ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ, რომელსაც მინიჭებული აქვს 

ხარისხის მენეჯმენტის ISO 9001:2008 და IQNet საერთაშორისო სერტიფიკატები. პროგრამა წარმოადგენს 

განსაკუთრებული სპეციფიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც თავისი შინაარსით და 

კურსდამთავრებულის კომპეტენციებით შეესაბამება, როგორც  საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

(მათ შორის, საქართველოს მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ კანონის), ისე საერ-

თაშორისო კონვენციების, ნორმატიული დოკუმენტებისა და სტანდარტების - საერთაშორისო საზღვაო 

კონვენციის, STCW-78/95 (მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირების და ვახტაზე დგომის საერთაშორი-

სო კონვენციის), 2010 წლის ,,მანილას ცვლილებების’’, IMO-ს ნორმატიული დოკუმენტების, საერთაშო-

რისო საზღვაო საკლასიფიკაციო საზოგადოებების მოთხოვნებს. პროგრამის შინაარსის დახვეწაში და 

კურსდამთავრებულის კომპეტნციების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობდნენ როგორც ბნსუ-ს აკადემიური 

პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები, ისე საზღვაო სფეროში მომუშავე კერძო სექტორის წარმომად-

გენლები, დამსაქმებლები და საზღვაო დარგის სპეციალისტები, რაც უზრუნველყოფს დარგში არსებული 

თანამედროვე საჭიროებებისა და დამსაქმებლების მოთხოვნათა გათვალისწინებას. პროგრამის განხორ-

ციელებაში ჩართული ადამიანური რესურსი - საზღვაო დარგის სპეციალისტები, რომელთა კომპეტენცი-

ები, მრავალწლიანი პროფესიული გამოცდილება და სპეციალური მომზადება, პირდაპირ მიმართულია 

პროგრამის სრულფასოვან განხორციელებაზე და უზრუნველყოფს დაგეგმილი შედეგების მიღწევას. 

პროგრამის სპეციფიკის შესაბამისი მატერიალური რესურსი - საერთაშორისო სტანდარტების გათვალის-

წინებით აღჭურვილი ლაბორატორიები, სპეციალური მომზადების კაბინეტები, გემის დანადგარების და-

რბაზი, სიმულატორებით  და უახლესი კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილი ტრეინინგ-ცენტრი 

და ტრენაჟორული მომზადების ცენტრი Navi-Trainer RADAR/ARPA/ ECDIS: სიმულატორები (Engine 

Room Simulator ERS 2000/3000, Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS 4000/5000) და სპეციალურად აღჭურ-

ვილი კაბინეტები: Engine Team and Resource Management, Elementary First  Aid, Oil and Chemical Tanker, 

Fire prevention and Fire Fighting, Personal Safety and social responsibilities, Personal Survival Techniques, Tanker 

familiarization, ISPS Code, Dangerous goods და სასწავლო-საწვრთნელ გემი ”ელიტა” უზრუნველყოფენ 

პროგრამის სრულფასოვან განხორციელებას, სტუდენტების სპეციალურ მომზადებას გემზე მუშაობის 

უფლების მოსაპოვებლად და პროგრამის კურსდამთავრებულების საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

კონვენციების შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, მათ შორის საკრუინგო კომპანიებ-

ში საწარმოო და საცურაო პრაქტიკების გავლის შედეგად. საერთაშორისო სტანდარტებთან პროგრამის 

კურსდამთავრებულების - საზღვაოსნო მეცნიერებების (საზღვაო ნავიგაცია) ბაკალავრების - კომპეტენცი-

ების შესაბამისობა უზრუნველყოფს მათ კონკურენტუნარიანობას საქართველოს და საერთაშორისო სა-

განმანათლებლო და შრომის ბაზარზე, დასაქმებისა და აკადემიური უმაღლესი განათლების შემდეგ 

საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამა კურსადმთავრებულს 

აძლევს სპეციალობით დასაქმების შესაძლებლობას საერთაშორისო სანაოსნო და კრუინგული კომპანიებ-

ში. გემზე მუშაობის აღიარებული სტაჟისა და სათანადო მომზადების საფუძველზე პროგრამის კურსდამ-

თავრებულებს შეუძლიათ ეტაპობრივად მოიპოვონ საოკეანო-სავაჭრო გემის შემადგენლობის - გემწამყვა-

ნის მორიგი წოდება და დაიკავონ შესაბამისი თანამდებობა - გემის კაპიტნის III თანაშემწის თანამდებო-

ბიდან კაპიტნის თანამდებობის ჩათვლით (მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად). პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზ-

ნით საკრუინგო კომპანიებთან ბნსუ-ს აქვს დადებული თანამშრომლობის ხელშეკრულებები. 

ამ ეტაპზე არ იკვეთება 

განვითარების შესაძლებლობები განხორციელების რისკები 

უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დადებული ურთიერთშეთანხმების 

მემორანდუმები ერთობლივად პროგრამის განხორციელების და სტუდენტების ურთიერთგაცვლის მიზ-

ნით. პროგრამის განხორციელებაში საზღვაო დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, 

მათ შორის უცხოეთის, სპეციალისტების ჩართულობის გაზრდა. აკადემიური პერსონალის, პროფესიული 

გამოცდილების მქონე პირთა, დარგის სპეციალისტების და სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლების 

ერთობლივი თანამშრომლობით პროგრამის განვითარების და პროგრამის თითოეული კომპონენტის  

დახვეწის შესაძლებლობები. 

ადგილობრივ შრომის ბაზარზე პრო-

გრამის კურსდამთავრებულების და-

საქმების სირთულე საქართველოში 

ადგილობრივი გემთმფლობელი კომ-

პანიის არ არსებობის გამო. 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

პროგრამა აკრედიტებულია აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის #191 გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. პროგრამა ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ, რომელსაც მინიჭებული აქვს 

ხარისხის მენეჯმენტის ISO 9001:2008 და IQNet საერთაშორისო სერტიფიკატები. პროგრამა წარმოადგენს 

განსაკუთრებული სპეციფიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც თავისი შინაარსით და 

კურსდამთავრებულის კომპეტენციებით შეესაბამება როგორც  საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

(მათ შორის, საქართველოს მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ კანონის), ისე საერ-

თაშორისო კონვენციების, ნორმატიული დოკუმენტებისა და სტანდარტების - საერთაშორისო საზღვაო 

კონვენციის, STCW-78/95 (მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირების და ვახტაზე დგომის საერთაშორი-

სო კონვენციის, 2010 წლის ,,მანილას ცვლილებების’’, IMO-ს ნორმატიული დოკუმენტების, საერთაშორი-

სო საზღვაო საკლასიფიკაციო საზოგადოებების მოთხოვნებს. პროგრამის შინაარსის დახვეწაში და 

კურსდამთავრებულის კომპეტნციების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობდნენ როგორც ბნსუ-ს აკადემიური 

ამ ეტაპზე არ იკვეთება 
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3. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,გემის ენერგეტიკული დანადგარები’’ 

პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები, ისე საზღვაო სფეროში მომუშავე კერძო სექტორის წარმომად-

გენლები, დამსაქმებლები და საზღვაო დარგის სპეციალისტები, რაც უზრუნველყოფს დარგში არსებული 

თანამედროვე საჭიროებების და დამსაქმებლების მოთხოვნათა გათვალისწინებას. პროგრამის განხორცი-

ელებაში ჩართული ადამიანური რესურსი - საზღვაო დარგის სპეციალისტები, რომელთა კომპეტენციები, 

მრავალწლიანი პროფესიული გამოცდილება და სპეციალური მომზადება, პირდაპირ მიმართულია პრო-

გრამის სრულფასოვან განხორციელებაზე და უზრუნველყოფს დაგეგმილი შედეგების მიღწევას. 

პროგრამის სპეციფიკის შესაბამისი მატერიალური რესურსი - საერთაშორისო სტანდარტების გათვალის-

წინებით აღჭურვილი ლაბორატორიები, სპეციალური მომზადების კაბინეტები, გემის დანადგარების და-

რბაზი, სიმულატორებით  და უახლესი კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილი ტრეინინგ-ცენტრი 

და ტრენაჟორული მომზადების ცენტრი; სიმულატორები (Engine Room Simulator ERS 2000/3000, Liquid 

Cargo Handling Simulator (LCHS 4000/5000) და სპეციალურად აღჭურვილი კაბინეტები: Engine Team and 

Resource Management, Elementary First  Aid, Oil and Chemical Tanker, Fire prevention and Fire Fighting, 

Personal Safety and social responsibilities, Personal Survival Techniques, Tanker familiarization, ISPS Code, 

Dangerous goods და სასწავლო-საწვრთნელ გემი ”ელიტა” უზრუნველყოფენ პროგრამის სრულფასოვან 

განხორციელებას, სტუდენტების სპეციალურ მომზადებას გემზე მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად და 

პროგრამის კურსდამთავრებულების საერთაშორისო სტანდარტების და კონვენციების შესაბამისი პრაქ-

ტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, მათ შორის საკრუინგო კომპანიებში საწარმოო და საცურაო პრა-

ქტიკების გავლის შედეგად. საერთაშორისო სტანდარტებთან პროგრამის კურსდამთავრებულების - საზ-

ღვაოსნო მეცნიერებების (გემის მექანიკა) ბაკალავრების - კომპეტენციების შესაბამისობა უზრუნველყოფს 

მათ კონკურენტუნარიანობას საქართველოს და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე, 

დასაქმებისა და აკადემიური უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის 

გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამა კურსადმთავრებულს აძლევს სპეციალობით დასაქმების შესაძ-

ლებლობას საერთაშორისო სანაოსნო და კრუინგული კომპანიებში. გემზე მუშაობის აღიარებული სტაჟი-

სა და სათანადო მომზადების საფუძველზე პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ ეტაპობრივად 

მოიპოვონ საოკეანო-სავაჭრო გემის შემადგენლობის - გემთმექანიკოსის მორიგი წოდება და დაიკავონ შე-

საბამისი თანამდებობა - გემის III მექანიკოსის თანამდებობიდან უფროსი მექანიკოსის ჩათვლით (მეზღ-

ვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად). პროგრამის 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით საკრუინგო კომპანიებთან სასწავლო უნივერ-

სიტეტს აქვს დადებული თანამშრომლობის ხელშეკრულებები. 

განვითარების შესაძლებლობები განხორციელების რისკები 

პროგრამის განხორციელებაში საზღვაო დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მათ 

შორის უცხოეთის, სპეციალისტების ჩართულობის შესაძლებლობა. აკადემიური პერსონალის, პროფესი-

ული გამოცდილების მქონე პირთა, დარგის სპეციალისტების და სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენ-

ლების ერთობლივი თანამშრომლობით პროგრამის განვითარების და პროგრამის თითოეული კომპონე-

ნტის  დახვეწის შესაძლებლობები. 

ადგილობრივ შრომის ბაზარზე პრო-

გრამის კურსდამთავრებულების და-

საქმების სირთულე საქართველოში 

ადგილობრივი გემთმფლობელი კომ-

პანიის არ არსებობის გამო. 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

პროგრამა აკრედიტებულია აკრედიტაციის საბჭოს 2015 წლის 24 ივლისის №84, გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. პროგრამა ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტისა და მიკოლაევის ადმირალ მაკაროვის 

სახელობის გემთმშენებლობის ეროვნული უნივერსიტეტის მიერ. ქართულ განმახორცილებელ მხარეს 

მინიჭებული აქვს ხარისხის მენეჯმენტის ISO 9001:2008 და IQNet საერთაშორისო სერტიფიკატები. 

პროგრამა წარმოადგენს განსაკუთრებული სპეციფიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რომე-

ლიც თავისი შინაარსით და კურსდამთავრებულის კომპეტენციებით შეესაბამება როგორც განმახორცი-

ლებელი ქვეყნების -  საქართველოსა და უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის (მათ შორის, საქართველოს 

მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ კანონის), ისე საერთაშორისო კონვენციების, 

ნორმატიული დოკუმენტებისა და სტანდარტების - საერთაშორისო საზღვაო კონვენციის, STCW-78/95 

(მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირების და ვახტაზე დგომის საერთაშორისო კონვენციის,  2010 წლის 

,,მანილას ცვლილებების’’, IMO-ს ნორმატიული დოკუმენტების, საერთაშორისო საზღვაო საკლასიფიკა-

ციო საზოგადოებების მოთხოვნებს. პროგრამის შინაარსის დახვეწაში და კურსდამთავრებულის კომპეტნ-

ციების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობდნენ როგორც ბნსუ-სა და გეუ-ს აკადემიური პერსონალი და მოწვე-

ული სპეციალისტები, ისე საზღვაო სფეროში მომუშავე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, დამსაქმებ-

ლები და საზღვაო დარგის სპეციალისტები, რაც უზრუნველყოფს დარგში არსებული თანამედროვე საჭი-

როებების და დამსაქმებლების მოთხოვნათა გათვალისწინებას. პროგრამის განხორციელებაში ჩართული 

ადამიანური რესურსი - საზღვაო დარგის სპეციალისტები, რომელთა კომპეტენციები, მრავალწლიანი 

პროფესიული გამოცდილება და სპეციალური მომზადება, პირდაპირ მიმართულია პროგრამის სრულფა-

სოვან განხორციელებაზე და უზრუნველყოფს დაგეგმილი შედეგების მიღწევას. პროგრამის სპეციფიკის 

შესაბამისი მატერიალური რესურსი - საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით აღჭურვილი 

ლაბორატორიები, სპეციალური მომზადების კაბინეტები, გემის დანადგარების დარბაზი, სიმულატორე-

ბით  და უახლესი კომპიუტერული პროგრამებით აღჭურვილი ტრეინინგ-ცენტრი და ტრენაჟორული 

მომზადების ცენტრი; სიმულატორები (Engine Room Simulator ERS 2000/3000, Liquid Cargo Handling Simu-

lator (LCHS 4000/5000) და სპეციალურად აღჭურვილი კაბინეტები: Engine Team and Resource Management, 

Elementary First  Aid, Oil and Chemical Tanker, Fire prevention and Fire Fighting, Personal Safety and social 

responsibilities, Personal Survival Techniques, Tanker familiarization, ISPS Code, Dangerous goods და სასწავლო-

საწვრთნელ გემი ”ელიტა” უზრუნველყოფენ პროგრამის სრულფასოვან განხორციელებას, სტუდენტების 

სპეციალურ მომზადებას გემზე მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად და პროგრამის კურსდამთავრებუ-

ამ ეტაპზე არ იკვეთება 
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4. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა’’ 

5. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,სატრანსპორტო ლოგიატიკა’’ 

ლების საერთაშორისო სტანდარტების და კონვენციების შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამო-

ყალიბებას, მათ შორის საკრუინგო კომპანიებში საწარმოო და საცურაო პრაქტიკების გავლის შედეგად. 

საერთაშორისო სტანდარტებთან პროგრამის კურსდამთავრებულების - საზღვაოსნო მეცნიერებების 

(გემის მექანიკა) ბაკალავრების - კომპეტენციების შესაბამისობა უზრუნველყოფს მათ კონკურენტუნარი-

ანობას საქართველოს და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე, დასაქმებისა და აკა-

დემიური უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელების შესა-

ძლებლობას. პროგრამა კურსადმთავრებულს აძლევს სპეციალობით დასაქმების შესაძლებლობას საერ-

თაშორისო სანაოსნო და კრუინგული კომპანიებში. გემზე მუშაობის აღიარებული სტაჟისა და სათანადო 

მომზადების საფუძველზე პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ ეტაპობრივად მოიპოვონ საო-

კეანო-სავაჭრო გემის შემადგენლობის - გემთმექანიკოსის მორიგი წოდება და დაიკავონ შესაბამისი 

თანამდებობა - გემის III მექანიკოსის თანამდებობიდან უფროსი მექანიკოსის ჩათვლით (მეზღვაურთა 

განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად). პროგრამის კურსდამ-

თავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით საკრუინგო კომპანიებთან სასწავლო უნივერსიტეტს 

აქვს დადებული თანამშრომლობის ხელშეკრულებები. 

განვითარების შესაძლებლობები განხორციელების რისკები 

პროგრამის განხორციელებაში საზღვაო დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, მათ 

შორის უცხოეთის, სპეციალისტების ჩართულობის შესაძლებლობა. აკადემიური პერსონალის, პროფე-

სიული გამოცდილების მქონე პირთა, დარგის სპეციალისტების და სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგე-

ნლების ერთობლივი თანამშრომლობით პროგრამის განვითარების და პროგრამის თითოეული კომპო-

ნენტის  დახვეწის შესაძლებლობები. 

ადგილობრივ შრომის ბაზარზე პრო-

გრამის კურსდამთავრებულების და-

საქმების სირთულე საქართველოში 

ადგილობრივი გემთმფლობელი კომ-

პანიის არ არსებობის გამო. 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

პროგრამა აკრედიტებულია აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის #192 გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. პროგრამა ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ, რომელსაც მინიჭებული აქვს 

ხარისხის მენეჯმენტის ISO 9001:2008 და IQNet საერთაშორისო სერტიფიკატები. პროგრამა წარმოადგენს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც თავისი შინაარსით და კურსდამთავრებულის კომპე-

ტენციებით შეესაბამება  საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. პროგრამის შინაარსის 

დახვეწაში და კურსდამთავრებულის კომპეტნციების ჩამოყალიბებაში მონაწილეობდნენ როგორც ბნსუ-ს 

აკადემიური პერსონალი და მოწვეული სპეციალისტები, ისე ლოგისტიკის დარგში მომუშავე კერძო სექ-

ტორის წარმომადგენლები, დამსაქმებლები და გადაზიდვების დარგის სპეციალისტები, რაც უზრუნველ-

ყოფს დარგში არსებული თანამედროვე საჭიროებებისა და დამსაქმებლების მოთხოვნათა გათვალისწი-

ნებას. პროგრამის განხორციელებაში ჩართული ადამიანური რესურსი - ლოგისტიკის დარგის სპეციალი-

სტები, რომელთა კომპეტენციები, მრავალწლიანი პროფესიული გამოცდილება და სპეციალური მომზა-

დება, პირდაპირ მიმართულია პროგრამის სრულფასოვან განხორციელებაზე და უზრუნველყოფს დაგეგ-

მილი შედეგების მიღწევას. პროგრამის სპეციფიკის შესაბამისი მატერიალური რესურსი - საერთაშორისო 

სტანდარტების გათვალისწინებით აღჭურვილი ლაბორატორიები და სპეციალური მომზადების კაბინე-

ტები უზრუნველყოფენ პროგრამის სრულფასოვან განხორციელებას, სტუდენტების სპეციალურ მომზა-

დებას ლოგისტიკურ კომპანიებში მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად და პროგრამის კურსდამთავრებუ-

ლების ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალი-

ბებას, მათ შორის ლოგისტიკურ კომპანიებში სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკების გავლის შედეგად. 

ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან პროგრამის კურსდამთავრებულების - ტრანსპორტის ბაკა-

ლავრების - კომპეტენციების შესაბამისობა უზრუნველყოფს მათ კონკურენტუნარიანობას საქართველოს 

და საერთაშორისო საგანმანათლებლო და შრომის ბაზარზე, დასაქმებისა და აკადემიური უმაღლესი გა-

ნათლების შემდეგ საფეხურზე (მაგისტრატურაში) სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამა 

კურსადმთავრებულს აძლევს სპეციალობით დასაქმების შესაძლებლობას როგორც ქვეყნის შიგნით მოქ-

მედ, ისე საერთაშორისო სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ კომპანიებში. პროგრამის კურსდამთავრებუ-

ლთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით ლოგისტიკურ კომპანიებთან სასწავლო უნივერსიტეტს აქვს და-

დებული თანამშრომლობის ხელშეკრულებები. 

ამ ეტაპზე არ იკვეთება 

განვითარების შესაძლებლობები განხორციელების რისკები 

უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დადებული ურთიერთშეთანხმების მემო-

რანდუმები ერთობლივად პროგრამის განხორციელების და სტუდენტების ურთიერთგაცვლის მიზნით. 

პროგრამის განხორციელებაში ლოგისტიკის დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე, 

მათ შორის უცხოეთის, სპეციალისტების ჩართულობის შესაძლებლობა. აკადემიური პერსონალის, პრო-

ფესიული გამოცდილების მქონე პირთა, დარგის სპეციალისტების და სხვადასხვა კომპანიების წარმომა-

დგენლების ერთობლივი თანამშრომლობით პროგრამის განვითარების და პროგრამის თითოეული კომ-

პონენტის დახვეწის შესაძლებლობები. 

ამ ეტაპზე არ იკვეთება. 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

პროგრამა აკრედიტებულია აკრედიტაციის საბჭოს 2013 წლის 10 დეკემბრის #193 გადაწყვეტილების შე-

საბამისად. პროგრამა ხორციელდება სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ, რომელსაც მინიჭებული აქვს ხა-

რისხის მენეჯმენტის ISO 9001:2008 და IQNet საერთაშორისო სერტიფიკატები. სატრანსპორტო ლოგისტი-

კის სამაგისტრო პროგრამა წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც თავისი 

შინაარსით და კურსდამთავრებულის კომპეტენციებით შეესაბამება  საქართველოს მოქმედი კანონმდებ-

ლობის მოთხოვნებს. პროგრამის შინაარსის დახვეწაში და კურსდამთავრებულის კომპეტნციების ჩამოყა-

ამ ეტაპზე არ იკვეთება 
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის რეკომენდაცია 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აძლევს რეკომენდაციას საზღვაო-საინჟინრო და ლოგი-

სტიკის ფაკულტეტებს, 2017-2018 სასწავლო წლის ფაკულტეტის გეგმებში გათვლისწინებულ იქნეს ხარისხის სამსახურის მიერ ჩატარებული ანკე-

ტირებისა და ანალიზის მიერ გამოკვეთილი ხარვეზები და დაიგეგმოს მათი აღმოფხვრის გზები. მიეცეს რეკომენდაცია ბნსუ-ს ადმინისტრაციას, 

უზრუნველყოს ბნსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელთა პროფესიული და მეთოდოლოგიური კვალიფიკაციის ასა-

მაღლებელი ტრეინიგებისა და კურსების დაგეგმვა და განხორცილებეა, მათ შორის - საერთაშორისო დონეზეც. ბნსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური დადებითად აფასებს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში 2016-17 სასწავლო წელს განათლების ხარისხის ამაღლების მიზნით 

ჩატარებულ სამუშაოებს.  

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

ლიბებაში მონაწილეობდნენ როგორც სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და მოწვეული 

სპეციალისტები, ისე ლოგისტიკის დარგში მომუშავე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, დამსაქმებ-

ლები და გადაზიდვების დარგის სპეციალისტები, რაც უზრუნველყოფს დარგში არსებული თანამედრო-

ვე საჭიროებებისა და დამსაქმებლების მოთხოვნათა გათვალისწინებას. პროგრამის განხორციელებაში ჩა-

რთული ადამიანური რესურსი - ლოგისტიკის დარგის სპეციალისტები, რომელთა კომპეტენციები, მრა-

ვალწლიანი პროფესიული გამოცდილება და სპეციალური მომზადება, პირდაპირ მიმართულია პროგრა-

მის სრულფასოვან განხორციელებაზე და უზრუნველყოფს დაგეგმილი შედეგების მიღწევას. პროგრამის 

სპეციფიკის შესაბამისი მატერიალური რესურსი - საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით 

აღჭურვილი ლაბორატორიები და სპეციალური მომზადების კაბინეტები უზრუნველყოფენ პროგრამის 

სრულფასოვან განხორციელებას, სტუდენტების სპეციალურ მომზადებას ლოგისტიკურ კომპანიებში 

მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად და პროგრამის კურსდამთავრებულების ეროვნულ და საერთაშორი-

სო სტანდარტების შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, მათ შორის ლოგისტიკურ 

კომპანიებთან თანამშრომლობას საკვალიფიკაციო ნაშრომის შექმნის მიზნით.  ეროვნულ და საერთაშო-

რისო სტანდარტებთან პროგრამის კურსდამთავრებულების - ტრანსპორტის მაგისტრების - კომპეტენციე-

ბის შესაბამისობა უზრუნველყოფს მათ კონკურენტუნარიანობას საქართველოს და საერთაშორისო საგან-

მანათლებლო და შრომის ბაზარზე, დასაქმებისა და აკადემიური უმაღლესი განათლების შემდეგ საფეხუ-

რზე (დოქტორანტურაში) სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროგრამა კურსადმთავრებულს აძ-

ლევს სპეციალობით დასაქმების შესაძლებლობას როგორც ქვეყნის შიგნით მოქმედ, ისე საერთაშორისო 

სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ კომპანიებში. კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მიზ-

ნით ლოგისტიკურ კომპანიებთან ბნსუ-ს აქვს დადებული თანამშრომლობის ხელშეკრულებები. 

განვითარების შესაძლებლობები განხორციელების რისკები 

უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან დადებული ურთიერთშეთანხმების 

მემორანდუმები ერთობლივად პროგრამის განხორციელების და სტუდენტების ურთიერთგაცვლის მიზ-

ნით. პროგრამის განხორციელებაში ლოგისტიკის დარგში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქო-

ნე, მათ შორის უცხოეთის, სპეციალისტების ჩართულობის შესაძლებლობა; 

ამ ეტაპზე არ იკვეთება. 


