5. პროცესების მენეჯმენტი

შეფასების
შკალა

5.4
სწავლების, სამეცნიერო მუშაობისა შემოქმედებითი საქმიანობის
ინტერნაციონალიზაცია

№
დონე
1

2

სრულყოფის დონეების აღწერილობა - ინდიკატორები
 არ არსებობს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც
არეგულირებს ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ეს
ფუნქცია გადანაწილებული აქვთ სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებს.
 უცხოელი სტუდენტები არ სწავლობენ უსდ-ში;
 არ ტარდება მასტერკლასები უცხოელი პროფესორების მონაწილებით.






მიმდინარეობს მუშაობა შესაბამისი ერთეულის სტრუქტურისა და
სამუშაოს აღწერილობის შესაქმნელად; არსებობს შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეული, რომელიც არეგულირებს
ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
არ არსებობს ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობის
კონკრეტული სტარტეგიული გეგმა

1-2

3-4

მოქმედებს გაცვლითი პროგრამები აკადემიური/ადმინისტრაციული
პერსონალისა და სტუდენტების. უცხოელი სტუდენტები არ სწავლობენ
სწავლობენ უსდ-ში, მიმდინარეობს უცხოენოვანი კურსების მომზადება
ინტერნაციონალიზაციის კომპონენტის გასაძლიერებლად



მიმდინარეობს მუშაობა მემორანდუმების გაფორმების კუთხით,
კონტაქტების დამყარების მიმართულოებით. ტარდება მასტერკლასები
უცხოელი პროფესორების მონაწილებით.
 არსებობს ერთეული საგანამათლებლო კურსები უცხოენოვანი
სასერტიფიკატო კურსები სტუდენტებისათვის

3
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არსებობს
შესაბამისი
სტრუქტურული
ერთეული,
რომელიც
არეგულირებს ინტერნაციონალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს,
რომელიც მოქმედებს შესაბამისი სტრატეგიის და დებულების თანახმად.
გააჩნია მუშაობის მოკლევადიანი (ერთწლიანი) სტრატეგიული გეგმა,
მაგრამ არ ახორცილებს მუშაობის ანალიზს.
მოქმედებს გაცვლითი პროგრამები აკადემიური/ადმინისტრაციული
პერსონალისა და სტუდენტებისთვის. საგანმანათლებლო პროგრამები
თავსებადია
საზღვარგარეთის
ანალოგიური
პროფილის
სხვა
პროგრამებთან. შექმნილია ერთობლივი საგანამანათლებლო პროგრამები
უცხოურ უსდ-ებთან.
უცხოელი სტუდენტები სწავლობენ უსდ-ში
ერთეული აკონტროლებს უცხოელი პროფესორების მონაწილებით
ჩატარებული მასტერკლასების ხარისხს.
გაფორმებულია მემორანდუმები, ხელშეკრულებები, საერთშორისო საგანმანათლებლო/შემოქმედებითი
ორგანიზაციების/კონსორციუმები,
წევრობა, ა.შ
სტრუქტურული
ერთეული
მუშაობს
კონსერვატორიის
მისიის
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შესაბამისად
და
გააჩნია
მოკლევადიანი
და
გრძელვადიანი
სტრატეგუული გეგმა.
სტრუქტურული ერთეული ახორციელებს მუშაობის თვითშეფასებას
ანალიზს სიტუაციის შესაბამისად.
არსებობს
უცხოენოვანი
სტუდენტებისათვის
საგანამანთლებლო
პროგრამის მოდულები და კურსები;
გაფორმებულია მემორანდუმები, ხელშეკრულებები, საერთშორისო საგანმანათლებლო/შემოქმედებითი
ორგანიზაციების/კონსორციუმები,
წევრობა, ა.შ
სტრუქტურული
ერთეული
მუშაობს
კონსერვატორიის
მისიის
შესაბამისად და გააჩნია მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიული
გეგმა.
სტრუქტურული ერთეული ახორციელებს მუშაობის თვითშეფასებას
ანალიზს დაგეგმილი პერიოდულობით და გაუმჯობესების სტრატეგიას
შეიმუშავებს.
მოქმედებს გაცვლითი პროგრამები აკადემიური/ადმინისტრაციული
პერსონალისა და სტუდენტებისთვის
საგანმანათლებლო
პროგრამები
თავსებადია
საზღვარგარეთის
ანალოგიური პროფილის სხვა პროგრამებთან. შექმნილია ერთობლივი
საგანამანათლებლო პროგრამები უცხოურ უსდ-ებთან.
არსებობს უცხოენოვანი საგანამანთლებლო პროგრამები
ახორციელებს საერთაშორისო ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი
პროგრამებს
მუდმივად
ზრუნავს
ინტერმაციონალიზაციის
პროცესის
გააქტიურებისთვის
მონაწილეობს საერთშორისო შემოქმედებით პროექტებში უცხოელ
პარტნიორებთან ერთად.
უცხოურ უსდ-ებთან თანამშრომლობით ტარდება კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი ღონისძიებები/ტრენინგები/ვორქშოფები
სასწავლო-საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელებაში ჩართულია
უცხოელი მაღალკვალიფიციური კადრები.
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