ტურიზმის და მასპინძობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა
კონსოლიდირებული ანგარიში
გამოკითხვის შედეგები და დანერგვის
პრაქტიკა

2021

ძირითადი მიგნებები

გამოკვეთილი ტენდენციები
•

პროგრამა იძლევა საშუალებას დარგობრივი მიმართულებით მრავალმხრივი
ცოდნის და უნარების შეძენისთვის;

•

პროგრამაში საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრაქტიკაზე განსაკუთრებული
აქცენტებია გაკეთებული;

•

პროგრამა ორიენტირებულია უცხო ენის გაძლიერებაზე

•

პროგრამა დაკომპლექტებულია როგორც აკადემიური ასევე გამოცდილი
პრაქტიკოსი სპეციალისტებით

•

პროგრამაში არის, როგორც სავალდებულო, არჩევითი ისე თავისუფალი სასწავლო
კურსების მრავალფეროვნება;

•

პროგრამაში

იმპლიმენტირებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნები

გასათვალისწინებელი ასპექტები (გამოკითხვის მიხედვით)
•

პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერება
გამოყენების პრაქტიკა: პროგრამამ აქცენტი გააკეთა პრაქტიკული ხასიათის სასწავლო
კურსებზე რომლებიც არ არსებობდა ძველ პროგრამაში
ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის პროგრამამ მოიცვა სფეროს ძირითადი
სეგმენტი რაც ნიშნავს კურსდამთავრებულთა პრაქტიკული უნარების
გამრავალფეროვნებას. პროგრამაშია ჩაშენებული და გარე პრაქტიკული კომპონენტი.

•

ინტერნაციონალიზაციის კომპონენტის გაძლიერება
გამოყენების პრაქტიკა - პროგრამის კურსები შექმნილია უცხოური ანალოგების
შესაბამისად და ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას და პრაქტიკას.

•

ახალი, თანამედროვე კურსების შეტანა

•

გამოყენების პრაქტიკა - ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის საგანმაანთლებლო
პროგრამისათვის შემუშავდა ახალი, ინოვაციური სასწავლო კურსები დასაქმების წრის
გაფართოების მიზნით

•

სწავლა-სწავლების ტანამედროვე მეთოდების შემოტანა

•

გამოყენების პრაქტიკა -ახალი პროგრამის სილაბუსებში მაქსიმალურადაა გამოყენებული
კურსზე მორგებული თანამედროვე სწავლა-სწავლების მეთოდები

•

სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას ტექნიკური აღჭურვილობის მხარდაჭერა

•

გამოყენების პრაქტიკა -სტუდენტებს შეეთავაზათ ჰიბრიდული სწავლების მეთოდი. მათი
სურვილის შესაბამისად სწავლის შესაძლებლობა შეიქმნა როგორც ონლაინ ასევე
ოფლაინ სერვისით. აუდიტორიები აღიჭურვა ეგ.წ „ჭკვიანი კამერებით“. დაიხვეწა

ელექტრონული კომუნიკაციის გზები. აუდიტორიები აღიჭურვა ელექტნონული
მოწყობილობებით და სხვა
შენიშვნა: სტუდენტების მიერ ლექტორების შეფასების პრაქტიკა უნივერსიტეტში
დანერგილია, თუმცა პერსონალური მონაცემების დაცვის ვალდებულებიდან
გამომდინარე თან არ ერთვის დოკუმენტს
პროგრამის შინაარსის მიმარულებით განხორციელებული ცვლილებები
ალტე უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამა-ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის (2012 წლის
აკრედიტაციის

პროცესისას

პროგრამის

სახელწოდება

იყო-ტურიზმის

და

მასპინძლობის

მენეჯმენტი; ავტორიზაციის პროცესზე წარდგენამდე შეეცვალა სახელწოდება და ეწოდა-ტურიზმი;
მიმდინარე პერიოდში პროგრამის სახელწოდებად კვლავ პირვანდელია) საბაკალავრო პროგრამა
ხორციელდება 2012 წლიდან. პროგრამას გავლილი აქვს 2012 წელს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი

მოთხოვნების

შესაბამისად აკრედიტაციის პროცესი. თუმცა,

საანგარიშო

პერიოდში, პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა მოდიფიცირება. უკანასკნელ
პერიოდში აქცენტი გაკეთდა პროგრამის კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩოს მოთხოვნებთან
(კვალიფიკაციის და პროგრამის შინაარსის თანხვედრაზე) შესაბამისობის კონტექსტზე, საერთაშორისო
გამოცდილების პროგრამაში იმპლემენტაციაზე, დამსაქმებელთა მოთხოვნაზე.
შრომის ბაზრის ანალიზისა და პროგრამაში ჩართული დაინტერესებული პირების მოთხოვნების
გათვალისწინებით, პროგრამის შემდგომი განვითარების მიზნით, საბაკალავრო პროგრამაში შევიდა
რიგი ცვლილებები და განხორციელდა პროგრამის მოდიფიცირება შემდეგი სახით:
•

პროგრამის მიზნებისა

და

შედეგების შესაბამისობაში მოყვანა კვალიფიკაციის დონის

შესაბამისად, კერძოდ, პროგრამის შედეგები განისაზღვრა დარგობრივი

მახასიათებლის

შესაბამისად
•

ცვლილება განხორციელდა პროგრამის სტრუქტურაში, შინაარსში პროგრამის სწავლის შე

დეგების მიღწევის უზრუნველსაყოფად;
•

შეიცვალა კვალიფიკაცია ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში გახდა ტური

ზმის ბაკალავრი;
•

შეიცვალა პროგრამის მიზნები და სწავლის შედეგები: შესაბამისობაში მოვიდა უნივერსიტ

ეტის განახლებულ ხედვასთან და მისიასთან, აისახა ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნები და
საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკები.
•

ახალი ფორმულირება უფრო მეტად აკეთებს აქცენტს კურსდამთავრებულის გლობალურ

კონკურენტუნარიანობაზე, ანტრეპრენერულ აზროვნებაზე, რაც ტურიზმის სფეროში განსაკუ
თრებით აქტუალურია ტექნოლოგიური რევოლუციის, გლობალიზაციის და კვლავ მიმდინარე
პანდემიის გლობალური კრიზისის ფონზე
•

შეიცვალა პროგრამის სტრუქტურა: პრაქტიკული და „რბილი“ უნარ-

ჩვევების საჭიროებებზე.
•

გაძლიერდა ეკონომიკის კომპონენტი პროგრამაში

•

გაძლიერდა ანტრეპრენერობის კომპონენტი. მეტი ახალი ტურისტული ბიზნესის გაჩენა, ი

ნოვაციები ტურისტული პროდუქტების განვითრების მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვან
ია ტურიზმის დარგის განვითარებისთვის და გლობალური კონკურენტუნარიანობისთვის.
•

არჩევით ნაწილში გამოიყო მასპინძლობის და მოგზაურობის ბლოკები. დღეს, ქართულ სა

განმანათლებლო სივრცეში მასპინძლობის მიმართულების სწავლება თითქმის არ ხდება ფო
კუსირებულად და შეკრულად, რის დეფიციტსაც პროგრამა შეავსებს.
•

გაძლიერდა პრაქტიკული კომპონენტის მიმართულება: გარდა პრაქტიკის

კომპონენტისა, პრაქტიკული ელემენტებით უფრო მეტად დაიტვირთა სასწავლო პროგრამა.
•

უნივერსიტეტის ბაზაზე სწორი ეკოსისტემის, (მოიაზრებს უნივერსიტეტში სტარტაპ გარა

ჟის შექმნას, სადაც სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გამოსცადონ და შექმნან საკუთარი სტარ
ტაპები ან მონაწილეობა მიიღონ სტარტაპ კომპანიების შექმნასა და განვითარებაში, სტუდენ
ტების წარმატების მიმართულების გაძლიერებას, ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით
პროგრამების განვითარებას და სხვა კურიკულუმის გარე განმავითარებელ აქტივობებს) განვი
თარება საშუალებას მისცემს სტუდენტებს პრაქტიკაში გამოსცადონ ნასწავლი თეორია და უნ
არ-ჩვევები.
•

ამოღებულია ის კურსები, რომელთა ინტეგრირება სხვა დისციპლინებში იყო შესაძლებე

ლი;
•

ასევე ამოღებულია ნაკლებად რელევანტური, განახლებულ მისიასთან და ხედვასთან ნაკ

ლებად შესაბამისი და არა მოთხოვნადი ან არა-პრაქტიკული სასწავლო კურსები.
•

განახლდა სასწავლო კურსების სილაბუსების შინაარსი და შეივსო ახალი სავალდებულო

და დამხმარე ლიტერატურით;

საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება სტუდენტების მიერ
ტურიზმი
1. იცნობთ თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამას, რომლის შეფასებასაც გთხოვთ?
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ამ ეტაპზე არ საჭიროებს

არ ვარ კომპეტენტური

განვითარებულია

დამაკმაყოფილებელია ყველაფერი

2. ზოგადად, როგორ დაახასიათებდით პროგრამას:
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ამ ეტაპზე არ საჭიროებს

არ ვარ კომპეტენტური

განვითარებულია

დამაკმაყოფილებელია ყველაფერი

3. რამდენად ნათლად და მკაფიოდ არის ფორმულირებული პროგრამის მიზანი?
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ამ ეტაპზე არ საჭიროებს

არ ვარ კომპეტენტური

განვითარებულია

დამაკმაყოფილებელია ყველაფერი

4. რამდენად შეესაბამება პროგრამის მიზნებს სწავლის შედეგები?
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12. რამდენად მიღწევადია ამა თუ იმ კომპონენტის სწავლის შედეგები ამ კომპონენტისათვის
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14. რამდენად უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური
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15. რამდენად უზრუნველყოფს უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის
კვალიფიკაცია პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას?
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16. რამდენად უზრუნველყოფს გამოყენებული სასწავლო მასალა პროგრამით
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