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I ფაკულტეტის დასახელება:  ინჟინერიის, აგრარულ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა  

II  პროგრამის დასახელება:  ბიზნეს-ინფორმატიკა, BBBusines Informatics 

III  უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:   მაგისტრატურა 

IV  საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური  

V  სწავლების  ენა: ქართული 

VI  მისანიჭებელია კადემიური ხარისხი / ინჟინერიის მაგისტრი ინტერდისციპლინურ ინფორმატიკაში,   

                                                                      Master in Interdistciplinary Informatiics 

VII პროგრამის მოცულობა: პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელი - 4 თვრამეტ კვირიანი სემესტრი (თითოეულ სემესტრში  15 

კვირა - სააუდიტორიო მეცადინეობა, 2კვირა - დასკვნითი გამოცდა, 1 კვირა - დამატებითი გამოცდა). 

 საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს (1 კრედიტი 25 საათი). მათ შორის, 80 კრედიტი გათვალისწინებულია 

სავალდებულო საგნებზე, 10 კრედიტი არჩევით საგნებზე, 30 კრედიტი სამაგისტრო დისერტაციაზე. 

120 კრედიტი მოიცავს სტუდენტის აკადემიური დატვირთვის როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელ მუშაობას – სულ 3000 საათს. 

აქედან 635 საკონტაქტოა (240 –სალექციო, 315–პრაქტიკული/სამუშაო ჯგუფი, 80 - შუალედური და  დასკვნითი გამოცდა), რაც შეადგენს 

სტუდენტის აკადემიური დატვირთვის 21%,  2365 საათი ეთმობა სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობას (79%). 

 

VIII პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა : 

ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლია საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის 

უფლება აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე 

ჩააბარა შესაბამისი B ტიპის ტესტი, გადალახა ტესტის მინიმუმ სამ ნაწილში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და მიღებული ქულების 

საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს სასპეციალიზაციო გამოცდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს-

ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამაზე. კონკურსანტი აბარებს გამოცდას ინგლისურ ენაში (B2), რათა დადგინდეს უცხო ენის ცოდნის 

დონე, ან შეუძლია წარმოადგინოს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). უცხოელი 

მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის ბიზნეს-

ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B1+/B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე 

სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, უცხოელი მოქალაქეები წარმოადგენენ  ქართული ენის B2 დონეზე ფლობის შესახებ 

სერთიფიკატს, ან აბარებენ გამოცდას ქართულ ენაში. პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს უმაღლესი 
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საგანმანათლებლო დაწესებულებების (რომელთა გაცემულ დიპლომს აღიარებს სახელმწიფო) და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებმა მობილობის წესით, თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ჩაბარებული აქვთ 

შესაბამისი ტიპის ტესტი. მაგისტრანტურაში ჩარიცხვის უფლება აქვს აგრეთვე პირს, რომელსაც აქვს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხი, მაგრამ არჩეულ მიმართულებისაგან განსხვავებულ სპეციალობებში. უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად 

პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. ჩარიცხვის აუცილებელი 

წინაპირობაა კონკურსანტმა დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. 

 

IX პროგრამის  ხელმძღვანელები:  ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ეკონომიკის   

დოქტორი ლერი ნოზაძე  (საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ.ფოსტა –lerinozadze@yahoo.com; nozadzeleri@sjuni.edu.ge  ტელ.: 555 94 20 52   

595 855 017). 

სჯსუ ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ინჟინერიის 

დოქტორი ლელა წითაშვილი -lelatsitashvili@sjuni.edu.ge    599 44 00 53 
 

X პროგრამის განახლების თარიღი: 2018 წ. 

XI პროგრამის მიზანი: 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ტექნოლოგიების სხვა დარგებთან, კერძოდ, -  ბიზნესთან ინტეგრირება, რათა  ხელი 

შეუწყოს  მაგისტრანტის სამეცნიერო ღირებულებების მქონე მკვლევარ-სპეციალისტად  ჩამოყალიბებას  ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა 

და ბიზნესის მიმართულებით, რომ მას ჰქონდეს დარგის უახლესი მიღწევების ღრმა და  სისტემური ცოდნა და შეეძლოს მისი პრაქტიკაში 

გამოყენება. 

 

XII  დასაქმების სფერო და პროფესიული მოღვაწეობის სახეები:  

 სწავლების პერიოდში შეძენილი  კომპენტენციები მაგისტრს საშუალებას მისცემს დასაქმნდნენ წამყვან პოზიციებზე მსხვილ, საშუალო 

და კერძო კომპანიებში, რომლებიც გამოყენებების (დანართების/დამუშავებების) მართვისა და რთული პროგრამული სისტემების 

ინტეგრაციის საკითხებზე  მუშაობენ  და   შეძლებს,  რომ  წარმატებით მართოს საკუთარი ბიზნეს-პროექტები ინფორმაციული  

ტექნოლოგიების სფეროში; 

 პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმდნენ საგანმანათლებლო, სამეცნიერო, კვლევით, კერძო და სახელმწიფო 

სტრუქტურებში, ქვეყნის სახელმწიფო კონტროლისა და აუდიტორულ-ექსპერტული, საფინანსო, სააღრიცხვო  საქმიანობის 

სფეროებში; 

mailto:lerinozadze@yahoo.com
mailto:nozadzeleri@sjuni.edu.ge
mailto:lelatsitashvili@sjuni.edu.ge
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 საშუალო და ზედა რგოლების მენეჯერის თანამდებობაზე  საწარმოებში, სისტემის ანალიტიკოსად, სისტემის დიზაინერად, პროექტის 

მენეჯერად,  აგრო-საკრედიტო ორგანიზაციებში, ფონდებსა და ბანკებში, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პროექტებში, სოფლის 

მეურნეობის მმართველ რგოლებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებში,  სადაც მოითხოვება თანამედროვე მეცნიერული მიდგომები, 

დარგის უახლესი მიღწევების  ცოდნა, ანალიტიკური აზროვნება, პრობლემის გონივრულად გადაჭრის უნარი, სამეცნიერო და ბიზნეს-

პროექტების დაგეგმვის, განხორციელებისა და მართვის უნარები.  

XIII. სწავლის შედეგები: 

 

 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ღრმა და სისტემური ცოდნა, თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული 

გამოცდილების სინთეზის დამოუკიდებლად განსაზღვრა  შესაბამისი სფეროს უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, კვლევის 

უახლესი პრინციპებისა და მათთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება  არსებული ცოდნის 

გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების ჩათვლით. 

 სტრატეგიული მენეჯმენტისა და მარკეტინგის, ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების, სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტის, ბიზნესის 

შეფასების პრინციპების გამოყენებით მართვის ოპერატიულ, ტაქტიკურ და სტრატეგიულ დონეზე გადაწყვეტოს ბიზნეს-

ინფორმატიკის სფეროში  არსებული კომპლექსური პრობლემები ახალი, ორიგინალური გზების მოძიებით; 

 პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტირების მეთოდების, ინფორმაციული სისტემებისა და ბიზნეს-პროცესების ოპტიმალური 

მართვის და დაცვის რეკომენდაციების დამუშავება, მონაცემთა ბაზებში ბიზნეს-ანალიზისა და ფუნქციონირების პრინციპების 

გამოყენება - რეალურ  დროში პრობლემის იდენტიფიცირება, დასმა  და გააზრებული გადაწყვეტილების მიღება; 

 საკუთარ პროფესიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა როგორც სპეციალისტების, ასევე 

არასპეციალისტებისთვის, როგორც მშობლიურ, ასევე უცხოურ ენაზე აკადემიური და ეთიკური პრინციპების დაცვით. ბიზნეს-

ინფორმატიკის დარგისადმი  თავისი დამოკიდებულების შეფასება. 

 

 

XIV. სწავლის შედეგების რუქა 

N საგნების დასახელება 1 2 3 4 

1 ბიზნეს-ინგლისური      

2 სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები     

3 ინფორმაციული სისტემები და მოდელები     

4 სტრატეგიული მარკეტინგი     

5 სტრატეგიული მენეჯმენტი გლობალურ გარემოში     

6 ბიზნეს-ანალიზი-SQL-Server-Analysis-Services_     

7 ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება     

8 ობიექტ-ორიენტირებული პროგრამირება (C++  C#)     



6 

 

9 ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები     

10 მონაცემთა მენეჯმენტის თანამედროვე სისტემები     

11 ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა     

12 არჩევითი  1     

13 ბიზნესის შეფასების პრინციპები     

14 სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტი     

15 ოპერაციათა კვლევის თანამედროვე მეთოდები     

16 სისტემური ანალიზის თეორია      

17 
ელექტრონული ბიზნესისა და ელექტრონული კომერციის სისტემების 

მოდელირება და დაპროექტება 

    

18 არჩევითი  2     

19 სამაგისტრო დისერტაცია     

 არჩევითი     

1 ინფორმაციის დაცვა და უსაფრთხოება     

2 პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია     

3 ბიზნეს-მოდელირების კომპიუტერული ტექნოლოგიები     

4 ბიზნეს-მოდელირების ინსტრუმენტალური  ტექნოლოგიები     

5 აგრობიზნესის მენეჯმენტი     

6 ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება     

7 პროგრამული უზრუნველყოფის ეკონომიკა     

8 მიწის მართვის თანამედროვე სისტემა     

9 პროექტების მართვა     

 

 

XV. სწავლის შედეგების შეფასება 

     სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებას ახდენს 

პროგრამის ხელმძღვანელი ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურთან და პროგრამის აკადემიურ პერსონალთან ერთად. 

სწავლის შედეგების შეფასების სისტემა ითვალისწინებს დარგის სპეციფიკას და მოიცავს შეფასების ადეკვატურ ფორმებსა და მეთოდებს, 

რომლებიც საშუალებას იძლევა დადგინდეს, თუ რამდენად მიაღწიეს სტუდენტებმა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებს. 

გამოიყენება როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი შეფასება. პირდაპირი შეფასებისას გამოყენებულია: კრებსითი გამოცდა, რეფერატი, 
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პროექტი. არაპირდაპირი შეფასებისას: პროგრამის ხელმძღვანელის დაკვირვება, დამსაქმებელთა გამოკითხვა, კოლეგების გამოკითხვა, 

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა. 

პროგრამას აქვს სამიზნე ნიშნულები თითოეული სწავლის შედეგისათვის. პროგრამის ხელმძღვანელი შექმნის მონიტორინგის ჯგუფს 
ფაკულტეტის ხარისხთან და აკადემიურ პესონალთან ერთად და მათი ჩართულობით მოხდება სწავლის შედეგების შეფასება და სამიზნე 
ნიშნულების შედარება, რასაც მოჰყვება ანალიზის პროცესი და შესაბამისი რეაგირება. პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების შედეგები 
გამოიყენება პროგრამის განსავითარებლად, რაც გულისხმობს საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის მოდიფიცირებას.  

 

 

 

 

სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები სამიზნე 
ნიშნულები/ 

სტუდენტთა 
რაოდენობა 
საერთო 
რაოდენობის 
წილთან 
მიმართებით 

პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის 

ღრმა და სისტემური ცოდნა, თეორიული 

კომპონენტებისა და პრაქტიკული 

გამოცდილების სინთეზის დამოუკიდებლად 

განსაზღვრა  შესაბამისი სფეროს უახლეს 

მეთოდებზე დაყრდნობით, კვლევის უახლესი 

პრინციპებისა და მათთან დაკავშირებული 

ტექნოლოგიების პრაქტიკულ საქმიანობაში 

გამოყენება  არსებული ცოდნის გაფართოებისა 

და ინოვაციური მეთოდების ჩათვლით. 

კრებსითი 

გამოცდა 

 

მე-4 

სემესტრის 

ბოლოს 

 

დამსაქმებლებ
ის გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს 

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-24% 

E-10%.  

F – 1 %.   

Fx -1% 

სტრატეგიული მენეჯმენტისა და მარკეტინგის, 

ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების, 

სტრატეგიული ბრენდ-მენეჯმენტის, ბიზნესის 

შეფასების პრინციპების გამოყენებით მართვის 

ოპერატიულ, ტაქტიკურ და სტრატეგიულ 

დონეზე გადაწყვეტოს ბიზნეს-ინფორმატიკის 

სფეროში  არსებული კომპლექსური პრობლემები 

კრებსითი 

გამოცდა 

 

 

მე-3 

სემესტრის 

ბოლოს 

დამსაქმებლებ
ის გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს 

A-5% 

B-18% 

C-35% 

D-32% 

E-8%.  

F – 1 %.   

Fx -1%           
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ახალი, ორიგინალური გზების მოძიებით; 

პროგრამული უზრუნველყოფის პროექტირების 

მეთოდების, ინფორმაციული სისტემებისა და 

ბიზნეს-პროცესების ოპტიმალური მართვის და 

დაცვის  რეკომენდაციების დამუშავება, 

მონაცემთა ბაზებში ბიზნეს-ანალიზისა და 

ფუნქციონირების   პრინციპების გამოყენება - 

რეალურ  დროში პრობლემის იდენტიფიცირება, 

დასმა  და გააზრებული გადაწყვეტილების 

მიღება; 

კრებსითი 

გამოცდა 

 

მე-3 

სემესტრის 

ბოლოს 

დამსაქმებლებ
ის გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს 

A-5% 

B-18% 

C-35% 

D-32% 

E-8%.  

F – 1 %.   

Fx -1%           

საკუთარ პროფესიასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გადაცემა და ანგარიშის წარდგენა 

როგორც სპეციალისტების, ასევე 

არასპეციალისტებისთვის,  როგორც მშობლიურ, 

ასევე უცხოურ ენაზე აკადემიური და ეთიკური 

პრინციპების დაცვით. ბიზნეს-ინფორმატიკის 

დარგისადმი  თავისი დამოკიდებულების 

შეფასება 

სამაგისტრო 

დისერტაცი
ა  

მე-4 

სემესტრის 

ბოლოს 

დამსაქმებლებ
ის გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ მუშაობის 

დაწყების პირველ 

წელს 

A-5% 

B-18% 

C-35% 

D-32% 

E-8%.  

F – 1 %.   

Fx -1%           

 

 

 

XVI. პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტები, საათების განაწილება 

 

XVII.   სტუდენტის  სასწავლო  საქმიანობის   დატვირთვა: 

 ლექციაზე  დასწრება   -  240 სთ 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა / პრაქტიკულ მეცადინეობა - 315 სთ 

 დამოუკიდებელიმუშაობა (მათ შორის სამაგისტრო  ნაშრომზე )  - 2365სთ 

 გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი)ჩაბარება – 80 სთ 

 

XVIII .  სტუდენტის შეფასება: 

1. სტუდენტთა შეფასება ხორციელდება შემდეგი წესით: 
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ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა) და სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტში 

(სამაგისტრო დისერტაციის)  შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

გ. სამაგისტრო დისერტაციის შეფასება დადებითია, თუ ნაშრომის შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

2. შეფასების სისტემით დასაშვებია 

ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

3. სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით  დასკვნით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 

(სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის #46  დადგენილებით (ოქმი #7)). 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 

ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

4. სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 

 შუალედური შეფასებები (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 

 დასკვნითი შეფასება. 

5. სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის 

სილაბუსით. ასევე, სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 

6. საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების საფუძველზე. 

7. შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. 

8. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური შეფასებების 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები დაძლეული აქვს.  

9. დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ 

სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50%, განმეორებით აბარებს დასკვნით 

გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლებ 
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შეფასებას მიიღებს და სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 40% დანაკლები, 

საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით. (სსიპ სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის #46  დადგენილებით (ოქმი #7)) 

10. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების 

შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.(სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის #46  დადგენილებით (ოქმი #7) 

11. შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) თავისებურების გათვალისწინებით, 

ტარდება  წერილობით, ზეპირად, ან ელექტრონულად. დასკვნით გამოცდებს ატარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი.  

12. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისათვის მე-2 მუხლის ,,ბ“ პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტი წარადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, ხოლო ამავე მუხლის ,,ბ“ პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის წარდგენის 

უფლებას. 

13. სამაგისტრო დისერტაციის დაცვამდე შემოწმდება პლაგიატზე. პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში დაცვაზე არ დაიშვება. 

14. სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში პროგრამით გათვალისწინებულ 60 კრედიტის 
ზევით დეკანატის  მიერ შეიძლება დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

15. სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად ჯგუფებთან ერთად. 
16. დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება ფაკულტეტებზე სემესტრის ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის დამთავრებიდან ორი კვირის  განმავლობაში. 
17. თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს 

დამატებითი სემესტრი/ები. 
 

XIX. შეფასების მეთოდი: 

 ტესტი, პრეზენტაცია, პრაქტიკული-თეორიული დავალებები   

 

XX. სწავლების    მეთოდები 

 ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, ელექტრონული რესურსით სწავლება, პროექტით 

სწავლება, დისკუსია, დებატები 

 

XXI.   ინფორმაცია საგანმანათლებლო  პროგრამის  განხორციელებისათვის  აუცილებელი  ადამიანური  რესურსების  შესახებ. 
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პროგრამა ხორციელდება 4  პროფესორის, 6 ასოცირებული პროფესორის, 5 მოწვეული დოქტორის  მიერ. 

XXII ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ. 

1. თანამედროვე მოწყობილობებით და ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო კაბინეტ-ლაბორატორიები. 

2. ბიბლიოთეკა შესაბამისი სახელმძღვანელოებით, ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერებით და სწავლისათვის ხელშემწყობი 

გარემოთი. 

XXIII სწავლის  გაგრძელების    შესაძლებლობა 

 

ამ მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლა გააგრძელოს იმ უმაღლეს სასწავლებლის დოქტორანტურაში, სადაც ეს 

პროგრამა თავსებადი იქნება, როგორც საქართველოში ისე მის ფარგლებს გარეთ. 

XXIV პროგრამის   განხორციელებისათვის   საჭირო   თანხა  და  პროგრამაზე   სტუდენტთა   მინიმალური  რაოდენობა 

 (დანართი XL-ის ფაილი) 
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