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აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი #2  (დადგენილება#12 ) 

17.04.2013 წ. 

საბჭოს თავმჯდომარე,  პროფესორი:          

                                                 მ. ბერიძე 

 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასების წესი 

(კოდიფიცირებული) 

1. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასება სწავლების 

ყველა საფეხურზე საგანმანათლებლო პროგრამების (პროფესიული საგნობრივი 

საგანმანათლებლო პროგრამა; ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) 

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტებში ხორციელდება შემდეგი წესით: 

ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, 

საბაკალავრო ნაშრომი ან სხვ.) და სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტში (სამაგისტრო 

ნაშრომი) შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება 

ტოლია  ან მეტია 51%. 

გ. საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომის 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 

(საბაკალავრო ნაშრომის განმეორებით მომზადება იმავე ან მომდევნო სემესტრში). 

დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან 

არანაკლებ 5 დღეში. (სსიპ სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის #46  დადგენილებით (ოქმი #7)). სტუდენტის მიერ 

დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში 
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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 ხვრდრითი წილი 

არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი 

უფლებამოსილია შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

8. შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი 

უნდა შეადგენდეს 51 ქულას. 

9. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით 

გათვალისწინებული შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარ/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასებების 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით გამოცდამდე სტუდენტმა 

განმეორებით ჩააბაროს სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები. 

(სსიპ სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 

სექტემბრის #46  დადგენილებით (ოქმი #7)) 

10. 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 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)) 

11. 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 საელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის #46  

დადგენილებით (ოქმი #7)) 

12. შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 

კურსის (საგნის) თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად 
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ან ელექტრონულად. დასკვნით გამოცდებს ატარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო 

ცენტრი.  

13. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწვლო კომპონენტის / 

კომპონენტების კრედიტების ჯამური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 კრედიტს. 

14. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწვლო კომპონენტის / 

კომპონენტები უნდა შეფასდეს 2 მუხლით გათვალისწინებული სისტემით. (სსიპ სამცხე-

ჯავახეთის საელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 სექტემბრის #46  

დადგენილებით (ოქმი #7)) 

15. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის (სადისერტაციო ნაშრომის) შეფასებისათვის გამოიყენება შეფასების შემდეგი 

სისტემა: 

ა)  ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი; 

ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

ყოველმხრივ აღემატება; 

გ)  კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება; 

დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად 

მოთხოვნებს აკმაყოფილებს; 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ 

მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს; 

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, 

რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი 

ხარვეზების გამო; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.     

      ამ მუხლის ”ა”-”ე” პუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში  

დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. „ვ“ პუნქტით 

გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს უფლება ეძლევა 

ერთი წლის განმავლობაში წარადგინოს გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომი, 

ხოლო „ზ“ პუნქტით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში 

დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

13. დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით. სემინარის 

შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება შესაბამისი სადოქტორო პროგრამით და 

სადისერტაციო საბჭოს დებულებით. 

14. დისერტაცია, სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო 

სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. დისერტაცია, 

სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით) 

შესაბამისი კრიტერიუმებით.  

15. 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 
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მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის 

წარდგენის უფლებას. 

16. სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში 

პროგრამით გათვალისწინებულ 60 კრედიტის ზევით დეკანატის მიერ შეიძლება 

დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

17. სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად 

ჯგუფებთან ერთად. 

18. დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება 

ფაკულტეტებზე სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დამთავრებიდან ორი 

კვირის  განმავლობაში. 

19. თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების 

დაფარვას, დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი სემესტრი/ები. 

20. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტის საფუძველზე 

შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტის 

სასწავლო საქმიანობა თეორიის კომპონენტის  ფარგლებში მოიცავს ლექციაზე 

დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, დამოუკიდებელ მეცადინეობასა და 

გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას, ხოლო პრაქტიკის კომპონენტის ფარგლებში – 

პრაქტიკულ მეცადინეობასა და გამოცდის ჩაბარებას. 

21. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე 

შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამემის შემთხვევაში, კრედიტების 

განაწილების, პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვის) და 

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი განისაზღვრება შესაბამისი 

პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის ჩარჩოდოკუმენტით ან/და მოდულით. 
 

22. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება:  

 

I. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი. 

II. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე 

ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით. 

III. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე 

დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის 

გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას: 

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

IV. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი 

შეფასება პროგრამის დასრულებამდე. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი 

შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, მოითხოვოს 

სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის დასრულებამდე, თუ ამ 

შედეგების მიღწევის შეფასება სხვა მოდულის განხორციელებისთვის არ წარმოადგენს 

დამაბრკოლებელ გარემოებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მოდული არ არის სხვა მოდულის 

წინაპირობა. 
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V. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალტერნატიული 

ჩამონათვალი მოცემულია შესაბამის მოდულში.  
 

ცვლილებები და დამატებები შეტანილია:  

1) სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 10 ივნისის 

#30 დადგენილებით (ოქმი #8) 

2) სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 25 ივნისის 

#30 დადგენილებით (ოქმი #7) 

3). სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 05 

აგვისტოს #39 დადგენილებით (ოქმი #8) 

4). სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 05 

ივლისის # 37 დადგენილებით (ოქმი #6) 

5) სსიპ სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 14 

სექტემბრის #46  დადგენილებით (ოქმი #7) საფუძველი: საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის  2016 წლის 18 აგვისტოს ბრძანება №102/ნ - ვებგვერდი, 23.08.2016წ. 

 

 


