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1. ტერმინთა განმარტება 

 

 ავტორიზაცია – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების პროცედურა, 

რომლის მიზანია სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის 

გასაცემად შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელი სტანდარტების 

დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა;  

აკადემიური თავისუფლება – აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთა უფლება 

დამოუკიდებლად განახორციელონ სამეცნიერო კვლევა, სწავლება და სწავლა;  

მობილობა – სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის თავისუფალი გადაადგილება სწავლის, 

სწავლებისა და კვლევის პროცესებში მონაწილეობის მისაღებად როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით, რასაც თან სდევს 

კვალიფიკაციის ან სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების, კრედიტების აღიარება; 

აკადემიური საბჭო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო;  

აკადემიური უმაღლესი განათლება – უმაღლესი განათლების კურსი, რომელიც შეიცავს 

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებს;  

უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩო – ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

შემადგენელი დოკუმენტი, რომელშიც სისტემატიზებულია საქართველოში არსებული უმაღლესი 

განათლების ყველა კვალიფიკაცია; 

აკადემიური ხარისხი – კვალიფიკაცია, რომელსაც პირს აკადემიური უმაღლესი განათლების 

შესაბამისი საფეხურის დამთავრებისას ანიჭებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ან 

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება;  

აკადემიური წოდება – წოდება (საპატიო დოქტორი, ემერიტუსი), რომელიც საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ენიჭება მეცნიერს ან საზოგადო მოღვაწეს განსაკუთრებული 

დამსახურებისთვის;  

აკრედიტაცია – აკრედიტაციის სტანდარტებთან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობის განსაზღვრის პროცედურა, რომლის მიზანია განათლების 

ხარისხის ასამაღლებლად სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება და ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა და რომელთანაც დაკავშირებულია სახელმწიფო დაფინანსების 

მიღება, ასევე ამ კანონით გათვალისწინებული ზოგიერთი საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელება;  

ასისტენტ-პროფესორი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური 

თანამდებობის მქონე პირი, რომელიც თავისი კომპეტენციის შესაბამისად მონაწილეობს სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევით პროცესში;  

ასისტენტი − უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური თანამდებობის მქონე 

პირი, რომელიც ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ფარგლებში 

ახორციელებს სასემინარო და კვლევით სამუშაოებს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან 

ასისტენტ-პროფესორის ხელმძღვანელობით; http://www.matsne.gov.ge 430.020.000.05.001.001.626 
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ასოცირებული პროფესორი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური 

თანამდებობა. ასოცირებული პროფესორი მონაწილეობს სასწავლო პროცესში და ხელმძღვანელობს 

სტუდენტების სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას;  

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი) – ფინანსური, მატერიალური და ადმინისტრაციული 

რესურსების მართვის სფეროში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი; 

 ბაკალავრი – მფლობელი იმ აკადემიური ხარისხისა, რომელიც პირს აკადემიური უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი საფეხურისათვის – ბაკალავრიატისათვის დადგენილი 

კრედიტების რაოდენობის ათვისების შედეგად ენიჭება; 

 ბაკალავრიატი – აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის საფუძვლების სწავლებას, რაც 

აუცილებელია პირის მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი 

სწავლისათვის; 

 დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ახორციელებს სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას 

და მონაწილეობს სასწავლო პროცესში. დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის 

ავტონომიურობის ფარგლები, მართვისა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება უნივერსიტეტის წესდებით;  

დიპლომი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი;  

დიპლომის დანართი – დოკუმენტი, რომელსაც დიპლომთან ერთად გასცემს უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულება სტუდენტის მიერ მიღებული განათლების შინაარსისა და უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მინიჭებული კვალიფიკაციის დასადასტურებლად;  

დისერტაცია – სამეცნიერო ნაშრომი, რომელსაც დოქტორანტი იცავს დოქტორის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად; 

 დოქტორანტი – პირი, რომელიც სწავლობს დოქტორანტურაში; ტ) დოქტორანტურა – აკადემიური 

უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა, სასწავლო და სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო კადრის მომზადებას და 

მთავრდება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით; 

 დოქტორი – მფლობელი იმ აკადემიური ხარისხისა, რომელიც პირს დოქტორანტურისათვის 

გათვალისწინებული კომპონენტების შესრულებისა და დისერტაციის დაცვის შედეგად ენიჭება;  

ელექტრონული სწავლება − საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი პირებისათვის უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ საქართველოში აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე კვალიფიკაციის მისაღებად ორგანიზებული, თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესი ან მისი ნაწილი, რომელიც არ ითვალისწინებს 

განსაზღვრულ ადგილზე სტუდენტისა და მასწავლებლის ერთდროულად ყოფნას. ელექტრონული 

სწავლების განხორციელებისათვის აუცილებელია კურიკულუმის დაგეგმვის, სასწავლო პროცესის 

ორგანიზებისა და ადმინისტრირების შესაბამისი მიდგომებისა და მეთოდების გამოყენება; ფ) ერთიანი 

ეროვნული გამოცდა – პროცედურა, რომელიც ადგენს აბიტურიენტის მზაობას უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის ასათვისებლად;  

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო – დოკუმენტი, რომელიც აერთიანებს საქართველოში არსებულ 

ყველა კვალიფიკაციას, მათ შორის, უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციებს; 
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ერთიანი სამაგისტრო საგამოცდო ქსელი – სამაგისტრო გამოცდებში მონაწილე უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ერთობლიობა, რომლებშიც მაგისტრანტობის კანდიდატები 

ირიცხებიან ამ კანონით დადგენილი წესით, საერთო სამაგისტრო გამოცდისა და უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების შედეგად; 

ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამა – სტუდენტის ინტერესებისა და აკადემიური 

მომზადების დონის შესაბამისად შედგენილი პროგრამა; 

კოლეჯი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკადემიური 

უმაღლესი განათლების მხოლოდ პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამას;  

კვალიფიკაცია – სწავლის შედეგი, რომელიც მიიღწევა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

დაძლევით და დასტურდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული დიპლომით 

ან სერტიფიკატით;  

კოეფიციენტი (კოეფიციენტები) – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სასწავლო 

წლის http://www.matsne.gov.ge 430.020.000.05.001.001.626 დასაწყისში განსაზღვრული ერთეული 

(ერთეულები), რომლის (რომელთა) შესაბამისადაც ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების 

რანჟირება კონკრეტულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში კონკრეტულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩასარიცხად;  

კრედიტი – ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტისათვის საჭირო სასწავლო დატვირთვას და 

რომლის მიღებაც შესაძლებელია სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ; 

მაგისტრი – მფლობელი იმ აკადემიური ხარისხისა, რომელიც პირს აკადემიური უმაღლესი 

განათლების მეორე საფეხურისათვის – მაგისტრატურისათვის დადგენილი კრედიტების რაოდენობის 

ათვისების შედეგად ენიჭება;  

მაგისტრანტი – სტუდენტი, რომელიც სწავლობს მაგისტრატურაში;  

მაგისტრატურა – აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომელიც მოიცავს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს და მიზნად ისახავს ბაკალავრის 

შემდგომი დონის სპეციალისტის ან მკვლევრის მომზადებას, აგრეთვე პირს ამზადებს მიღებული 

კვალიფიკაციით მუშაობისათვის;  

მაგისტრანტობის კანდიდატი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრის, 

დიპლომირებული მედიკოსის/ სტომატოლოგის ან მაგისტრის დიპლომის მქონე პირი ან მასთან 

გათანაბრებული პირი, რომელიც აპირებს სწავლის მაგისტრატურაში გაგრძელებას; 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა – უმაღლესი განათლების პირველი 

საფეხურის ფარგლებში ან დამოუკიდებლად არსებული, შესაბამის სტანდარტზე დაყრდნობით 

შემუშავებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა;  

მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატი – დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა მასწავლებლის 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად;  

მოდული – სწავლების დამოუკიდებელი თანმიმდევრული ბლოკი, რომელიც აერთიანებს 

მონათესავე საგნებს. მოდულში განსაზღვრულია საგანთა ურთიერთკავშირები და თანმიმდევრობა. 

რამდენიმე მოდული შეადგენს სასწავლო გეგმას; 

პროფესორი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური თანამდებობის მქონე 

პირი, რომელიც უძღვება სასწავლო პროცესს და ხელმძღვანელობს სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით 

მუშაობას; 
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 რანჟირება აბსოლუტური ქულით/ქულებით – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

დადგენილი და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული, 

აბიტურიენტის/სტუდენტის მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად მოპოვებული 

აბსოლუტური ქულის/ქულების მიხედვით დადგენილი ჩამონათვალი, რომლითაც ირკვევა, რომელმა 

აბიტურიენტმა/სტუდენტმა მოიპოვა სახელმწიფო სასწავლო გრანტი; 

რანჟირება კოეფიციენტებით – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

დადგენილი წესით შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული, აბიტურიენტის მიერ ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების შედეგად მოპოვებული ქულის/ქულების გადათვლის შედეგად დადგენილი 

ჩამონათვალი წინასწარ დადგენილი კოეფიციენტების მიხედვით. ამ გადათვლის შედეგად 

აბიტურიენტები ნაწილდებიან კონკრეტული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე;  

რეგულირებადი პროფესია – საქმიანობა, რომლის განხორციელების წინაპირობა, შესაბამისი 

კვალიფიკაციის გარდა, არის სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდა; 

 რეგულირებადი საგანმანათლებლო პროგრამა – პროგრამა, რომლისთვისაც სახელმწიფო ადგენს 

სპეციალურ სააკრედიტაციო მოთხოვნებს ან/და რომლითაც მაგისტრისა და დოქტორის მომზადებას 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს სპეციალური კვლევითი პროგრამების მეშვეობით; 

რექტორი − სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ხელმძღვანელი, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში − უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

− აგრეთვე აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ 

პირში − უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში − აგრეთვე ერთ-ერთი კოლეგიური ორგანოს 

თავმჯდომარე;  

საგანმანათლებლო პროგრამა (კურიკულუმი) – უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციის მისაღებად 

აუცილებელი სასწავლო კურსების/მოდულების ერთობლიობა, რომელშიც მოცემულია პროგრამის 

მიზნები, სწავლის შედეგები, სასწავლო კურსები/მოდულები შესაბამისი კრედიტებით, სტუდენტთა 

შეფასების სისტემა და სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებები; 

 უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება – კომპეტენტური ორგანოს მიერ უცხოეთში 

მიღებული http://www.matsne.gov.ge 430.020.000.05.001.001.626 კვალიფიკაციის ან უცხოეთში სწავლის 

პერიოდში უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული განათლების აღიარება 

(ცნობა); 

სადისერტაციო საბჭო – დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი ორგანო. საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირში სადისერტაციო საბჭო შეიძლება არსებობდეს ძირითად 

საგანმანათლებლო ერთეულში ან უნივერსიტეტში;  

სახელმწიფო სასწავლო გრანტი – სახელმწიფოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით სტუდენტისთვის ან ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამისგან დამოუკიდებლად 

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული უმაღლესი განათლების მქონე 

პირისთვის გადაცემული თანხა, რომელიც განკუთვნილია ბაკალავრიატის, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო პროგრამისგან დამოუკიდებლად მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 

პროგრამის დასაფინანსებლად; 
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სტუდენტი – პირი, რომელიც ამ კანონითა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

წესდებით განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დიპლომირებული მედიკოსის/ სტომატოლოგის, დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის გასავლელად; 

 უმაღლესი განათლება – სრული ზოგადი განათლების შემდგომი განათლება, რომელიც 

უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო საფეხურის შესაბამისი კომპეტენციის გამომუშავებას და 

დასტურდება კვალიფიკაციის შესაბამისი დოკუმენტით; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება – უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

განმახორციელებელი სასწავლო ან სასწავლო სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულება, რომლის ძირითადი 

ფუნქციაა უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობისა და სამეცნიერო კვლევების ან უმაღლესი 

საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება, აგრეთვე შემოქმედებითი მუშაობის წარმართვა. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება შედგება ძირითადი საგანმანათლებლო და დამხმარე 

სტრუქტურული ერთეულებისაგან და ანიჭებს შესაბამის კვალიფიკაციებს; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფილიალი – უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების ნაწილი, რომელსაც აქვს გარკვეული დამოუკიდებლობა, ტერიტორიულად 

განცალკევებულია ამ დაწესებულების მართვის ორგანოებისაგან და ახორციელებს იმავე უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამას (პროგრამებს), რასაც შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება; 

 უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სამივე 

საფეხურის უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებს და სამეცნიერო კვლევებს;  

ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

ძირითადი სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს 

სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან რამდენიმე სპეციალობაში და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის 

მინიჭებას;  

ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის საბჭო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის 

წარმომადგენლობითი ორგანო;  

წარმომადგენლობითი საბჭო (სენატი) – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლობითი ორგანო;  

ხარისხის უზრუნველყოფა – შიდა და გარე შეფასების პროცედურები, რომელთა განხორციელება 

ხელს უწყობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას;  

სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი) – დოკუმენტი, რომელიც იძლევა ინფორმაციას სასწავლო 

კურსის/მოდულის მიზნების, სწავლის შედეგების, კრედიტების, შინაარსის, სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდების, შეფასების კრიტერიუმების შესახებ; 

 საერთო სამაგისტრო გამოცდა – საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულების ან/და საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად 

დადგენილი პროცედურა, რომელიც ადგენს პირის მზაობას მაგისტრატურის საგანმანათლებლო 

პროგრამის ასათვისებლად;  

საერთო სამაგისტრო გამოცდის კოეფიციენტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

http://www.matsne.gov.ge 430.020.000.05.001.001.626 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ცალკეული ნაწილისთვის განსაზღვრული ერთეული;  
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საერთო სამაგისტრო გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი – საერთო სამაგისტრო 

გამოცდის ტესტის ცალკეული ნაწილისთვის განსაზღვრულ ქულათა საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი მინიმალური ოდენობა, რომლის დაგროვება აუცილებელია მაგისტრანტობის 

კანდიდატისთვის ტესტირების წარმატებით დასაძლევად და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიერ ჩასატარებელ გამოცდაში/გამოცდებში მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად; 

 საერთო სამაგისტრო გამოცდის რანჟირება აბსოლუტური ქულით/ქულებით თითოეული 

საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულების ან/და პრიორიტეტული საგანმანათლებლო 

პროგრამული მიმართულების მიხედვით – საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

სამაგისტრო გამოცდის დასრულების შემდეგ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მიერ დამტკიცებული, მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის 

შედეგად მოპოვებული აბსოლუტური ქულის/ქულების მიხედვით დადგენილი ჩამონათვალი, 

რომლითაც ირკვევა, რომელმა მაგისტრანტობის კანდიდატმა მოიპოვა კონკრეტული საგანმანათლებლო 

პროგრამული მიმართულების ან/და პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულების 

მიხედვით სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე საგანმანათლებლო პროგრამული 

მიმართულებებისთვის, მათ შორის, პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული 

მიმართულებებისთვის, გამოყოფილი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის დაფინანსების 

წლიური მოცულობის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის 

ფარგლებში; 

სამაგისტრო გამოცდა – სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების 

უფლების მოპოვებისთვის განსაზღვრული პროცედურა, რომელიც მოიცავს შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებულ საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულების შესაბამის 

საერთო სამაგისტრო გამოცდასა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ჩატარებულ 

გამოცდას/გამოცდებს; 

სამაგისტრო გამოცდის კოეფიციენტების ჯამი – საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ან/და 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების 

კოეფიციენტების ჯამი; 

სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირება – საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით, სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე, 

შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ წინასწარ განსაზღვრული 

კოეფიციენტების მიხედვით რანჟირებული, ამ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

დამტკიცებული მაგისტრანტობის კანდიდატების ნუსხა, რომლებმაც მოიპოვეს უფლება, ჩაირიცხონ 

კონკრეტული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის შესაბამის 

საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე; 

სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი – საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი 

საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებებისთვის, მათ შორის, პრიორიტეტული 

საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებებისთვის, სტუდენტისთვის გადაცემული თანხა, 

რომელიც განკუთვნილია მაგისტრატურის აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასაფინანსებლად, გარდა სახელოვნებოშემოქმედებითი, სასპორტო, საზღვაო, მართლმადიდებლური 

საღვთისმეტყველო ან სამხედრო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის 
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აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამისა, თუ ამ პროგრამაზე მიღება არ ხდება საერთო 

სამაგისტრო გამოცდის მეშვეობით; 

სასწავლო უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს 

უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა დოქტორანტურისა). სასწავლო 

უნივერსიტეტი აუცილებლად ახორციელებს მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის – საგანმანათლებლო 

პროგრამას/პროგრამებს; 

სწავლის შედეგები – საგანმანათლებლო პროგრამის, მოდულის, სასწავლო კურსის დასრულების 

შედეგად სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნა და შეძენილი უნარები;  

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა – სპეციალური საგანმანათლებლო 

პროგრამა, რომლითაც ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების 

აზერბაიჯანულენოვანი, აფხაზურენოვანი, ოსურენოვანი და სომხურენოვანი ტესტების შედეგების 

საფუძველზე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული საქართველოს მოქალაქეების 

მიერ ქართულ ენაში უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის (წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი) შეძენა იმ დონეზე, 

რომელიც აუცილებელია ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის 

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის გასაგრძელებლად. აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამის 

გავლის უფლება აქვთ იმ პირებსაც, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე 

ჩაირიცხებიან უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით;  

შუალედური კვალიფიკაცია – კვალიფიკაცია, რომელიც სტუდენტს ენიჭება პირველი საფეხურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში არსებული მოკლე ციკლისთვის გათვალისწინებული 

კრედიტების რაოდენობის ათვისების შედეგად; http://www.matsne.gov.ge 430.020.000.05.001.001.626 

 რეგენტთა საბჭო – საქართველოს მთავრობის მიერ შექმნილი კოლეგიური ორგანო, რომელიც 

ახორციელებს ამ კანონით გათვალისწინებულ ზედამხედველობით უფლებამოსილებებს სახელმწიფოს 

მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის − უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობასთან დაკავშირებით; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ფონდი – სახელმწიფოს მიერ 

დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის − უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მიერ შექმნილი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელსაც 

სამართავად გადაეცემა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ქონებისა და ფინანსების ნაწილი;  

 

 

 

თავი 2. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის სისტემა 

 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა 

ეფუძნება უნივერსიტეტის მისიისა და სტრატეგიული მიზნების ეფექტურ განხორციელებას,  

გამჭვირვალობას, უწყვეტობას, აკადემიურ თავისუფლებას, აკადემიურ კეთილსინდისიერებას, 

ანგარიშვალდებულებას, უნივერსიტეტის სტრატეგიული მენეჯმენტის ნაწილია და აქვს საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი პოლიტიკა. 
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ხარისხის განვითარების სისტემა ეფუძნება ხარისხის შიდა მექანიზმების თითოეული 

ფაკულტეტის განვითარების თავისებურებებს. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მუშაობის ძირითადი ვექტორია: ხელი შეუწყოს 

საგანმანათლებლო და კვლევითი პროცესებისა და სამეცნიერო მუშაობის ისეთ განვითარებას, რომ 

უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო სივრცეში იყოს სტუდენტების, პარტნიორების, საზოგადოების 

აღიარებისა და ნდობის მაგალითი. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის მიზანია: სწავლა/სწავლების ხარისხი  იყოს  პროცესების შედეგი და  

ყველას საქმიანობა. 

სწავლა/სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა ხელს უნდა უწყობდეს ხარისხის კულტურის 

განვითარებას; 

ხარისხის უზრუნველყოფა ინსტიტუციაში უნდა ემსახურებოდეს რეალობის ასახვას მიზნების   

განხორციელებას. 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად სჯსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მოქმედებს შიდა და 

გარე შეფასების ინსტრუმენტებით, რომლებიც ქმნიან ხარისხის უზრუნველყოფის უწყვეტ, ციკლურ 

პროცესებს, რომლებიც შესაბამისობაშია (PDCA) ციკლთან: დაგეგმვა, განხორციელება, შეფასება და 

განვითარება.  

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  საქმიანობის პრიორიტეტები: 

ხარისხის შიდა და გარე უზრუნველყოფა; 

 

ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის სისტემა დაფუძნებულია სამ ძირითად მიმართულებაზე:  

 

1. საგანმანათლებლო პროგრამების  ხარისხის უზრუნველყოფა;  

2. სამეცნიერო საქმიანობის შეფასება;  

3. მართვის ეფექტიანობის შეფასების სისტემა; 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფა; უნივერსიტეტს შემუშავებული აქვს 

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები, სისტემა, რომლის 

მიზანია ხელი შეუწყოს ისეთი მაღალი აკადემიური სტანდარტების უმაღლესი და პროფესიული 

პროგრამების შექმნას და განვითარებას, რომელთა მიზნები რეალისტურია, მიღწევადია და 

ორიენტირებულია მაღალკავალიფიციური სპეციალისტების მომზადებისკენ, გათვალისწინებულია 

შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლების, ასევე კურსდამთავრებულთა  დასაქმების სფეროების მოთხოვნები 

და იძლევა განათლების შემდგომ საფეხურზე  სწავლის გაგრძელების საშუალებას. სწავლა, სწავლების და 

შეფასების პროცესი არის სტუდენტზე ორიენტირებული, რომლებიც უზრუნველყოფს პროგრამის ისეთი 

სწავლების მეთოდებით მიწოდებას, რაც წაახალისებს სტუდენტებს და აუმაღლებს მოტივაციას სასწავლო 

და სხვა აქტივობების პროცესში. 

 შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განხორციელებაში ეფექტურადაა ჩართული 

ყველა რგოლი; 

 შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების ეფექტურად განსახორციელებლად 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს შესაბამისი ადამიანური, საინფორმაციო და მატერიალური 

რესურსების არსებობას; 
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 ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო დაწესებულების 

საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ შეფასებას და განვითარებას; 

 შეფასების შედეგები გამოიყენება დაწესებულების საქმიანობის შემდგომი განვითარებისთვის; 

  შემუშავებულია  სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმი და შედეგებს 

ითვალისწინებს სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად; 

 შემუშავებულია საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების და გაუმჯობესების მექანიზმები, 

რომელთა განხორციელებაშიც აქტიურად ჩართულები არიან, როგორც 

აკადემიური/მოწვეული/სამეცნიერო პერსონალი და სტუდენტები, ასევე, გარე დაინტერესებული 

მხარეები (დამსაქმებლები, კურსდამთავრებულები და სხვ); 

 პერიოდულად ახდენს მის მიერ მოწოდებული სერვისებისა და რესურსების ხარისხის შეფასებას. 

შეფასების შედეგები გამოიყენება მათი შემდგომი განვითარებისთვის. 

 

სწავლა/სწავლება 

 პროცესების ხარისხის; 

 პროგრამების ხარისხი; 

 კურსადამთავრებულთა კონკურებტუნარიანობა; 

 

 

 ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის ჩარჩოს ფორმირება (პროცესები, პროცედურები, ნორმატიული 

აქტები); 

 გაზომვად ინდიკატორებზე დაფუძნებული კომპლექსური ანგარიშგება-შეფასების სისტემის 

შექმნა; 

 უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების და 

დამსაქმებლების მაღალი ჩართულობა ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის პროცესებში; 

 სისტემური კვლევებისა და ანალიზების ჩატარება (SWOT ანალიზი); 

 ანალიზის შედეგებისა და შეფასების ობიექტურობის, გამჭვირვალობის, ხელმისაწვდომობის და 

საჯაროობის უზრუნველყოფა; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ს წა ვ ლ ა / ს წ ა ვ ლ ე ბ ა 

 პროცესების ხარისხი; 

 პროგრამების ხარისხი; 

 კურსადამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობა; 

 დასაქმების მაჩვენებელი. 

 

კ ვ ლ ე ვ ა 

 შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის 

შეფასების კრიტერიუმებისათვის გაზომვადი ინდიკატორების განსაზღვრა;  

 შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით, აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო 

კომპეტენციისა და პროდუქტიულობის, უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის, სამეცნიერო 

საქმიანობისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შეფასება; 

 სადოქტორო სწავლების გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; 

 სწავლებისა და კვლევის ინტეგრაცია  
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ხარისხის გარე უზრუნველყოფა; 

 

 ავტორიზაციის განახლებული სტანდარტის დაკმაყოფილება 

 საგანამანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის უზრუნველყოფა; 

 არსებული საგნამანათლებლო პროგრამების განვითარება და ახალი (ბაზრის კვლევაზე 

დაფუძნებული) პროგრამების შემუშავება, მათ შორის ერთობლივი პროგრამები; 

 პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო ინსტიტუციების ჩართვა გარე 

შეფასების პროცესში; 

 კოლეგების შეფასების (per-reviev)  კულტურის დანერგვა სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობაში. 

 

თანამშრომლობა საერთაშორისო საგანმანათლებლო ინსტიტუციებთან 

 

 პარტნიორ საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან ერთობლივი პროგრამების, უცხოენოვანი 

პროგრამების ერთობლივი და ორმაგი ხარისხით შემუშავების ხელშეწყობა;  

 თანამშრომლობა პარტნიორი ევროპული უნივერსიტეტების შესაბამის სტრუქტურებთან, 

უნივერსიტეტის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით;  

 საერთაშორისო აკრედიტაციისათვის მზადების პროცესში საზღვარგარეთის პარტნიორ 

უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა კოლეგიალური შეფასების, სემინარების, ტრენინგების, 

კონსულტაციების კუთხით;  

 განათლების ხარისხის განვითარებასთან დაკავშირებულ ეროვნულ და საერთაშორისო 

პროექტებში ჩართულობის უზრუნველყოფა;  

 საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება უნივერსიტეტის სტუდენტების ხარისხის 

უზრუნველყოფის სისტემაში ჩართულობის მიზნით;  

 უცხოელი სტუდენტების მოზიდვის ხელშეწყობა პროგრამების პოპულარიზაციის, პარტნიორ 

უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის, საერთაშორისო პროფესიულ საზოგადოებებში 

გაწევრიანების  გზით.  

 

მართვის ეფექტიანობის შეფასება და განვითარება 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, როგორც შიდა, ასევე გარე, უზრუნველყოფს სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმიანობისა და რესურსების უწყვეტ შეფასებასა და 

განვითარებას; 

უნივერსიტეტის საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება სტრატეგიული გეგმის განხორციელების 

ეფექტურობის, ეფექტიანობისა და ხარისხის, ზეგავლენის მასშტაბისა და რელევანტურობის განსაზღვრის 

სისტემური და დისციპლინირებული პროცესია. ის უზრუნველყოფს სანდო და სასარგებლო 

ინფორმაციის მოპოვებას უნივერსიტეტის საქმიანობის შესახებ, სტრატეგიული გეგმით 

გათვალისწინებული აქტივობების ანგარიშების მეშვეობით. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს რელევანტური ინფორმაციის 

შეგროვებას, გაანალიზებას, რასაც იყენებს პროგრამების და სხვა აქტივობების ეფექტური 

მენეჯმენტისათვის, ანუ ახდენს პროგრამების მონიტორინგს და პერიოდულ შეფასებას, რათა 
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უზრუნველყოს დაგეგმილი მიზნების მიღწევა და რეაგირება მოახდინოს სტუდენტებისა და 

საზოგადოების საჭიროებაზე. შეფასება ხელს უწყობს საგანმანათლებლო პროგრამების უწყვეტ 

განვითარებას. აღნიშნული პროცედურები გაწერილია საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის 

უზრუნველყოფის მექანიზმების წესში. 

უნივერსიტეტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება ხდება ორი ძირითადი წყაროდან - 

მონიტორინგიდან და შეფასებიდან.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონიტორინგი -  როგორც სტრატეგიული გეგმის ფარგლებში განსაზღვრული 

კონკრეტული ამოცანების მიმართ პროგრესის შემოწმების განგრძობადი პროცესი.  

შეფასება - სტრატეგიული გეგმის იმპლიმენტაციის პროცესისა და გავლენის მაქსიმალურად 

სისტემური და ობიექტური შეფასება.  

შეფასების სისტემისა და მონიტორინგის შედეგების რეაგირების მექანიზმის გააქტიურება 
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თავი 3. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და 

განვითარების მეთოდოლოგია 

 

წინამდებარე წესი არეგულირებს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოლოგიას, ასევე, 

საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების და მათში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების 

პროცესებსა და პროცედურებს. წესი ეფუძნება საქართველოს კანონს „უმაღლესი განათლების შესახებ“, 

საქართველოს კანონს „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“, საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის N65/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ „საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებასა“ და საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ 

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებას“. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვა, 

შემუშავება და განვითარება ურთიერთთანამშრომლობითი პროცესია და მასში მონაწილეობს ყველა 

დაინტერესებული მხარე: აკადემიური/მოწვეული/ადმინისტრაციული პერსონალი, სტუდენტები, 

კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხარისხიან, სტუდენტზე და 

შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნას. 

 

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვა 

 

1.1 სჯსუ-ში შემუშავებული საგანმანათლებლო პროგრამები შესაბამისობაში უნდა იყოს     

უნივერსიტეტის მისიასთან; 

1.2 საგანმანათლებლო პროგრამის ინიცირება შეიძლება მოხდეს უნივერსიტეტის ფაკულტეტების  

აკადემიური პერსონალის მიერ.  

1.3 ინიცირების საფუძველი შეიძლება გახდეს შრომის ბაზრის და/ან დამსაქმებლების მოთხოვნების 

ანალიზი, უნივერსიტეტის კვლევითი პრიორიტეტები, უცხოურ და ადგილობრივ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და კვლევით ცენტრებთან თანამშრომლობა. 

1.4 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვა ხდება დაინტერესებული პირების (აკადემიური 

პერსონალი, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, პოტენციური დამსაქმებლები, ფაკულტეტის და 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლების და სხვ.) 

ჩართულობით, რაც დასტურდება შესაბამისი კითხვარებით, ოქმებით, მიმოწერით ან სხვა 

დოკუმენტებით. 

 

2.  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება 

 

2.1 პროგრამის შედგენა ხდება განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის აღმწერის 

და/ან დარგობრივი მახასიათებლების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), აკრედიტაციის სტანდარტის 

შესაბამისად, ასევე უნივერსიტეტში არსებული შიდა ინსტრუქციების და პროცედურების დაცვით. 
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2.2 პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შრომის ბაზრის 

მოთხოვნები/უნივერსიტეტის კვლევითი პრიორიტეტები/გარე პარტნიორებთან კონსულტაციები 

(უკუკავშირი)/დარგის სპეციფიკა/საუკეთესო ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკები; 

2.3 პროგრამის დაგეგმვის და შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს: პროგრამაზე 

მისაღები სტუდენტების, აკადემიური, მოწვეული და დამხმარე პერსონალის რაოდენობის 

თანაფარდობა, რაც უნდა შეესაბამებოდეს უნივერსიტეტში მოქმედ რეგულაციას და 

უზრუნველყოფდეს პროგრამით გათვალისწინებული კომპონენტებისა და სტუდენტთა მხარდამ-

ჭერი სხვადასხვა სერვისის ხარისხს; პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, 

ტექნიკური აღჭურვილობა, სასწავლო რესურსები, ფინანსური უზრუნველყოფა და სხვა. 

2.4 საგანმანათლებლო პროგრამას უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი/ები, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 

პროგრამის დაგეგმვასა და შემუშავებაზე, მის შეფასებასა და განვითარებაზე; 

2.5. საგანამანათლებლო პროგრამის შემუშავების პროცესში ასევე უნდა მონაწილეობდნენ შემდეგი 

ადმინისტრაციული ერთეულები: 

 სჯსუ-ს ადამიანური რესურსების სამსახური - აკადემიური/მოწვეული პერსონალის პირადი 

საქმეების, ხელშეკრულება მომზადება 

 სჯსუ-ს ფინანსური დაგეგმარების  სამსახური - პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად  პროგრამის 

ფინანსური ბიუჯეტის უზრუნველყოფა 

 სჯსუ-ს ბიბლიოთეკა - სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურის უზრუნველყოფა 

 სჯსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი - უზრუნველყოფს პროგრამის 

ინტერნაციონალიზაციას. 

2.6  საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა აკმაყოფილებდეს უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის 

შეფასების კრიტერიუმებს და უნდა ფასდებოდეს შესაბამისი ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ; საუნივერსიტეტო და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, ხოლო ამ პროცესს კოორდინირებას უწევს უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.  

2.7 ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ დადებითი დასკვნის შემთხვევაში 

პროგრამა განსახილველად გადაეცემა ფაკულტეტის საბჭოს.  

2.8 ფაკულტეტის საბჭო განიხილავს პროგრამას და, თანხმობის შემთხვევაში, გადაუგზავნის მას 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

წინაშე წარსადგენად.  

2.9 აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება ეცნობება შესაბამის ფაკულტეტს და ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს შემდგომი პროცესებისა და პროცედურების დაგეგმვისა და 

განხორციელების მიზნით. 

2.10 აკადემიური საბჭოს მიერ პროგრამის დამტკიცების შემთხვევაში, პროგრამის შესაბამისი 

დოკუმენტები თვითშეფასების ანგარიშთან ერთად წარედგინება განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნულ ცენტრს აკრედიტაციის მიზნებისთვის. პროგრამის თვითშეფასების 

ანგარიშს ფაკულტეტი წარუდგენს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. 

2.11 პროგრამის აკრედიტაციის პროცედურების გავლის და აკრედიტაციის საბჭოს შესაბამისი 

გატაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, შესაბამისი ფაკულტეტი უფლებამოსილია აამოქმედოს 

საგანმანათლებლო პროგრამა. 
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3. საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების შეტანა 

 

3.1 საგანმანათლებლო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ მასში ცვლილებების განხორციელება 

შესაძლებელია სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესების მიზნით ყოველი სასწავლო სემესტრის 

დაწყებამდე.  

3.2 ცვლილების საფუძველი შეიძლება გახდეს პროგრამის შიდა ხარისხის მექანიზმებით 

გათვალისწინებული სისტემური შეფასებების შედეგად გამოვლენილი მიგნებები, პროგრამის გარე 

შეფასება, სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა ან სხვა დაინტერესებულ პირთა უკუკავშირის 

მონაცემები პროგრამით კმაყოფილების კვლევის კითხვარებიდან და სხვა; 

3.3 პროგრამაში განსახორციელებელი ცვლილების საფუძველი შეიძლება აგრეთვე გახდეს 

სააკრედიტაციო ან პროგრამის მონიტორინგის ვიზიტის ფარგლებში აკრედიტაციის ექსპერტთა მიერ 

გაცემული რეკომენდაციები პროგრამასთან დაკავშირებით; 

3.4 პროგრამაში განსახორციელებელ ცვლილებებს განიხილავენ პროგრამის ხელმძღვანელი/ები, 

პროგრამაში ჩართული პერსონალი, ფაკულტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი და 

სხვა დაინტერესებული პირები. მიღებული გადაწყვეტილება ფაკულტეტის ხარისხსის 

უზრუნველყოფის სპეციალისტის  დასკვნასთან ერთად განსახილველად წარედგინება ფაკულტეტის  

საბჭოს; 

3.5 ფაკულტეტის  საბჭოს დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ინფორმაცია ცვლილების შესახებ 

ეცნობება უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს და ყველა იმ სტრუქტურულ 

ერთეულს, რომელიც დაკავშირებულია აღნიშნული ცვლილების განხორციელებასთან; 

3.6   იმ შემთხვევაში, თუკი ცვლილება ეხება პროგრამის სწავლის შედეგებს და მისანიჭებელ აკადემიურ 

ხარისხს, ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილება განსახილველად ეგზავნება უნივერსიტეტის 

აკადემიურ საბჭოს და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს. საბოლოო გადაწყვეტილება 

პროგრამაში განსახორციელებული ცვლილებების შესახებ მიიღება უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს მიერ და ეგზავნება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს; 

3.7 პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებები აისახება პროგრამის განხორციელების შიდა 

თვითშეფასების პერიოდულ ანგარიშებში; 

3.8 პროგრამაში განხორიცელებული ცვლილებების სისტემატიზაციის მიზნით ფაკულტეტი  აწარმოებს 

მონაცემთა ბაზას, რომელშიც აისახება საგანმანათლებლო პროგრამებში განხორციელებული 

ცვლილებები შესაბამისი გადაწყვეტილებების (საბჭოს სხდომის ოქმის ნომერი და თარიღი) 

მითითებით. 

 

4. საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმება 

 

4.1 საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების საფუძველი შეიძლება გახდეს პროგრამის განხორციელების 

შეფასებისას გამოვლენილი სუსტი მხარეები და რისკ-ფაქტორები. მაგალითად, პროგრამის 

გასახორციელებლად საჭირო მატერიალური და ადამიანური რესურსის სიმცირე, შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე სტუდენტთა მხრიდან პროგრამის მიმართ ინტერესის არ არსებობა, 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები, პროგრამის განხორციელების 

მხარდამჭერ გარე პარტნიორებთან თანამშრომლობის შეწყვეტა, საგანმანათლებლო პროგრამის 

აკრედიტაციის ან ავტორიზაციის ვადის გასვლა და სხვა; 
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4.2 გადაწყვეტილება საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ პროგრამის ხელმძღვანელის/ების 

ინიცირებით და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის დასკვნის 

გათვალისწინებით მიიღება ფაკულტეტის  საბჭოზე; 

4.3 ფაკულტეტის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პროგრამის გაუქმების შესახებ წარედგინება 

უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს განსახილვევლად და საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად; 

4.4 გადაწყვეტილება საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ ეგზავნება უნივერსიტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, იურისტს და ყველა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს 

შემდგომი პროცესებისა და პროცედურების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით; 

4.5 იმ შემთხვევაში, თუკი გაუქმებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ირიცხებიან სტუდენტები, მათი 

შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფა განხორციელდება “სტუდენტთა მობილობისა და სწავლის 

პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესის” წესის შესაბამისად. 

 

5. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება 

 

5.1 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავება ხდება სტუდენტების განსხვავებული მოთხოვნების, 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების და აკადემიური მომზადების, აგრეთვე 

საგანამანათლებლო პროცესში მათი შეუფერხებელი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად; 

5.2 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს სტუდენტთა განსხვავებულ 

მოთხოვნებზე, მათ აკადემიურ მომზადებაზე და სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებებზე 

მორგებულ სასწავლო გეგმას, სწავლა-სწავლების, შეფასების სათანადო ფორმებსა და პირობებს; 

5.3 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისთვის ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს სასწავლო პროცესის ადაპტირებულ 

გარემოში განხორციელების შესაძლებლობა და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ადამიანური 

რესურსით უზრუნველყოფა; 

5.4 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტმა/მეურვემ ინდივიდუალური გეგმის 

შედგენის მოთხოვნით უნდა მიმართოს შესაბამისი პროგრამის განმახორციელებელ ფაკულტეტს. 

სტუდენტის/მეურვის განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.  

5.5 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა აგრეთვე შეიძლება შეიქმნას უნივერსიტეტის მიერ ინიცირებული 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაშიც; 

5.6   5.5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა 

და დამტკიცებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს “სტუდენტთა მობილობისა და სწავლის 

პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესში” განსაზღვრული მოთხოვნები და 

პროცედურები; 

5.7 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმას ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის  

წარდგინების საფუძველზე ამტკიცებს შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭო ან დეკანი. 

 

6. საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება 

 

პროცესი ეფუძნება უნივერსიტეტის ფარგლებში რეგულარულად მიმდინარე შიდა შეფასებას, 

რომელიც ხორციელდება საგანმანათლებლო სფეროში არსებული სტანდარტებისა და უნივერსიტეტის 
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მიერ შემუშავებული ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად. ასეთი ტიპის შეფასება არის ძირითადი 

საშუალება, რომელიც წარმოაჩენს საგანმანათლებლო პროგრამის ძლიერ და სუსტ მხარეებს.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ემყარება რეგულარული მსჯელობისა და მონიტორინგის 

შედეგების ანალიზს, რომელიც აისახება პერიოდულ ანგარიშებში. ანგარიშებში ფიქსირდება 

საგანმანათლებლო პროგრამის გასაუმჯობესებელი სფეროები და განხორციელების გზები.  

გაუმჯობესების პროცესი ძირითადად მოიცავს უნივერსიტეტის ფარგლებში შემუშავებული 

რეკომენდაციების საფუძველზე განსაზღვრულ მიმდინარე ან დაგეგმილ აქტივობებს, როგორც შემდგომი 

დაგეგმვის ციკლის ნაწილს.  

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ატარებს შეხვედრებს, ტრენინგებს - სწავლა /სწავლების 

მეთოდების, სტუდენტთა შეფასების მეთოდების შესახებ, რომელიც გამოიყენება ხარისხის 

გასაუმჯობესებლად. 

 

 აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა (ადგილობრივი, 

რესპუბლიკური, საერთაშორისო) 

 სხვადასხვა ტრენინგებსა და  პროექტებში მონაწილეობა 

 გამოცდილების გაზიარება, ურთიერთთანამშრომლობა 

 საჯარო ლექციები 

 პრეზენტაციები (პუბლიკაციების, წიგნების, სახელმძღვანელოების) 

 საჭირო რესურსების შექმნა (რიდერები, გზამკვლევები) 

 მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება 

 

პროგრამის განვითარების პროცესში დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის მექანიზმი  

 

6.1 საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების პროცესში დაინტერესებული მხარეებია: 

დამსაქმებლები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები; 

6.2 აღნიშნული პირების ჩართულობა საგანმანათლებლო პროგრამის სრულყოფასა და განვითარებაში 

დასაბუთებულია სახელმწიფოს, შრომის ბაზრის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, 

საზოგადოებისა და დამსაქმებლების მოთხოვნებისა და საჭიროების კვლევის მეთოდით;   

6.3 კვლევა ტარდება გამოკითხვის მეთოდით;  

6.4 კვლევის შედეგების საფუძველზე შექმნილი საერთო სურათი პროგრამის ხელმძღვანელებს აძლევს 

შესაბამის მიმართულებებს - უკეთ დაგეგმონ სასწავლო პროცესი, გაითვალისწინონ საბაზრო 

მოთხოვნილებები და სტუდენტთა დამოკიდებულება აღნიშნული პროგრამის განვითარების 

მიმართულებით.  

6.5 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ატარებს გამოკითხვებს დაინტერესებულ 

მხარეებთან, რისთვისაც ადგენს სხვადასხვა სახის კითხვარებს;  

6.6 გამოკითხვები ტარდება იმ ორგანიზაციებთან და პრაქტიკის ობიექტებთან, რომლებთანაც 

უნივერსიტეტს პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით გაფორმებული 

აქვს ხელშეკრულებები (მემორანდუმები). 

6.7 კვლევის შედეგების საფუძველზე შექმნილი საერთო სურათი პროგრამის ხელმძღვანელებს აძლევს 

შესაბამის მიმართულებებს - უკეთ დაგეგმონ სასწავლო პროცესი, გაითვალისწინონ საბაზრო 
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მოთხოვნები და სტუდენტთა დამოკიდებულება აღნიშნული პროგრამის განვითარების 

მიმართულებით. 

6.8 გარე ხარისხის შეფასება: პროგრამის გარე შეფასება ხდება ყოველწლიური თვითშეფასების ანაგარიშის 

შევსების  საფუძველზე, ასევე, მოწვეული ექსპერტის / ექსპერტების ჩართულობით. 

 

7. პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

 

პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფა ეფუძნება პრინციპს - "დაგეგმე, განახორციელე, შეამოწმე,   

განავითარე". 

 

7.1 პროგრამის შიდა  შეფასება ხორციელდება აკადემიური, სამეცნიერო, მოწვეული, ადმინისტრაციული, 

დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და 

ანალიზის მეშვეობით; 

7.2 შეფასების შედეგების გაანალიზების საფუძველზე ხდება პროგრამის მოდიფიცირება/ადაპტირება 

მისი განახლების უზრუნველსაყოფად; 

7.3 საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამა იყენებს განმავითარებელ კოლეგიალურ შეფასებას (სხვა უსდ-

ებში დასაქმებული ქართველი და/ან უცხოელი კოლეგების მიერ) პროგრამის გაუმჯობესების მიზნით;  

7.4 საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში წინასწარ განსაზღვრული ფორმის მეშვეობით 

ხორციელდება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სწავლების შეფასება ლექციებზე კოლეგების 

(იმავე პროგრამის, სხვა პროგრამის იმავე უსდ-დან, ან სხვა უსდ-დან მოწვეული პირის მიერ) 

დასწრების საშუალებით, რაც ემსახურება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას; 

7.5 ყოველი ძირითადი სასწავლო კურსის ბოლოს სტუდენტები ავსებენ კითხვარს სასწავლო კურსის 

შეფასების მიზნით. გამოკითხვის შედეგები გამოიყენება კურსის დასახვეწად;  

7.6 მონიტორინგისა და პროგრამის შედეგების კომპლექსური მაჩვენებლების გამოყენებით 

ხორციელდება პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში - პროგრამის 

მოდიფიცირება და განვითარება. 

 

8. პროგრამის შეფასება ხელმძღვანელის მიერ 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი ყოველწლიურად აკეთებს თვითშეფასების ანგარიშს, სადაც 

აკრედიტაციის სტანდარტების შესაბამისად აანალიზებს პროგრამის განხორციელების ფაქტობრივ 

მდგომარეობას და აფიქსირებს პროგრამის შიდა და გარე შემფასებლების მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების საფუძველზე განხორციელებულ ქმედებებს; რეკომენდაციების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში აღწერს ობიექტურ ხელისშემშლელ პირობებს. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ვიზირების შემდეგ თვითშეფასების ანგარიში წარედგინება ფაკულტეტის საბჭოს, რის 

შემდეგ გადაეცემა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს და იგზავნება განათლების 

ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში.  

 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი 
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ეს  არის პროცესი, რომლის დროსაც  პროგრამის ხელმძღვანელი ფაკულტეტის ხარისხის 

სამსახურთან და პროგრამის აკადემიურ პერსონალთან ერთად ახდენს პროგრამის სწავლის შედეგების 

პირდაპირ და არაპირდაპირ შეფასებას. 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 მეთოდი გულისხმობს: სწავლის შედეგების შეფასებას შემდეგი ინსტრუმენტებით და 

მასალებით: (სტუდენტთა ნაშრომები, პრეზენტაციები, ესე, პროგრამის სწავლის შედეგების 

შემაჯამებელი შეფასება-გამოცდა, რომელსაც კრედიტი არ ენიჭება და ფასდება დადებითი ან უარყოფითი 

შეფასებით). 

პროგრამის ხელმძღვანელი ქმნის მონიტორინგის ჯგუფს ფაკულტეტის ხარისხთან და აკადემიურ 

პესონალთან ერთად. მათ მიერ ხდება სწავლის შედეგების შეფასება და სამიზნე ნიშნულებთან 

(სტუდენტთა საერთო რაოდენობიდან, რამდენმა პროცენტმა შეძლო სწავლის შედეგბზე გასვლა) 

შედარება. აღნიშნული შეფასებისას დგინდება შესაბამისობა შედეგსა და სამიზნე ნიშნულებს შორის, 

რომლის ანალიზის საფუძველზეც ხდება პროგრამაში შესაბამისი ცვლილებების დაგეგმვა და 

განხორციელება (ინტერვენცია).  

არაპირდაპირი მეთოდი გულისხმობს: სტუდენტთა, კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა 

გამოკითხვას და შედეგების ანალიზს. 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასავითარებლად, რაც 

გულისხმობს საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის მოდიფიცირებას.  

ინდიკატორები/მტკიცებულებები: სწავლის შედეგების შეფასების შედეგად პროგრამაში 

განხორციელებული ცვლილებების ანგარიში, განხილვის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ოქმები, 

გამოკითხვები). 

 

 

თავი 4. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური  და   

მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესი 

 

1. ეს წესი არეგულირებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიას. 

2. უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ახორციელებს აკადემიურ საქმიანობას.  

2.1 უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი ახორციელებს როგორც სამეცნიერო-კვლევით, ისე 

სასწავლო საქმიანობას. აკადემიური პერსონალისთვის უნივერსიტეტი განსაზღვრავს ანაზღაურებად 

შრომასთან დაკავშირებულ აქტივობებს და ადგენს ამ აქტივობათა დატვირთვის სქემას. 

2.2 უნივერსიტეტის მოწვეული პერსონალის ახორციელებს საქმიანობას ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად. 

 

     სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური 

რაოდენობის განსაზღვრისათვის გამოიყენება შემდეგი კრიტერიუმები: 
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 უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების საერთო რაოდენობა; 

 საგანამანთლებლო პროგრამის მიმართულების/დარგის/ქვედარგის სპეციფიკა; 

 საგანმანათლებლო პროგრამებზე სტუდენტთა რაოდენობა/აკადემიური ჯგუფების რაოდენობა 

უსდ-ში/ფაკულტეტზე/პროგრამაზე; 

 სტუდენტების დაგეგმილი რაოდენობა; 

 საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში დაგეგმილი საერთო აკადემიური საათების 

რაოდენობისა და აკადემიური პერსონალის სემესტრული დატვირთვის  შესაბამისობა; 

 უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტი; 

 აკადემიური პერსონალის სახელფასო სარგო. 

 აკადემიური და მოწვეული პერსონალის თანაფარდობა;  

 პარტნიორი და სხვ. უნივერსიტეტების საუკეთესო პრაქტიკა. 

 უნივერსიტეტის საერთო ბიუჯეტი; 

 აკადემიური პერსონალის სახელფასო სარგო. 

 

3. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის განსაზღვრის წესი 

 

 ა. ერთი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში აკადემიური პერსონალი, უნივერსიტეტში არსებული 

აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემის შესაბამისად, უნდა ითვისებდეს  საგანმანათლებლო 

პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსების აკადემიური საათების არანაკლებ 50 %-ს. შესაბამისად, 

მოწვეული პერსონალი  არაუმეტეს - 50%-ისა.   

 ბ. საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში პერსონალის რაოდენობა გადანაწილდება არსებული 

მიმართულების/დარგის/ქვედარგის სპეციფიკის შესაბამისად, აკადემიური საათების პროპორციულად 

(დანართი). 

 

4. აკადემიური პერსონალის თანამდებობრივი გადანაწილების წესი 

 

ა. აკადემიური პერსონალის მაქსიმალური რაოდენობა აკადემიური თანამდებობების მიხედით 

(ასისტენტი, ასისტენტ-პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, პროფესორი) გადანაწილდება 

შესაბამისი მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების საჭიროების, სამეცნიერო-კვლევებისა და 

ბიუჯეტის გათვალისწინებით; 

ბ. ამ წესის შესაბამისად ფაკულტეტების საბჭოები განსაზღვრავენ და აკადემიურ საბჭოს 

დასამტკიცებლად წარუდგენენ აკადემიური პერსონალის რაოდენობას თანამდებობების მიხედვით. 

გ. საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში ჩართული მოწვეული პერსონალისადმი ძირითად 

მოთხოვნებს წარმოადგენს მათი კვალიფიკაციის შესაბამისობა სასწავლო კურსებთან, სათანადო 

მოტივაცია და საქმიანობის გნხორციელების რეალური შესაძლებლობა, რაც სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მათ აკადემიურ დატვირთავასა და სხვა განხორციელებული 

სამუშაოების მოცულობაზეა დამოკიდებული. 

 

 

 

თავი 5. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა 
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კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

წინამდებარე წესი განსაზღვრავს სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის მეთოდოლოგიას, რომელიც დაფუძნებულია უნივერსიტეტის 

რესურსებზე, სათანადო ინდიკატორებსა და რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე.  

მეთოდოლოგიის მიზანია, დაეხმაროს უნივერსიტეტს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობების სწორად განსაზღვრაში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს 

საგანმანათლებლო პროგრამების მდგრადობა და მათი ეფექტიანი განხორციელება. 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურის, დოქტორანტურის, ქართულ ენაში მომზადების, მასწავლებლის მომზადების 

ერთწლიან და დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-

სამაგისტრო პროგრამებს.  

 

მუხლი 2. სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის ზოგადი კრიტერიუმები   

 

 ა) მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში 

ცალკეული საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით სტუდენტთა კონტიგენტის განსაზღვრა უნდა 

ეყრდნობოდეს გარკვეულ ტენდენციებსა და კრიტერიუმებს: 

 მოცემულ პროგრამაზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩარიცხვის მსურველ პირთა შესახებ   

მონაცემებს; 

 მოცემულ პროგრამაზე  ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩარიცხულ სტუდენტთა მონაცემებს; 

 მოცემულ პროგრამაზე  ბოლო 5 წლის განმავლობაში  სტუდენტთა როგორც შიდა, ისე გარე 

მობილობის შესახებ მონაცემებს; 

 კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამისათვის ჩატარებულ ბაზრის კვლევებს, რომლებიც 

ხორციელდება გარკვეული პერიოდულობით, განსაკუთრებით ახალი პროგრამის ინიცირების ან 

არსებულში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის დროს; 

 კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლებს; 

 ადამიანური (აკადემიური /სამეცნიერო /მოწვეული /ადმინისტრაციული  პერსონალი), 

მატერიალური, ფინანსური და საბიბლიოთეკო რესურსებით პროგრამების უზრუნველყოფის 

მდგომარეობას და ა. შ. 

 

ბ) ახალი პროგრამის შემთხვევაში 

 ახალი პროგრამების დაგეგმვის შემთხვევაში გასათვალისწინებელია შრომის ბაზრის კვლევა;  

 დამსაქმებლების კვლევა; 

 სხვა უნივერსიტეტების ანალოგიური პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებით მიღებული 

გამოცდილება; 

 პროგრამაზე მისაღები კონტინგენტის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზით; 

 პროგრამაზე მისაღები კონტინგენტის უზრუნველყოფა ადამიანური (აკადემიური /სამეცნიერო 

/მოწვეული /ადმინისტრაციული  პერსონალი) რესურსებით. 
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მუხლი 3. სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრა სწავლების საფეხურების მიხედვით  

უნივერსიტეტის პერსპექტივების, მისი სოციალური პასუხისმგებლობისა და გარემო 

ცვლილებების გათვალისწინებით გამოკვეთილი ტენდენციის შესაბამისად, ყოველწლიურად 

განისაზღვრება მისაღები კონტიგენტი თითოეული პროგრამის მიხედვით კონკრეტული სასწავლო 

წლისათვის. კონტიგენტის ფორმირება სწავლების კონკრეტულ საფეხურზე ხასიათდება დამატებითი 

თავისებურებებით: 

 ბაკალავრიატში გათვალისწინებულ უნდა იქნას კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამისა 

და/ან მისი ცალკეული კომპონენტის სპეციფიკა; 

 მაგისტრატურაში გათვალისწინებულ უნდა იქნას კონკრეტული სამაგისტრო პროგრამის 

შესაბამისი აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, რომლებიც იქნებიან სამაგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელები;  

 დოქტორანტურაში ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნას დოქტორანტების პოტენციურ 

ხელმძღვანელთა შესაძლებლობა და მზაობა;   

 ქართულ ენაში მომზადების პროგრამებისათვის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონით დადგენილია პროცენტული მაჩვენებლები ბაკალავრიატში კონკრეტული სასწავლო წლისათვის 

მისაღები კონტიგენტიდან გამომდინარე, კერძოდ, აზერბაიჯანულენოვანთათვის 5%, 

სომხურენოვანთათვის 5%, აფხაზურენოვანთათვის 1% და ოსურენოვანთათვის 1%. 

 მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის კონტიგენტი 

განისაზღვრება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 29 აგვისტოს #147/ნ  

ბრძანებით. 

 დამატებითი (ე. წ. MINOR) პროგრამებისათვის კონტინგენტის განსაზღვრის დროს მხედველობაში 

მიიღება ის, რომ თუ ძირითადი პროგრამა არ არის აკრედიტებული, მაშინ დამატებითი პროგრამა არ 

იქნება შეთავაზებული. თუ დამატებითი პროგრამის მსურველთა რაოდენობა 15 სტუდენტზე ნაკლებია, 

დამატებითი პროგრამა არ გაიხსნება და შეთავაზებული იქნება სხვა არჩევანი (გამონაკლისი შემთხვევა 

განიხილება უნივერსიტეტის მმართველი ორგანოების მიერ).  

 კონკრეტულ პროგრამაზე მობილობით მისაღები სტუდენტების მაჩვენებელი განისაზღვრება 

პროგრამაზე მისაღები გეგმიური მაჩვენებლიდან, პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების 

რაოდენობიდან და პროგრამაზე სტატუსშეწყვეტილი სტუდენტების რაოდენობიდან გამომდინარე, 

კერძოდ, პროგრამაზე მისაღებ გეგმიურ მაჩვენებელს ემატება პროგრამაზე სტატუსშეწყვეტილი 

სტუდენტების რაოდენობა და აკლდება პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა. 

 

მუხლი 4. სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის რაოდენობრივი მახასიათებლები 

 

4.1 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადამიანური (აკადემიური /მოწვეული 

/ადმინისტრაციული პერსონალი), მატერიალური, ფინანსური და საბიბლიოთეკო რესურსების 

საკმარისობის პირობებში უზრუნველყოფილი იქნება ყველა მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მდგრადი, სტაბილური, ეფექტიანი  ფუნქციონირება და სტრატეგიული და ტაქტიკური სამოქმედო 

გეგმებით განსაზღვრული მიზნების მიღწევა. 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანურ (აკადემიური/ მოწვეული 

/ადმინისტრაციული პერსონალი), მატერიალურ, ფინანსურ და საბიბლიოთეკო რესურსებს გააჩნიათ 

რაოდენობრივი მახასიათებლები: 
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4.2 ადამიანური (აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალი) პერსონალის რაოდენობა 

ადეკვატურია სტუდენტთა კონტიგენტის ზღვრული რაოდენობის და თანაფარდობა არ აღემატება 1/20;  

ძირითადი ადმინისტრაციული პერსონალის თანაფარდობა სტუდენტთა კონტინგენტთან მიმართებით 

არ უნდა აღემატებოდეს 1/50-ს; 

ხელმძღვანელებისა და ბაკალავრების/მაგისტრანტების/დოქტორანტების თანაფარდობა არ აღემატება 

1/5.  

4.3 ფინანსური რესურსი 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფინანსური რესურსების   ფორმირების წყაროებია:  

სტუდენტების მიერ გადახდილი სწავლის საფასური;  

პროგრამული დაფინანსება; 

სტუდენტთა საგრანტო დაფინანსება;  

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები;  

ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები;  

საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები.  

4.4 მატერიალური რესურსი  

მატერიალური რესურსი - 9.00-18.00 სამუშაო საათების განმავლობაში უნდა იძლეოდეს სწავლა-

სწავლების მაღალი ხარისხით სტუდენტთა მომსახურების საშუალებას, რაც გულისხმობს: საგანმანათ-

ლებლო პროგრამის თითოეული კომპონენტით (მოდული/სასწავლო კურსი) გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად აუცილებელი აქტივობების განხორციელებისათვის საჭირო, სათანადო 

აღჭურვილობის აუდიტორიების, ლაბორატორიების, კლინიკების და პრაქტიკის ობიექტებით 

შეუზღუდავ სარგებლობას (შესაბამისი მემორანდუმების და ხელშეკრულებების საფუძველზე);  

მატერიალური რესურსი ხელმისაწვდომია სტუდენტებისა და პერსონალისთვის; 

სპორტული, კულტურული და შემოქმედებითი ღონისძიებისათვის საჭირო მოედნები, დარბაზები და 

სხვა სივრცეები - ერთ სტუდენტზე 0,2 მ2.  

4.5 საინფორმაციო/საბიბლიოთეკო რესურსი  

საბიბლიოთეკო რესურსი - ბიბლიოთეკაში განთავსებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო 

კურსების სილაბუსებით გათვალისწინებული ძირითადი ლიტერატურა (ბეჭდვითი ან ელექტრონული), 

რომელიც უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. სამკითხველო 

დარბაზი აღჭურვილია ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერებით, ასევე პრინტერით, ასლის გადამღები და 

სკანერის აპარატის სარგებლობის შესაძლებლობით, ასევე ბიბლიოთეკა უნდა მუშაობდეს კვირაში 60 

საათი; 

ხელმისაწვდომია უახლესი სამეცნიერო პერიოდული გამოცემები, საერთაშორისო ელექტრონული 

საბიბლიოთეკო ბაზები;  

ასევე საბიბლიოთეკო რესურსების, სპორტული, შემოქმედებითი და სხვა არასააუდიტორიო 

აქტივობებისათვის საჭირო სივრცეების ხელმისაწვდომობას, კერძოდ: სასწავლო ფართი - ერთ 

სტუდენტზე მინიმუმ 2,5 მ2;  

ფოიეები, საპროფესოროები და სხვა თავისუფალი სივრცეები - სასწავლო ფართის 20%;  

სარეკრეაციო სივრცე - ღია სივრცის მინიმუმ 10%;  

კომპიუტერული ლაბორატორიებში, ბიბლიოთეკასა და საკონსულტაციო სივრცეებში განთავსებული 

კომპიუტერული ტექნიკა - სტუდენტთა რაოდენობის არა უმეტეს 1/15;  
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4.6 აკადემიური საბჭოს მიერ ყოველწლიურად მტკიცდება საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები 

კონტინგენტი.  

სტუდენტთა საერთო კონტინგენტი განისაზღვრება ამ მეთოდოლოგიის შესაბამისად  და არ უნდა 

აღემატებოდეს 2400-ს. (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2014 

წლის 24 თებერვლის #8 გადაწყვეტილებით დადგენილი). 

 

მუხლი 5. ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი  

 

5.1. სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა 

ხორციელდება რექტორის ან ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ინიციატივის 

საფუძველზე, აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით.  

 

 

თავი 6. საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსი 

დანართი 1 (პროგრამის ფორმა) 

საბაკალავრო (დამატებითი), სამაგისტრო, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა  უნდა 

აკმაყოფილებდეს წინამდებარე დოკუმენტით დადგენილ მინიმალურ მოთხოვნებს და მასში 

მითითებული უნდა იყოს:  

1. ფაკულტეტის დასახელება; 

2. პროგრამის სახელწოდება;  

3. უმაღლესი განათლების აკადემიური საფეხური; 

4. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი; 

5. სწავლების ენა;  

 პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს ქართულ ან უცხოურ ენაზე.  

 პროგრამაში უნდა მიეთითოს სწავლების ენა, პროგრამის შესაბამისად.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის მხოლოდ უცხოურ ენაზე წარმართვა დაშვებულია, თუ ეს 

გათვალისწინებულია საერთაშორისო ხელშეკრულებით, ან შეთანხმებულია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან.  

 უცხოურ ენაზე დასაშვებია საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული სასწავლო კომპონენტის 

შეთავაზება ქართულენოვან ანალოგთან ერთად ალტერნატივის სახით. მისი გავლის წინაპირობას 

წარმოადგენს უცხოური ენის შესაბამის დონეზე ფლობის დადასტურება.  

 

 

6. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (ქართულად და ინგლისურად);  

 

1. უმაღლეს განათლებაში შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამით მისანიჭებელი კვალიფიკაციის 

დასახელება მოიცავს უმაღლესი განათლების საფეხურის შესაბამის ზოგად აღმნიშვნელს, 

კვალიფიკაციისა და დეტალურ სფეროში არსებული სწავლის სფეროს დასახელებას. 
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2. ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურის შესაბამისი კვალიფიკაციების 

ზოგადი აღმნიშვნელებია: 

 

ბაკალავრიატში მაგისტრატურაში დოქტორანტურაში 

ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი 

Bachelor of Arts /BA მეცნიერების 

ბაკალავრი Bachelor of Science /BSc 

სამუსიკო ხელოვნების ბაკალავრი Bachelor 

of Music /BMus ხელოვნების ბაკალავრი 

Bachelor of Fine Arts/ BFA ბიზნეს 

ადმინისტირების ბაკალავრი Bachelor of 

Business Administration /BBA ინჟინერიის 

ბაკალავრი Bachelor of Engineering /BEng 

ბაკალავრი Bachelor 

ჰუმანიტარული მეცნიერებების 

მაგისტრი Master of Arts /MA მეცნიერების 

მაგისტრი Master of Science /MSc 

სამუსიკო ხელოვნების მაგისტრი Master 

of Music /MMus ხელოვნების მაგისტრი 

Master of Fine Arts / MFA ბიზნეს 

ადმინისტრირების მაგისტრი Master of 

Business Administration /MBA ინჟინერიის 

მაგისტრი Master of Engineering /MEng 

მაგისტრი Master 

დოქტორი PhD/ Doctor 

 

3. უმაღლესი განათლების პირველ და მე-2 საფეხურებზე კონკრეტული კვალიფიკაციების ქართული და 

ინგლისურენოვანი დასახელებები განისაზღვრება სწავლის სფეროების მიხედვით, ამ მუხლის მე -10 

პუნქტის შესაბამისად. 

4. ინტერდისციპლინური დეტალური სფეროს შესაბამისი კვალიფიკაციების მინიჭება ხორციელდება იმ 

ვიწრო სფეროდან, რომლის სწავლის შედეგიც დომინირებს შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაში. 

5. კვალიფიკაციის სწავლის სფერო აისახება დიპლომის დანართში. 

6. კლასიფიკატორის დეტალური სფეროებში განთავსებულ სწავლის სფეროებში ფრჩხილებში არსებული 

მითითებები/ ტერმინები არ აისახება კვალიფიკაციის სახელწოდებაში. 

7. პროფესიულ განათლებაში კვალიფიკაცია და ასოცირებული ხარისხი ენიჭება დეტალური სფეროს ქვეშ 

განთავსებულ მე-3 სვეტში მითითებულ სწავლის სფეროში, რომლის ფორმულირებაც განისაზღვრება 

შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტით. 

8. კვალიფიკაცია – „ბაკალავრი“ ენიჭება დეტალური სფეროს ქვეშ განთავსებულ პირველ სვეტში 

მითითებულ სწავლის სფეროში. 

9. კვალიფიკაცია – „მაგისტრი“ ენიჭება დეტალური სფეროს ქვეშ განთავსებულ პირველ ან მე-2 სვეტში 

მითითებულ სწავლის სფეროში. 

10. კვალიფიკაცია – „დოქტორი“ ენიჭება დეტალური სფეროს ქვეშ განთავსებულ პირველ სვეტში 

მითითებულ სწავლის სფეროში. 

 

7. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  

 

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება განისაზღვრება პროგრამის მიზნების 

შესაბამისად, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს სწავლის სფეროსა და მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის დასახელებისაგან. სწავლის სფეროს დასახელება ასევე, არ უკავშირდება უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის (ფაკულტეტი, სკოლა, 

ინსტიტუტი ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით გათვალისწინებული სხვა 

სახის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული) დასახელებასა და საქმიანობას. 
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2. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება ხდება დეტალურ სფეროში არსებული სწავლის 

სფეროს შინაარსის, ამ სფეროს განვითარების ტენდენციების, ამ სფეროში მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის თავისებურებებისა და საერთაშორისო დონეზე არსებული საუკეთესო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით. 

3. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებელია აგებული 

იყოს შემდეგი პრინციპით: 

ა) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

(არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და თავისუფალი კომპონენტები; 

ბ) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

(არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით), დამატებითი პროგრამა (არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 60 

კრედიტი)/დამატებითი პროგრამები და თავისუფალი კომპონენტები; 

გ) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

(არანაკლებ 120 კრედიტის მოცულობით) და დამატებითი პროგრამა (არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 60 

კრედიტი)/დამატებითი პროგრამები. 

4. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში შესაძლებელია მხოლოდ 

იმ დამატებითი პროგრამის/პროგრამების კომბინირება, რომლის შესაბამისი სწავლის სფეროს 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა დაწესებულებაში უკვე ხორციელდება ავტორიზებულ ან 

აკრედიტებულ რეჟიმში. 

5. თავისუფალი კომპონენტი მოიცავს ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარების ხელშეწყობაზე 

ორიენტირებულ ან/და უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის ნებისმიერი საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში არსებულ სასწავლო კურსს/საგანს/მოდულს, რომლის/რომელთა 

თავისუფლად არჩევაც შეუძლია სტუდენტს, მისთვის საინტერესო სფეროებში (საკითხებზე) 

თვალსაწიერის გაფართოების მიზნით. 

6. ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსები/საგნები/მოდულები 

წარმოდგენილი უნდა იყოს სავალდებულო და არჩევითი სახით. დამატებითი პროგრამა და 

თავისუფალი კომპონენტები ასევე, უნდა მოიცავდეს როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევით  

სასწავლო კურსებს/საგნებს/მოდულებს. 

7. უმაღლესი განათლების პირველი და მე-2 საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში შესაძლებელია 

გათვალისწინებულ იქნას კონცენტრაცია/კონცენტრაციები, რაც გულისხმობს ძირითადი სწავლის 68 

სფეროს შესაბამისი შინაარსის სასწავლო კურსების/საგნების/მოდულების დაჯგუფებას კონკრეტულ 

თემაზე/საკითხზე ფოკუსირებით. კონცენტრაციას აქვს სწავლის შედეგი, რომელიც 

გათვალისწინებულია საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგებში. საგანმანათლებლო 

პროგრამაში კონცენტრაციის არსებობა არ ცვლის ამ პროგრამის სწავლის სფეროს ან/და მისანიჭებელ 

კვალიფიკაციას. უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში 

კონცენტრაცია უნდა ითვალისწინებდეს არაუმეტეს 30 კრედიტს საბაკალავრო ნაშრომის ჩათვლით, 

ხოლო უმაღლესი განათლების მე-2 საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაში – არანაკლებ 

პროგრამის კრედიტების საერთო რაოდენობის 50%-ს. 

8. პროგრამის შექმნის/მოდიფიცირების თარიღი 

9. პროგრამის ხელმძღვანელი / ხელმძღვანელები; 

 პროგრამას ჰყავს ხელმძღვანელი, რომელიც შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის შესაბამისი დარგის 

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ემერეტუსი; განსაკუთრებულ შემთხვევებში, პროგრამის 
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სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამას შეიძლება ჰყავდეს რამდენიმე ხელმძღვანელი თუკი 

პროგრამა არის დარგთაშორისი (ინტერდისციპლინარული), ან პროგრამას გააჩნია სხვადასხვა 

სამეცნიერო მიმართულების მოდულები.  

 პროგრამას შეიძლება უხელმძღვანელოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეულმა პირმა. 

გადაწყვეტილება პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის შესახებ უნდა მიიღოს აკადემიურმა 

საბჭომ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე, რომელშიც უნდა დასაბუთდეს 

პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის აუცილებლობა.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია საგანმანათლებლო სტანდარტებთან პროგრამის 

შესაბამისობაზე და სილაბუსების ხარისხზე. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 

პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად პასუხისმგებელია მის მიერ წაკითხული აკადემიური 

კურსის სილაბუსის ხარისხზე.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან ერთად წარმოადგენს ძირითად საკონტაქტო პირს, რომელსაც ეცნობება პროგრამის 

შიდა და გარე შეფასების, ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის შედეგები და 

ევალება მათზე რეაგირება პროგრამის სრულყოფის მიზნით.  

 პროგრამის ხელმძღვანელს ევალება: კოორდინირება გაუწიოს სტუდენტებისათვის 

კურიკულუმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, პროგრამის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებას.  

 სწავლების ერთ საფეხურზე (საბაკალავრო (დამატებითი), სამაგისტრო, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის, დოქტორანტურის) ერთმა და იმავე პირმა არ შეიძლება 

უხელმძღვანელოს ერთზე მეტ საგანმანათლებლო პროგრამას.  

 უცხოენოვანი პროგრამები უცხოენოვანი პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროგრამას 

უნდა დაერთოს საერთაშორისო ხელშეკრულება ან/და საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს თანხმობა.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი არის უსდ-ს აკადემიური ან მოწვეული პერსონალი, რომელსაც გააჩნია 

პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილება. პროგრამის 

ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია დასტურდება დარგის შესაბამისი განათლებით, პრაქტიკული 

გამოცდილებით და/ან სამეცნიერო ნაშრომებით/საშემსრულებლო შემოქმედებითი საქმიანობით; 

 პროგრამის ხელმძღვანელი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში, სტუდენტების 

კონსულტირებაში, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში და 

მონაწილეობს პროგრამის შეფასება-განვითარებაში. 

 პროგრამის ხელმძღვანელი ვალდებულია დაესწროს ლექციებზე მის მიერ გაწერილი განრიგის 

მიხედვით (პროგრამის სწავლის შედგების შეფასებისა ხარისხის განვითარების მიზნით). 

 

10. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

 

პროგრამის მიზნები უნდა შეესაბამებოდეს დაწესებულების მისიას, ნათლად უნდა იყოს 

ჩამოყალიბებული, რეალისტური, მიღწევადი და ასახავდეს თუ რა ტიპის სპეციალისტის მომზადებისკენ 

არის მიმართული პროგრამა. იყოს დასაქმების ბაზარზე ორიენტირებული და მიღწევადი; (დასაქმების 

სფეროს განსაზღვრისას რეკომენდებულია აქტიური კონსულტაციები პოტენციურ დამსაქმებლებთან, 

კურსდამთავრებულებთან, სტუდენტებთან და აკადემიურ პერსონალთან, რომ მათთან ერთად 
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განისაზღვროს ის კონკრეტული თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები, რაც მოეთხოვება 

კურსდამთავრებულს შრომის ბაზრის კონკრეტული სფეროს მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.  

 

11. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

 

  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები უნდა ითვალისწინებდეს პროგრამის სპეციფიკას და 

უზრუნველყოფდეს პროგრამის დასაძლევად აუცილებელი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციის მქონე 

პირთა პროგრამაში ჩართვას; ლოგიკურად უნდა იყოს დაკავშირებული პროგრამის შინაარსთან და 

სწავლის შედეგებთან; 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ  

საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი 

განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს 

(საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მიღებული ქულების 

კოეფიციენტებით რანჟირების საფუძველზე მოიპოვა უფლება, ისწავლოს საბაკალავრო პროგრამაზე. 

უნივერსიტეტი კონკრეტულ პროგრამაზე აბიტურიენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებისთვის  უდგენს მე-

4 არჩევითი საგნების ნუსხას, რომელიც სტუდენტს გაუადვილებს პროგრამის სასწავლო კურსების 

ათვისებას.  უნივერსიტეტში  ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

წარმატებით გავლის შემდეგ აბიტურიენტმა უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში 

გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება აქვს 

საქართველოს მოქალაქე სომხურენოვან, აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან და ოსურ ენოვან 

აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს თავის მშობლიურ ენაზე უნა-ჩვევების ტესტს ერთიენ 

ეროვნულ გამოცდებზე და გაივლის ქართული ენის 60 კრედიან პროგრამას.  პროგრამებზე უცხოელი 

მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. უცხოელი 

მოქალაქეებისათვის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის B2 

დონეზე ცოდნა, რადგან სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, უცხოელი მოქალაქები 

წარმოადგენენ ქართული ენის B2 დამადასტურებელ სერტიფიკატს ან ჩააბარებენ გამოცდას ქართულ 

ენაში. პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს და უცხო ქვეყნის 

აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებმა და  უნივერსიტეტის 

სხვა სპეციალობის სტუდენტებმა. საბაკალავრო პროგრამაზე სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან მობილობის წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შიდა მობილობის ფარგლებში–უნივერსიტეტში არსებული წესის 

შესაბამისად. ასევე, უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია 

განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.  

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 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 

A, B ან C ტიპის ტესტი, გადალახა ტესტის მინიმუმ სამ ნაწილში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და 

მიღებული ქულების საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს სასპეციალიზაციო გამოცდა სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე. უნივერსიტეტში 

სასპეციალიზაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა კონკურსანტმა 

სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.   
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     უცხოელი მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი პირობაა 

ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, 

უცხოელი მოქალაქეები წარმოადგენენ საბუთს ქართული ენის B2  დონეზე ფლობის შესახებ, ან აბარებენ 

გამოცდას ქართულ ენაში.  

      პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს  უმაღლესი 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. 

   უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს 

სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. 

სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა უნდა მოიცავდეს აპლიკანტის მიერ კომისიისთვის 

სამეცნიერო პროექტისა და სწავლის შედეგების პროგრამით გათვალისწინებულ ვადაში მიღწევის გეგმას. 

სამეცნიერო პროექტი უნდა შეფასდეს სამეცნიერო ღირებულებების მიხედვით, ხოლო აპლიკანტი უნდა 

შეფასდეს მისი სამომავლო კვლევითი პოტენციალის მიხედვით; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონმდებლობას, უნდა იყოს საჯარო და ხელმისავდომი. 

 

12. სწავლის შედეგი  

 პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა აღწერდეს იმ ცოდნას, უნარებსა და კომპეტენციებს ან/და 

პასუხისმგებლობასა და ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულების 

შემდეგ. პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამის მიზნებსა და მოიცავდეს 

პროგრამის შინაარსით გათვალისწინებულ ძირითად ცოდნას; პროგრამის სწავლის შედეგები არის 

გაზომვადი, მიღწევადი და რეალისტური, უნდა შესააბამებოდეს უმაღლესი განათლების 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის აღმწერს და მისანიჭებელ კვალიფიკაციას, არსებობის 

შემთხვევაში დარგობრივ მახასიათებელს; სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს 

კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროების მოთხოვნებს და იძლეოდეს განათლების შემდგომ 

საფეხურზე სწავლის გაგრძლების შესაძლებლობას; პროგრამის სწავლის შედეგების შემუშავებაში უნდა 

იყოს ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე (აკადემიური/სამეცნიერო/მოწვეული პერსონალი, 

სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებული აკრედიტაციის 

სახელმძღვანელო) 

 

13. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

უნდა აღიწეროს სწავლების რა მეთოდები იქნება გამოყენებული საგანმანათლებლო პროგრამის 

განხორციელების პროცესში; პროგრამა ხორციელდება სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლების 

მეთოდების გამოყენებით, რომლებიც შეესაბამება სწავლების საფეხურს, კურსის შინაარს, სწავლის 

შედეგებს და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას; სწავლა-სწავლების მეთოდები არის მოქნილი და 

ითვალისწინებს სტუდენტის ინდივიდუალურ საჭიროებებს. 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების პროცესი მოიცავს სწავლის შედეგების გასაზომად 

საჭირო მონაცემთა განსაზღვრას, შეგროვებასა და ანალიზს;  

 პირდაპირი და არაპირდაპირი შეფასების მეთოდები 
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 სამიზნე ნიშნულები 

 სწავლის შედეგების შეფასება და სტუდენტის შეფასება 

შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის გასაუმჯობესებლად.  

 

სწავლის 

შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები 
სამიზნე 

ნიშნულები 
პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

1      

2      

3      

 

14. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა   

დანართი 2 (სჯსუ-ს სტუდენტთა შეფასების წესი) 

 უნდა აღიწეროს შეფასების ზოგადი სისტემა და ასევე კონკრეტული პროგრამისათვის ადეკვატური 

შეფასების მეთოდები (სხვადასხვა სასწავლო კურსი/მოდული შეიძლება ითვალისწინებდეს 

შეფასების განსხვავებულ მეთოდებს, რაც დეტალურად უნდა აღიწეროს კონკრეტული სასწავლო 

კურსის /მოდულის სილაბუსში);  

  სტუდენტების შეფასება ხორციელდება დადგენილი პროცედურების შესაბამისად, სამართლიანად 

გამოიყენება ყველა სტუდენტის მიმართ, არის გამჭვირვალე და კანონმდებლობასთან შესაბამისი;  

 თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების კომპონენტები და მეთოდები შეესაბამება სწავლის 

შედეგებს; 

 შემფასებლისთვის კარგადაა ცნობილი თანამედროვე შეფასების მეთოდები და იგი იღებს 

მხარდაჭერას ამ სფეროში თავისი უნარების განვითარებისათვის; 

 შეფასების ფორმები, კომპონენტები და მეთოდები არის გამჭვირვალე, გამოქვეყნებულია და წინასწარ 

ცნობილია სტუდენტისათვის; 

 სტუდენტი შეფასებისას იღებს უკუკავშირს მისი ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ, რაც ხელს 

უწყობს სწავლის შედეგების გაუმჯობესებას; 

 შესაძლებლობის შემთხვევაში, შეფასება ხორციელდება ერთზე მეტი შემფასებლის მიერ. მათ შორის 

შესაძლებელია გარეშე ექსპერტის ჩართულობაც; 

 სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა ხდება უსდ-ში არსებული სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებისა და 

დაცვის პროცედურების მიხედვით კომისიური წესით; 

 სადისერტაციო კომისია შედგება  არანაკლებ ორი მოწვეული წევრისაგან; 

 სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა  საჯაროა; 

15. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი  (სასწავლო გეგმა)  

სასწავლო გეგმა მოიცავს ყველა კომპონენტს, რომელშიც ხდება კრედიტის მინიჭება. კომპონენტის 

მითითებისას აღინიშნება: ა) სახელწოდება; ბ) მოცულობა კრედიტებით; გ) სტუდენტის დატვირთვის 

სახეები (საკონტაქტო - ლექცია/პრაქტიკუმი/ჯგუფში მუშაობა/სემინარი/ლაბორატორიული/პრაქტიკა და 

სხვ., შუალედური და დასკვნითი გამოცდებისათვის განკუთვნილი დრო და დამოუკიდებელი მუშაობა) 

გათვლილი ასტრონომიულ საათებში; დ) სწავლების სემესტრი; ე) კომპონენტზე დაშვების წინაპირობების 

მატრიცა; სასწავლო გეგმას უნდა დაერთოს სწავლის შედეგების რუქა, რომელიც მოიცავს პროგრამის 
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ყველა კომპონენტს და მათ ურთიერთმიმართებას პროგრამით განსაზღვრულ კომპეტენციებთან 

(საგანმანათლებლო პროგრამის ფორმა მტკიცდება აკადემიური საბჭოს მიერ);  

 პროგრამა შედგენილია უნივერსიტეტშიში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, 

შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგიის გამოყენებით; 

 პროგრამის შინაარსი, მოცულობა და კომპლექსურობა შეესაბამება სწავლების საფეხურს; 

 პროგრამის შინაარსი შეესაბამება პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებს, პროგრამის სწავლის შედეგებს 

და უზრუნველყოფს მათ მიღწევას; 

 პროგრამაში შემავალი სასწავლო და სამეცნირო-კვლევითი კომპონენტები (მათ შორის თითოეული 

სასწავლო კურსი) არის თანმიმდევრულად და სტრუქტურულად დალაგებული; 

 პროგრამაში შემავალი კომპონენტების თანმიმდევრობა და შემდგომ კომპონენტზე დაშვების 

წინაპირობები ლოგიკურია; 

 პროგრამა განსაზღვრავს სტუდენტების მოსალოდნელ სასწავლო დატვირთვას ECTS-ის კრედიტებით; 

 პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს ახალი კვლევის შედეგებს, დარგის თანამედროვე მიღწევებსა და 

დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს; 

 პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტების მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის არასავალდებულო 

კომპონენტების არჩევის შესაძლებლობას; 

 პროგრამის შემუშავებაში ჩართულია ყველა დაინტერესებული მხარე (აკადემიური, სამეცნიერო, 

მოწვეული პერსონალი, სტუდენტი, კურსდამთავრებული, დამსაქმებელი); 

16. ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური 

რესურსის შესახებ.  

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები პროგრამაში ჩართულები არიან კანონმდებლობისა და 

უსდ-ს შიდა რეგულაციების შესაბამისად. პერსონალის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია მათ 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, ფუნქციებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები თავად ფლობენ შეთავაზებული კომპონენტის სწავლის 

შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს, რაც დასტურდება, 

 აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის შემთხვევაში - ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომით (მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, რეფერირებად ჟურნალში 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი; სახელოვნებო მიმართულებებში - შემოქმედებითი 

პროექტი), რომელიც ადასტურებს შესაბამის დარგში მის კომპეტენტურობას; ხოლო მოწვეული 

პერსონალის ან მასწავლების შემთხვევაში - შეიძლება დადასტურდეს პრაქტიკული 

გამოცდილებით, რაც დგინდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში შესაბამის სფეროში მოღვაწეობის 

არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით; 

 დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თითოეული მაგისტრანტის და დოქტორანტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელს უახლესი 10 წლის განმავლობაში აქტიური მონაწილეობა აქვს მიღებული 

სამეცნიერო კვლევებში ან გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომი (სახელოვნებო მიმართულე-

ბებში - შემოქმედებითი პროექტი), რომელიც შეესაბამება მაგისტრანტის/დოქტორანტის 

სამაგისტრო/სადისერტაციო ნაშრომის ზოგად თემატიკას/მიმართულებას. 

 

 ადამიანური რესურსი 
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1. საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება ადამიანური რესურსით, რომელშიც შედის 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალი, მასწავლებელი, მკვლევარი ან 

მოწვეული სპეციალისტი.  

2. პროგრამას უნდა დაერთოს პროგრამის განმახორციელებელი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

აკადემიური პერსონალის ბიოგრაფიული მონაცემები (CV) და შესაბამისი კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომელთა ასლები უნდა ინახებოდეს ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურში.  

3. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია, რაც 

შეიძლება დადგინდეს ამ პირის აკადემიური ხარისხით, მიღებული სპეციალური განათლებით, 

პუბლიკაციებით ან პროფესიული გამოცდილებით.  

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები პროგრამაში ჩართულები არიან კანონმდებლობისა და 

უნივერსიტეტის შიდა რეგულაციების შესაბამისად. პერსონალის კვალიფიკაცია შესაბამისობაშია 

მათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, ფუნქციებთან და მოქმედ კანონმდებლობასთან; 

 პროგრამის განმახორციელებელი პირები თავად ფლობენ შეთავაზებული კომპონენტის სწავლის 

შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციებს, რაც დასტურდება, 

 აკადემიური/სამეცნიერო პერსონალის შემთხვევაში - ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომით (მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, რეფერირებად ჟურნალში 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომი; სახელოვნებო მიმართულებებში - შემოქმედებითი 

პროექტი), რომელიც ადასტურებს შესაბამის დარგში მის კომპეტენტურობას; ხოლო მოწვეული 

პერსონალის ან მასწავლების შემთხვევაში - შეიძლება დადასტურდეს პრაქტიკული 

გამოცდილებით, რაც დგინდება ბოლო 10 წლის განმავლობაში შესაბამის სფეროში მოღვაწეობის 

არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით; 

 დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თითოეული მაგისტრანტის და დოქტორანტის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელს უახლესი 10 წლის განმავლობაში აქტიური მონაწილეობა აქვს მიღებული 

სამეცნიერო კვლევებში ან გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომი (სახელოვნებო 

მიმართულებებში - შემოქმედებითი პროექტი), რომელიც შეესაბამება მაგისტრანტის/ დოქტორან-

ტის სამაგისტრო/სადისერტაციო ნაშრომის ზოგად თემატიკას/მიმართულებას. 

 მატერიალური რესურსი 

 პროგრამა უზრუნველყოფილია საბიბლიოთეკო, მატერიალური და ტექნიკური რესურსით 

რომელიც რაოდენობრივად და ხარისხობრივად უზრუნველყოფს პროგრამის მიზნებისა და 

სწავლის შედეგების მიღწევას; 

 ბიბლიოთეკაში განთავსებულია სილაბუსებით განსაზღვრული სავალდებულო ლიტერატურა და 

სხვა სასწავლო მასალა (მათ შორის ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული), რომელიც 

უზრუნველყოფს საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას; 

 მაგისტრანტებისა და დოქტორატებისთვის ხელმისაწვდომია უახლესი სამეცნიერო პერიოდული 

გამოცემები, საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზები, რომლებიც საშუალებას 

აძლევს მათ, გაეცნონ შესაბამისი სფეროს უახლეს სამეცნიერო მიღწევებს და მიაღწიონ პროგრამის 

სწავლის შედეგებს; 

 

10. სილაბუსი 
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         თითოეული ძირითადი სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება პროგრამის სწავლის 

შედეგებს; 

 თითოეული სასწავლო კურსის შინაარსი შეესაბამება ამ სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებს; 

 თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები შეესაბამება უმაღლესი განათლების შესაბამის 

საფეხურს; 

 თითოეული სასწავლო კურსისათვის გამოყოფილი კრედიტების რაოდენობა (საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა) შეესაბამება ამ კურსის შინაარსს; ასევე, საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ საათებს შორის თანაფარდობა არის ლოგიკური და ითვალისწინებს კურსის 

სპეციფიკას; 

       ხდება სასწავლო კურსის თითოეული სწავლის შედეგის მიღწევის შეფასება. 

 სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა შეესაბამება 

კურსის სწავლის შედეგებს; 

       სილაბუსებში მითითებული სავალდებულო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა შეესაბამება 

მიმართულების/დარგის აქტუალურ მიღწევებს; ის ითვალისწინებს უახლეს კვლევებს მოცემულ 

მიმართულებაში/დარგში და უზრუნველყოფს პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან 

შესაბამისობას. 

სილაბუსის კომპონენტები: 

სასწავლო კურსის/მოდულის სახელწოდება; ავტორი, ლექტორი/ლექტორები, რომლებიც 

უძღვებიან სასწავლო კურსის ლექციასა და სამუშაო ჯგუფის მუშაობას, მათი საკონტაქტო 

ინფორმაცია;  სასწავლო კურსის კოდი; სწავლების სემესტრი; სასწავლო კურსის/მოდულის ტიპი 

(სავალდებულოა თუ არჩევითი); კრედიტების რაოდენობა და საათების განაწილება სტუდენტის 

დატვირთვის შესაბამისად; ფაკულტეტისა და პროგრამის სახელწოდება; სასწავლო კურსის 

განმახორციელებლები და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია (სახელი, გვარი, ტელეფონი, 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი); დაშვების წინაპირობები; სასწავლო კურსის ფორმატი; 

სასწავლო კურსის/მოდულის მიზნები; სწავლების/სწავლის მეთოდები;  

სწავლის შედეგები; სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები; სასწავლო კურსის 

შინაარსი; ძირითადი ლიტერატურა; დამხმარე ლიტერატურა;  

სხვა სასწავლო მასალა; (სილაბუსის ფორმა მტკიცდება აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით)  

 

აკრედიტაციისათვის საგანმანათლებლო პროგრამებს უნდა ახლდეს: 

დანართების ჩამონათვალი1 

☒ საგანმანათლებლო პროგრამა და სილაბუსები 

 პროგრამის შედგენასა და განვითარებაში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია 

☒ აკადემიური, მოწვეული და სამეცნიერო პერსონალის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია, CV-ები და ხელშეკრულებების ნიმუშები. (CV-ში მითითებული უნდა იყოს ბოლო 10 

წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი) 

                                                           
1 შენიშვნა: სააკრედიტაციო შეფასებაში საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობის შემთხვევაში თვითშეფასების შევსებულ 

ფორმასთან ერთად სავალდებულოა ☒ - ნიშნით მონიშნული დოკუმენტების ინგლისურ ენაზე არსებობა 
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 პროგრამის ხელმძღვანელის, ასევე მაგისტრანტისა და დოქტორანტის ხელმძღვანელის, და 

ადმინისტრაციული პერსონალის ფუნქციები და მოვალეობები 

 საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალის ჩამონათვალი საგნის/საგნების 

მითითებით 

 პროგრამის აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის 

მეთოდოლოგია 

 სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემთხვევაში, ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაცული 

სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების სია (გთხოვთ მიუთითოთ ნაშრომის: სათაური, დაცვის 

წელი, ხელმღვანელი, ქულა). (ექსპერტთა ჯგუფის თავმჯდომარე დაწესებულებაში ვიზიტამდე 

მოითხოვს რამდენიმე ნაშრომს, რომელიც უნივერსიტეტმა უნდა წარმოადგინოს) 

☒ საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია 

☒ პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი  

 შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზის დოკუმენტი 

 შესაბამისი ხელშეკრულებები/მემორანდუმები ეკონომიკურ აგენტებთან და პრაქტიკის 

ობიექტებთან 

 პროგრამის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია (არსებობის შემთხვევაში) 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (საერთაშორისო კვლევები, 

გამოქვეყნებული შრომები, საერთაშორისო მობილობის მაჩვენებელი, გაცვლითი და/ან 

ერთობლივი პროგრამები, ორმხრივი შეთანხმებები, მემორანდუმები, და სხვა). 

 პროგრამის/ფაკულტეტის/სკოლის ბიუჯეტი 

 მაგისტრატურის ან/და დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულება (არსებობის 

შემთხვევაში) 

 აკადემიური, სამეცნიერო და მოწვეული პერსონალის განვითარების მიზნით განხორციელებული 

ღონისძიებები (ტრენინგები, სამუშაო მივლინებები, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, 

კონფერენციები, გაცვლითი, საერთაშორისო და/ან ადგილობრივი პროექტები, რომლებიც 

ემსახურება პროფესიული და/ან სწავლების უნარის განვითარებას) 

☒ საგანმანათლებლო პროგრამის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები (როგორც შიდა ასევე გარე) 

 განხორციელებული შეფასების შედეგები 

 უსდ-ის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა/დამსაქმებელთა/პერსონალის 

გამოკითხვის ფორმები, გამოკითხვის შედეგები და მათი გამოყენება 

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიში (არსებობის შემთხვევაში) 

 პერსონალის საქმიანობის (სწავლებისა და კვლევის ხარისხი, საერთაშორისო მობილობის 

მაჩვენებელი და სხვა) შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენება პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაში 

 

 

 

 

თავი 7. საგანმანათლებლო პროგრამის წარმოდგენის სავალდებულო ფორმა 

(დანართი 1.) 
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სსიპ სამცხე-ჯავახეთის 

 სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

 

 

I.ფაკულტეტის დასახელება: 

II. პროგრამის დასახელება: 

III. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა)  

IV. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:    (აკადემიური,  ძირითადი და/ან დამატებითი) 

V. სწავლების ენა: ქართული 

VI. მისანიჭებელი აკად. ხარისხი/კვალიფიკაცია:  (ქართული, ინგლისური) 

VII. პროგრამის მოცულობა:      ECTS (კრედიტი) 

VIII. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   

IX. პროგრამის ხელმძღვანელი:   

X. პროგრამის აკრედიტაცია:  

XI. პროგრამის განახლება: 

XII. პროგრამის მიზანი: 

XIII. სწავლის შედეგი: 

 

 სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება  

უნარი  

პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 

 

 

(პროგრამას უნდა ჰქონდეს ნათლად ჩამოყალიბებული სწავლის შედეგები, რომლებიც შეესაბამება 

პროგრამის მიზნებს, რაც ასახული იქნება პროგრამის მიზნებისა და სწავლის შედეგების რუკაზე. 

აღნიშნული რუკა შეიძლება შემდეგი ცხრილის სახით გამოვსახოთ). 

 

პროგრამის 

მიზნები 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 1  

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 2  

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 3 

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 4  

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 5  

პროგრამის 

სწავლის 

შედეგი 6 

ა       

ბ       

გ       

 

XIV. პროგრამის სტრუქტურა და კრედიტები და სასწავლო გეგმა: 
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№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 სულ              

 

XV. სწავლის შედეგების რუკა   

 

(კურიკულუმის რუკის ჩამოყალიბების შემდეგ უნდა მოხდეს მისი ანალიზი და იმის დადგენა, 

უზრუნველყოფს თუ არა კურიკულუმი პროგრამის სწავლის შედეგების განვითარებას სტუდენტებში. 

რუკაზე ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, თუ რამდენი სასწავლო კურსი ავითარებს პროგრამის 

თითოეულ სწავლის შედეგს და დადგინდეს, რამდენად ადეკვატურია ეს რაოდენობა; ზედმეტად ბევრი 

სასწავლო კურსი ხომ არ ავითარებს ერთსა და იმავე სწავლის შედეგს ან პირიქით; ხომ არ გვაქვს ისეთი 

სავალდებულო სასწავლო კურსი პროგრამაში, რომელიც პროგრამის არც ერთ სწავლის შედეგს არ 

ავითარებს (მაგ., სასწავლო კურსი „ბ“); ხომ არ არის პროგრამაში ისეთი სწავლის შედეგი, რომელსაც არც 

ერთი სასწავლო კურსი ან/და სხვა აქტივობა არ ავითარებს (მაგ., პროგრამის სწავლის შედეგი 2). 

პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგი სამივე დონეზე უნდა განვითარდეს).  

 

                პროგრამის 

                     სწავლის  

                   შედეგები                

 

სასწავლო  

კურსები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1  √    √     √ 

2            

3   √     √    

4            

5            

6  √  √    √   √ 

7       √    √ 

 

(აღინიშნება საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული თითოეული სასწავლო კურსის/საგნის/ 

მოდულის/ საწარმოო  პრაქტიკის გავლის შედეგად მიღწეული კომპეტენციები). 

 

თითოეული სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებში უნდა ჩანდეს ბმა პროგრამის სწავლის 

შედეგ(ებ)თან, თუკი ვამბობთ, რომ ესა თუ ის კურსი ავითარებს პროგრამის შესაბამის სწავლის შედეგს. 

შესაძლებელია ასევე, უბრალოდ აღნიშვნის ნაცვლად, ისიც მიეთითოს, თუ რა დონით ავითარებს ესა თუ 

ის სასწავლო კურსი პროგრამის სწავლის შედეგებს. მაგ.: 

 

სასწავლო კურსი  პროგრამის სწავლის 

შედეგი 1  

პროგრამის სწავლის 

შედეგი 2  

პროგრამის სწავლის 

შედეგეი 3 

ა 1  1 

ბ    

გ  2  

დ    

ე   2 

 

1 - გაცნობა; 2 - გაღრმავება; 3 - განმტკიცება  

 

XVI. სწავლის შედეგების შეფასება 

 

(პროგრამის თითოეული სწავლის შედეგისთვის უნდა დადგინდეს სამიზნე ნიშნული, რომელიც 

ასახავს მოლოდინს, თუ რა დონით მიაღწევენ სტუდენტები თითოეულ სწავლის შედეგს. მაგ., 

სტუდენტების 60% მიიღებს 15 დან 20 ქულამდე შეფასებას პროგრამის პირველ სწავლის შედეგში (იმ 

შემთავევაში, თუ ამ სწავლის შედეგს ვაფასებს ესეს მეშვეობით, რომლის მაქსიმალური შეფასებაა 20 

ქულა). იმისათვის, რომ დადგინდეს სამიზნე ნიშნულები, ჯერ მიზანშეწონილია განისაზღვროს, თუ 

როგორ შეფასდება სწავლის შედეგები). 

 

სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები 
სამიზნე 

ნიშნულები 
პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 
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1      

2      

3      

 

XVII . დასაქმების სფერო:  

 

XVIII. სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვა) 

 

  სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

 ლექციაზე  დასწრების/სამუშაო ჯგუფში მუშაობას 

 ლაბორატორიულ მეცადინეობას 

 პრაქტიკულ მეცადინეობას 

 დამოუკიდებელ მეცადინეობას 

 სასწავლო/სამეცნიერო/საწარმოო პრაქტიკას 

 გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) მომზადება- ჩაბარებას 

 საბაკალვრო/სამაგისტრო  ნაშრომის მომზადებას 

 სასწავლო-სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას 

 შემოქმედებით პროექტზე მუშაობას 

 სხვა დატვირთვას, რომლითაც მიიღწევა სწავლის შედეგები 

 

XIX . სტუდენტის შეფასება 

 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასება სწავლების ყველა 

საფეხურზე საგანმანათლებლო პროგრამების (პროფესიული 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%. 

1. 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; 
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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. 

2. 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. 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. 

3. სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 

 შუალედური შეფასებები (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 

 დასკვნითი შეფასება. 

4. სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის 

განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო 

კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 

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

6. 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. 

7. შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა 

შეადგენდეს 51 ქულას. 

8. 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.  

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 შეფასებას მიიღებს და სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება 

მაქსიმალური შეფასების 40% დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში 

სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  
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10. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 

საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და 

სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

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

თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად ან ელექტრონულად. 

დასკვნით გამოცდებს ატარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი.  

12. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის / კომპონენტების 

კრედიტების ჯამური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 კრედიტს. 

13. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის / კომპონენტები უნდა 

შეფასდეს 2 მუხლით გათვალისწინებული სისტემით.  

14. 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 
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გათვალისწინებული შეფასების 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 

 

შეფასების ფორმები; 

 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი) 

 დასკვნითი შეფასება. 

შუალედური შეფასების და დასკვნითი შეფასების ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას. 

 

შეფასების კომპონენტები: 

 ზეპირი / წერითი გამოცდა; 

 ზეპირი / წერითი გამოკითხვა; 

 პრაქტიკული / თეორიული სამუშაო 

 სხვა 

 

   შეფასების მეთოდი: 

 ტესტი; 

 ესე; 

 დემონსტრირება; 

 პრეზენტაცია; 

 დისკუსიში მონაწილეობა; 

 პრაქტიკული / თეორიული დავალების შესრულება; 

 სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა; 

 კაზუსის ამოხსნა; 

 იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა; 

 ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; 

 სხვა 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდების სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის რუკა (არასავალდებულო, 

სარეკომენდაციო ფორმა) 

 

H (high) – მაღალი  

M (medium) – საშუალო  

L (low) – დაბალი 

მაგალითად: (ცხრილში მიუთითეთ შესაბამისი მეთოდები) 
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მეთოდები სწავლის 

შედეგი 

1 

სწავლის 

შედეგი 

2 

სწავლის 

შედეგი 

3 

სწავლის 

შედეგი 

4 

სწავლის 

შედეგი 

5 

სწავლის 

შედეგი 

6 

სწავლის 

შედეგი 

7 

სწავლის 

შედეგი 

8 

ლექცია; H H H M H M  H L 

სემინარი; H H H  H M  H  

ჯგუფში მუშაობა;  M  H H   H 

პრაქტიკული მუშაობა;  M  H H    

ელექტრონული 

რესურსით სწავლება;  

   M H    

ელექტრონული 

სწავლება; 

   M     

ინტერაქტიური 

მეთოდი, 

 L L  M M M  

ინდუქცია და 

დედუქცია 

 M   M    

ანალიზი და სინტეზი  H   M  M  

 

XX. სწავლების მეთოდები 

  

 (სასწავლო კურსის/მოდულის სწავლის შედეგების მიღწევისათვის შემუშავებულია სწავლების 

ადეკვატური მეთოდები). 

 ლექცია; 

 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა; 

 სემინარი; 

 ელექტრონული რესურსით სწავლება; 

 ელექტრონული სწავლება; 

 ლაბორატიული სამუშაო; 

 სასწავლო პრაქტიკა; 

 საწარმოო პრაქტიკა; 

 სხვა 

XXI. ინფორმაცია  საგანმანათლებლო  პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური 

რესურსების შესახებ. 

 

(ინფორმაცია იმ პერსონალის შესახებ რომლებიც საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული 

სასწავლო კურსების/მოდულების წარმართვაში მონაწილეობენ). 

 

კურსი/მოდული/საგანი სახელი, გვარი კვალიფიკაცია 
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XXII ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური 

რესურსების შესახებ. 

 

(ინფორმაცია მატერიალური რესურსის) სახელოსნოები, ლაბორატოერიები, მანქანა-დანადგარები, 

ხელსაწყო-იარაღები, თვალსაჩინოება) შესახებ, რომელიც აუცილებელია საგანმანათლებლო პროგრამით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგების მისაღწევად) 

 

XXIII. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

XXIV. პროგრამის განხორციელებისა  და განვითარებისათვის საჭირო ბიუჯეტი 

 

 

თავი 8. უმაღლესი საგანმანათლებლო აკადემიურ პროგრამებზე მიღების 

წინაპირობები 

 

საბაკალავრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო 

დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც გაიარა 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მიღებული ქულების კოეფიციენტებით რანჟირების საფუძველზე 

მოიპოვა უფლება, ისწავლოს საბაკალავრო პროგრამაზე. უნივერსიტეტი კონკრეტულ პროგრამაზე 

აბიტურიენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებისთვის  უდგენს მე-4 არჩევითი საგნების ნუსხას, რომელიც 

სტუდენტს გაუადვილებს პროგრამის სასწავლო კურსების ათვისებას. უნივერსიტეტში ჩარიცხვის 

აუცილებელი წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ აბიტურიენტმა 

უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. 

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე სომხურენოვან, 

აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან და ოსურენოვან აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს 

თავის მშობლიურ ენაზე უნარ-ჩვევების ტესტს ერთიენ ეროვნულ გამოცდებზე და გაივლის ქართული 

ენის 60 კრედიან პროგრამას.   

       პროგრამაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. უცხოელი მოქალაქეებისათვის სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის 

B1+/B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. უცხო ქვეყნის   

მოქალაქეები წარმოადგენენ სერტიფიკატს ქართული ენის შესაბამის დონეზე ფლობის შესახებ, ან 

აბარებენ გამოცდას ქართულ ენაში. სერტიფიკატის აღება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრში უცხოელთათვის  ქართულ 

ენაში მომზადების პროგრამის ფარგლებში. პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ 

საქართველოს და უცხო ქვეყნის აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

სტუდენტებმა და  უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებმა. საბაკალავრო პროგრამაზე სხვა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მობილობის წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შიდა მობილობის ფარგლებში–

უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად. ასევე, უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად 
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პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის 

ფარგლებში.  

 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

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 A, B ან C ტიპის ტესტი, 

გადალახა ტესტის მინიმუმ სამ ნაწილში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და მიღებული ქულების 

საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს სასპეციალიზაციო გამოცდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე.  იმ სამაგისტრო პროგრამებზე, სადაც მოითხოვება 

უცხო ენის ცოდნა, კონკურსანტი აბარებს გამოცდას უცხო ენაში, 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 სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის აუცილებელი პირობაა 

ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე. ამიტომ, 

უცხოელი მოქალაქეები წარმოადგენენ საბუთს ქართული ენის B2  დონეზე ფლობის შესახებ, ან აბარებენ 

გამოცდას ქართულ ენაში.  

      პროგრამაზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს  უმაღლესი 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. 

სხვადასხვა სამაგისტრო პროგრამის მიხედვით, შეიძლება დადგენილ იქნეს დამატებითი 

მოთხოვნები. 

დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების საბაკალავრო-სამაგისტრო ინტეგრირებულ 

პროგრამაზე ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე. 

უნივერსიტეტში სასპეციალიზაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ, ჩარიცხვის 

აუცილებელი წინაპირობაა კონკურსანტმა სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.   

 

 

 

სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

სადოქტორო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა უნდა მოიცავდეს აპლიკანტის მიერ კომისიისთვის 

სამეცნიერო პროექტისა და სწავლის შედეგების პროგრამით გათვალისწინებულ ვადაში მიღწევის გეგმას. 

სამეცნიერო პროექტი უნდა შეფასდეს სამეცნიერო ღირებულებების მიხედვით, ხოლო აპლიკანტი უნდა 
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შეფასდეს მისი სამომავლო კვლევითი პოტენციალის მიხედვით; პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები 

უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონმდებლობას, უნდა იყოს საჯარო და ხელმისავდომი. 

 

 

ქართული ენის ფლობის დონეების ზოგადი სტანდარტი 

 

A1 დონე 

მოსმენა 

შემსწავლელს შეუძლია ქართული მეტყველებიდან საერთაშორისო სიტყვების (მაგ., ოფისი, 

ინტერნეტი...) გაგება. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ნაცნობი სიტყვები და მარტივი ფრაზები გარკვევით და ნელა 

წარმოთქმული მარტივი ტექსტიდან. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ყოველდღიური მეტყველების ხშირად გამოყენებადი გარკვევით 

ნათქვამი მარტივი ლექსიკური ერთეულები (მაგ., დიახ, არა, გამარჯობა, ნახვამდის, ბოდიში, 

გმადლობთ...). 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ნელა, გარკვევით და შიგადაშიგ პაუზებით წარმოთქმული 

მარტივი ტექსტი. 

შემსწავლელს შეუძლია პიროვნების წარდგენისა თუ გაცნობის დროს ისეთი ინფორმაციის 

გაგება, როგორიცაა ადამიანის ვინაობა, ასაკი, ეროვნება, სადაურობა. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ზოგიერთი სიტყვა და გამოთქმა ნელი და მკაფიო საუბრიდან თუ 

თემატიკა მისთვის ნაცნობია (მაგ., ოჯახი, საქმიანობა).  

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ქართულენოვანი მოსაუბრის მიერ მასზე, მის ოჯახსა თუ 

საქმიანობაზე  ნელა და გარკვევით ნათქვამი მარტივი წინადადება. 

შემსწავლელს შეუძლია იმ მარტივი შეკითხვების გაგება, რომლებსაც პირადად მას უსვამენ. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ყოფითი ლექსიკა, თუ თანამოსაუბრე ცდილობს, რომ გარკვევით 

და ნელა ელაპარაკოს. 

შემსწავლელს შეუძლია დროის, ფასების, ძირითადი ფერების გაგება ყოველდღიურ 

სიტუაციებში (მაგ., მაღაზიაში, სადგურზე, აეროპორტში...). 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მისთვის ნელა და მკაფიოდ წარმოთქმული მარტივი 

ინსტრუქციები,  შეუძლია მიჰყვეს მისთვის ნათქვამ მოკლე  მითითებებს. 

 

კითხვა 

შემსწავლელს შეუძლია ტექსტში ცალკეული სიტყვების გაგება. 

შემსწავლელს შეუძლია საერთაშორისო სიტყვების შემცველი ძალიან მარტივი ტექსტის გაგება. 
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შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ბლანკი/ სარეგისტრაციო ფორმა/ კითხვარი, რომელიც ითხოვს 

ინფორმაციას მის შესახებ (მაგ., სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, მისამართი, ოჯახური 

მდგომარეობა...). 

შემსწავლელს შეუძლია აბრებზე დაწერილი მიმანიშნებელი ინფორმაციის გაგება (მაგ., 

სადგური, პარკი, შესასვლელი, გასასვლელი, შესვენება, ღიაა, დაკეტილია...). 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი ტექსტის მთავარი არსის გაგება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მას 

დართული აქვს ილუსტრაციები. 

შემსწავლელს შეუძლია წაიკითხოს აფიშებზე, პოსტერებსა და აბრებზე დაწერილი ზოგიერთი 

ინფორმაცია და გაიგოს მათი ზოგადი შინაარსი. 

შემსწავლელს შეუძლია მოკლე, მარტივი შეტყობინების (მაგ., შეხვედრის დრო, ადგილი) გაგება. 

შემსწავლელს შეუძლია წაიკითხოს მარტივი მოსაწვევი ბარათი და გაიგოს, თუ რისთვის, სად, 

როდის და რომელ საათზე იწვევენ (მაგ., დაბადების დღეზე, გამოფენაზე). 

შემსწავლელს შეუძლია მისთვის საჭირო ღონისძიების შესახებ ძირითადი ინფორმაციის მოძიება 

პროგრამებში, პოსტერებზე, ინტერნეტში... და გაგება (მაგ., რა ღირს ბილეთი, სად და როდის 

ტარდება ღონისძიება...). 

შემსწავლელს შეუძლია ძალიან მოკლე მარტივი ტექსტის გაგება ნაცნობი სიტყვებისა და 

ძირითადი ფრაზების საშუალებით, თუ ამასთანავე, საჭიროების შემთხვევაში ექნება ტექსტის 

ხელახლა გადაკითხვის შესაძლებლობა. 

 

მეტყველება 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი სიტყვებით მისალმება, დამშვიდობება, თანხმობის, უარყოფის, 

თხოვნის, მობოდიშებისა თუ მადლიერების გამოხატვა (მაგ., გამარჯობა, ნახვამდის, დიახ, არა, 

ბოდიში, გთხოვთ, გმადლობთ...). 

შემსწავლელს შეუძლია დაასახელოს მარტივი ციფრები. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივად საუბარი თავის თავზე, თავისი ოჯახის შესახებ (მაგ., ვინ არიან 

მისი ოჯახის წევრები, მათი გარეგნობის მარტივად აღწერა…) 

შემსწავლელს შეუძლია ახლობელი ადამიანების / საკუთარი საცხოვრებელი ადგილის, ასევე 

საკუთარი საქმიანობის შესახებ მარტივად საუბარი. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი ენით ახსნას ნაცნობი ობიექტის ადგილმდებარეობა, მასთან 

მისასვლელი გზა და საშუალება. 

შემსწავლელს შეუძლია შეიძინოს / შეუკვეთოს  პროდუქტები, ნივთები (მაგ., საჭმელი, სასმელი, 

ტანსაცმელი, ბილეთი...) 

შემსწავლელს შეუძლია პასუხის გაცემა მარტივ შეკითხვებზე მარტივი სიტყვებით, 

გამოთქმებითა და სტანდარტული წინადადებებით. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი შეკითხვების დასმა (მაგ., რა არის, ვინ არის ეს /ის?). 
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შემსწავლელს შეუძლია თავის წარდგენა, სხვისთვის შეკითხვის დასმა ვინაობასა და ასაკთან 

(მაგ., შეუძლია ჰკითხოს თანამოსაუბრეს, თუ ვინ არის და რა ჰქვია მას, რამდენი წლისაა?..) 

დაკავშირებით. 

შემსწავლელს შეუძლია საუბარი თავისი დაბადების თარიღისა თუ ადგილის შესახებ და 

სხვისთვის კითხვის დასმა ანალოგიური ინფორმაციის მისაღებად. 

შემსწავლელს შეუძლია თქვას, რა ფერისაა მისი ტანსაცმელი, ესა თუ ის ნივთი, ასევე შეკითხვა 

დასვას ამა თუ იმ საგნის ფერის გასაგებად.  

შემსწავლელს შეუძლია თქვას ასაკი, დრო და თარიღი (რიცხვი, დღე, თვე, წელი, სეზონი...) და 

დასვას შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით. 

შემსწავლელს შეუძლია ძალიან მარტივ დიალოგში მონაწილეობა, თუ მოსაუბრე ელაპარაკება 

ნელა და გარკვევით, ამასთანავე საჭიროებისამებრ უმეორებს ნათქვამს და ეხმარება პასუხის 

ფორმულირებაში. 

 

წერა 

შემსწავლელს შეუძლია ლექსიკონის, სახელმძღვანელოს, სავარჯიშო რვეულის დახმარებით 

რამდენიმე სიტყვისგან შემდგარი მარტივი წინადადების დაწერა. 

შემსწავლელს შეუძლია ფოტოებზე/ნახატებზე აღბეჭდილი საგნის აღმნიშვნელი ძალიან 

მარტივი სიტყვების დაწერა (მაგ., ადამიანები, ცხოველები, ნივთები...). 

შემსწავლელს შეუძლია ბლანკის, სასტუმროს სარეგისტრაციო ფორმის... შევსება (სახელის, 

გვარის, ასაკის, ეროვნების, მისამართის... ჩაწერა). 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივად დაწეროს / უპასუხოს შეკითხვებს / თავად დასვას  შეკითხვები 

ვინაობის, პროფესიის, საქმიანობის, საცხოვრებელი ადგილის შესახებ. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივად აღწეროს  საყოფაცხოვრებო ნივთები (მაგ., მანქანის ფერი, 

ზომა...), ნაცნობი სივრცე.   

შემსწავლელს შეუძლია ძალიან მარტივი, მოკლე წინადადებებით დაწეროს ყოველდღიური 

ცხოვრების  (მაგ., საქმიანობა, ოჯახი, ჰობი, ნაცნობები, დღის რეჟიმი...) შესახებ. 

შემსწავლელს შეუძლია ძალიან მოკლე ტექსტის (მაგ., მისალოცი ბარათები, მარტივი 

სტანდარტული წერილები...) დაწერა მარტივი, ერთმანეთთან აზრობრივად დაკავშირებული 

წინადადებებით. 

შემსწავლელს შეუძლია სამუშაო გეგმებისა და ვადების შესახებ მარტივი ჩანაწერების გაკეთება  

პირადი მიზნებისათვის. 

შემსწავლელს შეუძლია მეგობრებს მისწეროს მოკლე, მარტივი შეტყობინება, რომელიც შეიცავს 

შეკითხვას ან ინფორმაციას. 

 

A2 დონე 
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მოსმენა 

შემსწავლელს შეუძლია ნელა და ძალიან გარკვევით ნათქვამ ტექსტში ხშირად ხმარებული 

სიტყვების, ცალკეული ფრაზებისა და მოკლე წინადადებების გაგება (მაგ., გამყიდველისა და 

მყიდველის დიალოგი...). 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ტექსტი, რომელიც მისთვის ნაცნობ თემებს (მაგ., ოჯახი, სწავლა, 

სამუშაო, თავისუფალი დრო...) ეხება. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მოკლე, მარტივი შეტყობინებების/განცხადებების დედააზრი, 

თუ ტექსტი ნელა და გარკვევით არის ნათქვამი და მისთვის ნაცნობ თემებს ეხება. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს საუბარი, რომელიც ეხება რაიმე ნივთის მახასიათებლებს (მაგ., 

ფერს, ზომას, წონას, მოცულობას). 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი მითითების გაგება იმის შესახებ, თუ როგორ მივიდეს (ფეხითა 

თუ ტრანსპორტით) მისთვის სასურველ ადგილამდე. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მოკლე ტექსტის ძირითადი ინფორმაცია იმ საკითხების შესახებ, 

რომლებიც მას აინტერესებს. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ძირითადი ინფორმაცია სპორტული ანგარიშის, რეკლამის, 

ამინდის პროგნოზის შესახებ, თუ საუბრობენ ნელა და გარკვევით. 

შემსწავლელს შეუძლია მიხვდეს, თუ რას ეხება შემთხვევით გაგონილი საუბარი (მაღაზიაში/ 

ტრანსპორტში/ ბანკში). 

შემსწავლელს შეუძლია ამოიცნოს მოსაუბრეების განწყობა (როგორ ხასიათზე არიან, როგორ 

გრძნობენ თავს: კარგად, ცუდად, მხნედ...). 

შემსწავლელს შეუძლია ნელი და მკაფიო აუდიოჩანაწერებიდან იმ ძირითადი ინფორმაციის 

ამოკრება და გაგება, რომელიც ყოველდღიურ ამბებს ეხება.  

 

კითხვა 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მოკლე, მარტივი ტექსტისა თუ შეტყობინების ძირითადი არსი. 

შემსწავლელს შეუძლია ცალკეული ფრაზებისა და ხშირად გამოყენებადი სიტყვების გაგება, თუ 

ტექსტი მისთვის ნაცნობ/საინტერესო თემას ეხება. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი ტექსის სტრუქტურული კომპონენტების გამოყოფა (სათაური, 

წინადადება, აბზაცი...). 

შემსწავლელს შეუძლია მისთვის საჭირო ადვილად მისახვედრი ინფორმაციის მოძიება 

განრიგში, ცხრილში, მენიუში, რეკლამაში, განცხადებაში, წიგნის სარჩევში, საძიებელში, 

ცნობარში... და მისი ძირითადი არსის გაგება. 

შემსწავლელს შეუძლია წარწერების, აბრებისა და მინიშნებების (დირექტივები, ინსტრუქციები, 

გაფრთხილებები) გაგება (მაგ., ქუჩაში, პარკში, რესტორანში, რკინიგზის სადგურში, 

აეროპორტში, მეტროში, კინოთეატრში...). 
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შემსწავლელს შეუძლია ამა თუ იმ ღონისძიების შესახებ ძირითადი ინფორმაციის გაგება (მაგ., 

ღონისძიების მოსაწვევი, კინოთეატრის აფიშები, კონცერტების/ფესტივალების პროგრამა და 

განრიგი...). 

შემსწავლელს შეუძლია ყოველდღიური მოხმარების საგნების ინსტრუქციების ძირითადი 

მითითებების გაგება, თუ ისინი შეიცავს მოკლე წინადადებებსა და ილუსტრაციებს (მაგ., 

უსაფრთხოების ინსტრუქციები მატარებელში, თვითმფრინავში...). 

შემსწავლელს შეუძლია ნაცნობ თემაზე დაწერილი მარტივი სტანდარტული წერილების გაგება 

(მაგ., მოთხოვნა, დაკვეთა, დადასტურება...). 

შემსწავლელს შეუძლია მისთვის საინტერესო ან საყოფაცხოვრებო თემებზე თხრობითი 

ხასიათის მცირე ზომის, მარტივი მხატვრული ტექსტის ძირითადი შინაარსის გაგება, თუ ტექსტს 

მკაფიო და ლოგიკური სტრუქტურა აქვს. 

შემსწავლელს შეუძლია კონკრეტული ინფორმაციის გამოყოფა მიმდინარე მოვლენების 

ამსახველ მარტივ ტექსტებში. 

მეტყველება 

შემსწავლელს შეუძლია მოკლედ ისაუბროს საკუთარ თავზე (მაგ., ვინაობა, მისამართი, 

ტელეფონის ნომერი, საიდან არის, სად მუშაობს...), საკუთარ ოჯახზე (მაგ., ვინ არიან მისი 

ოჯახის წევრები, რა ასაკისა და პროფესიის არიან ისინი და ა. შ.). 

შემსწავლელს შეუძლია ისაუბროს ჰობზე (მაგ., სიმღერა, ცეკვა, ხატვა, ცურვა, ფეხბურთი...); 

ისაუბროს რომელიმე მუსიკალური ჯგუფის, სამხატვრო სტუდიის, სპორტული გუნდის… 

შესახებ. 

შემსწავლელს შეუძლია თქვას და მარტივად დაასაბუთოს რა უყვარს/მოსწონს ან არ უყვარს/არ 

მოსწონს; ასევე გადმოსცეს, თუ სად (მაგ., სოფელში, ქალაქში, ზღვაზე, მთაში...) ურჩევნია ყოფნა. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი სიტყვებით გადმოსცეს საკუთარი ფიზიკური თუ სულიერი 

მდგომარეობა, მოკლედ და მარტივად ილაპარაკოს რაიმე მოვლენის, ფაქტის (მაგ., წვეულების, 

ექსკურსიის, გაკვეთილის...) შესახებ ამ მოვლენებისა და ფაქტების თანამიმდევრობის დაცვით 

და მარტივად გამოხატოს მასთან დაკავშირებული ემოციები. 

შემსწავლელს შეუძლია მოკლედ ილაპარაკოს თავისი გეგმებისა (რას აპირებს კვირის 

ბოლოს/არდადეგებზე...) და იმის შესახებ, თუ როგორ აღნიშნავენ დღესასწაულებს მის ქვეყანაში. 

შემსწავლელს შეუძლია მიპატიჟებაზე დათანხმება/უარის თქმა. მას ასევე შეუძლია მობოდიშება, 

მობოდიშებაზე სტანდარტული პასუხი და თავაზიანი თხოვნა გაუგებარი სიტყვის/წინადადების 

გამეორების თაობაზე. 

შემსწავლელს შეუძლია ყოველდღიურ პრაქტიკულ საკითხებზე მარტივად საუბარი, როდესაც 

უშუალოდ მას მიმართავენ და ესაუბრებიან ნელა და მკაფიოდ. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი შეკითხვების დასმა  თავაზიანი ფორმების გამოყენებით. 

შემსწავლელს შეუძლია სხვებს მოუთხროს თავისი საქმიანობის შესახებ, დაუსვას შეკითხვა 

საქმიანობასთან დაკავშირებით და უპასუხოს მისთვის დასმულ ანალოგიურ შეკითხვებს.  
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შემსწავლელს შეუძლია მოითხოვოს მომსახურება (მაგ., მაღაზიაში, ბანკში...), მიიღოს და გასცეს 

მარტივი ინფორმაცია (ყიდვა-გაყიდვის, მგზავრობის... შესახებ). 

შემსწავლელს შეუძლია მოკლე სატელეფონო საუბრის წარმართვა (მაგ., შეხვედრის ადგილის 

დანიშვნა...). 

შემსწავლელს შეუძლია ითხოვოს დახმარება (მაგ., მარშრუტის ჩვენება გეგმაზე ან რუკაზე...) და 

შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს, როცა მას სთხოვენ დახმარებას. 

შემსწავლელს შეუძლია ჩაერთოს ნაცნობი თემატიკის განხილვის პროცესში (შესაძლოა, 

ინტერვიუს ფორმით), თუ საჭიროების დროს განუმარტავენ გარკვეულ 

სიტყვებს/გამოთქმებს/ფრაზებს...  ან ეხმარებიან თავისი სათქმელის ფორმულირებაში. 

შემსწავლელს შეუძლია სტანდარტული ფრაზებით ჩაერთოს ოფიციალურ მსჯელობაში, თუ 

საუბარი მის პროფესიულ საქმიანობას ეხება და მოსაუბრეები მეტყველებენ მკაფიოდ და ნელა. 

მას ასევე შეუძლია საკუთარი აზრის გამოხატვა ამა თუ იმ საკითხზე, როდესაც უშუალოდ მას 

მიმართავენ და საჭიროებისამებრ იმეორებენ საკვანძო მომენტებს. 

შემსწავლელს შეუძლია სხვადასხვა საკითხზე სტანდარტული რეპლიკებით შეკამათება და 

თავისი პოზიციის წარმოჩენა. 

 

წერა 

შემსწავლელს შეუძლია თავისი ცხოვრებისა და პროფესიული საქმიანობის შესახებ მოკლე 

მარტივი ჩანაწერების გაკეთება/ანკეტის შევსება განათლების, ინტერესების, სპეციალური 

ცოდნის/უნარების შესახებ. 

შემსწავლელს შეუძლია შეადგინოს სამუშაო გეგმა კვირის დღეებისა და თარიღების მითითებით. 

მას ასევე შეუძლია მარტივად ჩაწეროს თავის გეგმაში, როდის რა ისწავლა და კიდევ რა აქვს 

სასწავლი. 

შემსწავლელს შეუძლია მოკლე, მარტივი წინადადებებით მისთვის ნაცნობი საგნების, 

ადგილების... აღწერა. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი სიტყვებით დაწეროს საკუთარი საქმიანობის (მაგ., სწავლის, 

სამსახურის, სპორტისა თუ თავისუფალი დროის...) შესახებ. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი ფრაზებისა და წინადადებების დაწერა ხშირად გამოყენებადი 

კავშირებით (მაგ.,  "და", "მაგრამ", "იმიტომ, რომ").  

შემსწავლელს შეუძლია ახლობელს მისწეროს მარტივი შინაარსის მოსაწვევი ბარათი და 

წერილობით უპასუხოს მოწვევას; მარტივი სიტყვებით დაეთანხმოს / არ დაეთანხმოს მოწვევას; 

მისწეროს, რომ არ/ვერ ახერხებს შეხვედრაზე წასვლას/აგვიანდება/ავად არის/სხვა საქმით არის 

დაკავებული/გამოხატოს მადლიერება… 

შემსწავლელს შეუძლია ნაცნობებსა და მეგობრებს წერილობით მისცეს საჭირო მარტივი 

ინფორმაცია/ რჩევა (მაგ., ამა თუ იმ ნივთის ფასის შესახებ სხვადასხვა მაღაზიაში, რომელი 

სპორტული კლუბი/ საცურაო აუზი /სილამაზის სალონი... ჯობს). 
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შემსწავლელს შეუძლია მოკლე წინადადებებით დაწეროს, თუ რა უყვარს/მოსწონს... არ 

უყვარს/არ მოსწონს. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი, ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირებული წინადადებებით 

აღწეროს რაიმე მოვლენა, როდის და რა ვითარებაში მოხდა იგი. 

შემსწავლელს შეუძლია ნაცნობი თემების შესახებ მარტივი ტექსტების შედგენა, საკუთარი აზრის 

წერილობით ჩამოყალიბება, მარტივი ისტორიის მოყოლა (მაგ., ლამაზად გატარებული 

არდადეგების ან მომავალი მოგზაურობის, საქმიანობის შესახებ). 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი განცხადების დაწერა, მისთვის საინტერესო/საჭირო 

განცხადებაზე რეაგირება, პირადი თუ ზოგადი ხასიათის, ყოველდღიურობასთან 

დაკავშირებული მოკლე წერილობითი ინფორმაციის შექმნა.  

 

B1 დონე 

მოსმენა 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს საუბარი, როდესაც ელაპარაკებიან ნელა და გარკვევით 

ყოველდღიურობაზე, თუმცა ზოგ შემთხვევაში მან შეიძლება სთხოვოს მოსაუბრეს, რომ 

გაუმეოროს ან განუმარტოს ესა თუ ის სიტყვა, ფრაზა, წინადადება. 

შემსწავლელს შეუძლია იმ მარტივი საინფორმაციო შეტყობინებების გაგება, რომლებიც ეხება მის 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყოველდღიურ საკითხებს; ამასთანავე, შეუძლია გამოყოს მათში 

ძირითადი აზრი და კონკრეტული დეტალები იმ შემთხვევაში, თუ მეტყველება არის მკაფიო ან 

მისთვის უკვე ნაცნობი. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ისეთი დისკუსიის ძირითადი შინაარსი, რომელიც ეხება 

ყოველდღიურ ცხოვრებას ან/და მისთვის ნაცნობ თემებს იმ შემთხვევაში, თუ ეს დისკუსია არ 

მიმდინარეობს სწრაფად და არასალიტერატურო ენით. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს დეტალური მითითებები (მაგ., ფიტნესინსტრუქტორის), რჩევები 

(მაგ., რომელი საინტერესო ადგილები მოინახულოს უცხო ქვეყანაში მოგზაურობისას), 

რეცეპტები (მაგ., საჭმლის მომზადების).   

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მისთვის საინტერესო სატელევიზიო და რადიოგადაცემების 

(მაგ., ინტერვიუები, ახალი ამბები, ბუნების დაცვა, ცხოველთა სამყარო, სპორტული მიმოხილვა, 

კინოვარსკვლავები, რეკლამები...) მთავარი არსი და მნიშვნელოვანი დეტალები, თუ ტექსტი 

გადმოიცემა სალიტერატურო ენით, ნელა და გარკვევით. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მარტივი პრეზენტაციებისა და მოხსენებების შინაარსი, თუ ისინი 

მისთვის ნაცნობ თემებს ეხება. 

შემსწავლელს შეუძლია თავის პროფესიულ თემატიკასთან დაკავშირებული მარტივი და მკაფიო 

სტრუქტურის მქონე ლექციის/მოხსენების გაგება, თუ საუბრის საგანი მისთვის ნაცნობია.   

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მარტივი ტექნიკური ინსტრუქციები (მაგ., როგორ გამოიყენება 

ესა თუ ის ხელსაწყო). 
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შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მარტივი ინფორმაციის დეტალები (მაგ., როგორ უნდა მიიღოს 

მონაწილეობა სპორტულ შეჯიბრში...). 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ქართულენოვანი მოსაუბრეების დიალოგი, თუ ისინი 

ლაპარაკობენ გარკვევით და მკაფიოდ.  

 

კითხვა 

შემსწავლელს შეუძლია სრულყოფილად გაიგოს ისეთი მარტივი ტექსტი, რომელიც შეიცავს 

ფაქტობრივ მასალას მისთვის საინტერესო თემასთან დაკავშირებით. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს აქტუალურ თემებზე დაწერილი სტატიები (მაგ., ბუნების დაცვა, 

კულტურული ქრონიკა, მშენებლობა...), ინტერვიუები. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს განცხადებების შინაარსი იმ შემთხვევაში, თუ არ ხვდება რთული 

აბრევიატურები. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს პირადი წერილები, რომლებიც ეხება სხვადასხვა ურთიერთობას, 

გრძნობებსა და ემოციებს. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს საკვების შეფუთვაზე დაწერილი ინფორმაცია (საკვების 

შემადგენლობა, მომზადების წესი...). 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს სხვადასხვა სახის მოკლე ინსტრუქცია (მაგ., 

ელექტროხელსაწყოების, ტელეფონის, ბანკომატის...), მარტივი ენით დაწერილი უსაფრთხოების 

წესები, რომლებიც განთავსებულია საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა თუ 

ელექტრომოწყობილობებზე. 

შემსწავლელს შეუძლია წაიკითხოს წამლების ინსტრუქცია და გაიგოს მისთვის საჭირო 

ძირითადი მითითებები. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მოკლე ტექსტები მისთვის ნაცნობ თემებზე, რომლებშიც 

გამოთქმულია განსხვავებული მოსაზრებები (მაგ., მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებული 

პოლემიკა). 

შემსწავლელს შეუძლია ვრცელ ტექსტებში თვალის გადავლებით იპოვოს საჭირო 

ინფორმაცია/შეკრიბოს ინფორმაცია ტექსტის სხვადასხვა ნაწილიდან ან სხვადასხვა ტექსტიდან. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს განსახილველი საკითხების მთავარი არსი, თუმცა, შესაძლოა 

ყოველთვის ვერ ჩასწვდეს დეტალებს. 

 

მეტყველება 

შემსწავლელს შეუძლია მოუმზადებლად ჩაერთოს ისეთ საუბარში, რომელიც 

ყოველდღიურობას, საყოფაცხოვრებო თემებსა და მისი პირადი ინტერესის სფეროს ეხება (მაგ., 

მიმდინარე პროცესები, საყიდლების ღირებულება, გაიაფება, გაძვირება, ფასდაკლება, ნივთების 

მოხმარების წესები, საყვარელი მუსიკალური ჯგუფები/მსახიობები/ფილმები/წიგნები...) და 

გამოთქვას საკუთარი აზრი. 
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შემსწავლელს შეუძლია არა მარტო მოყვეს რამე ამბავს, ფილმისა თუ წიგნის შინაარსს, არამედ 

მასთან დაკავშირებით გადმოსცეს საკუთარი მოსაზრებები. მას ასევე შეუძლია ისაუბროს ამა თუ 

იმ  მოვლენის, შთაბეჭდილების, დაინტერესების / დაუინტერესებლობის, ემოციის (გაკვირვება, 

სიხარული, სევდა...) შესახებ. 

შემსწავლელს შეუძლია თანამიმდევრულად და მნიშვნელოვანი ნიუანსების გათვალისწინებით 

გადმოსცეს ისეთი მოვლენა თუ ფაქტი (მაგ., დაჯილდოების ცერემონია, საგზაო შემთხვევა...), 

რომელსაც თვითონ შეესწრო.  

შემსწავლელს შეუძლია ახლობლებთან მარტივი სატელეფონო საუბრის (მაგ., საერთო 

ინტერესების, პირადი ცხოვრების შესახებ) წარმართვა.  

შემსწავლელს შეუძლია დისკუსიაში მონაწილეობა და საკუთარი აზრის, შთაბეჭდილებებისა თუ 

განცდების მოკლედ გადმოცემა, ახსნა, დასაბუთება. მას ასევე შეუძლია თითქმის სპონტანურად 

დაუსვას მოსაუბრეს შეკითხვები. 

შემსწავლელს შეუძლია დიდი რაოდენობით ფაქტობრივი ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლა  

ისეთ ნაცნობ და შედარებით იშვიათ თემებზე, რომლებიც მისი საქმიანობის  სფეროს ეხება.  

შემსწავლელს შეუძლია მოკლე მოთხრობის, სტატიის, დისკუსიის, ინტერვიუს ან დოკუმენტური 

ფილმის რეზიუმირება, მათ შესახებ საკუთარი მოსაზრების გადმოცემა და დასმულ შეკითხვებზე 

დეტალური პასუხების გაცემა. 

შემსწავლელს შეუძლია ნაცნობ თემებზე წინასწარ მომზადებული მოხსენებისა თუ 

პრეზენტაციის იმდენად კარგად წარმართვა, რომ მისი აზრის გაგება სრულიად თავისუფლად 

იყოს შესაძლებელი; თუმცა, თუ შემსწავლელის საჯარო გამოსვლა წინასწარ არაა მომზადებული, 

შეიძლება რამდენადმე გაუგებარი დარჩეს მისი ნათქვამის არსი/აზრის სიზუსტე. 

შემსწავლელს შეუძლია სხვისი ნათქვამის გაგება, მაგრამ, თუ მოსაუბრე ლაპარაკობს სწრაფად და 

ხანგრძლივად, სჭირდება, რომ გაამეორებინოს ან ხელახლა აახსნევინოს ნათქვამი. მას შეუძლია 

მოსაუბრეთა თვალსაზრისებზე კომენტარების გაკეთება. 

შემსწავლელს შეუძლია ეტიკეტის გათვალისწინებით გამოთქვას თავისი თვალსაზრისი, 

დამოკიდებულება, რწმენა, გამოხატოს თანხმობა ან არ დაეთანხმოს მოსაუბრეს... მას ასევე 

შეუძლია გამოთქვას პრეტენზია (მაგ., მაღაზიაში რაიმე ნივთის წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში...). 

შემსწავლელს შეუძლია თანამოსაუბრეს მისცეს დეტალური მითითებები და რჩევები (მაგ., 

ტანსაცმლის / ტექნიკის... საყიდლად / შესარჩევად, საჭმლის მოსამზადებლად, შინაური 

ცხოველის მოვლისთვის, თავისუფალი დროის სასიამოვნოდ გასატარებლად ამა თუ იმ 

ქვეყანაში...).  

შემსწავლელს შეუძლია მოკლე ინტერვიუს ჩამორთმევა, თუ კითხვები წინასწარ აქვს 

მომზადებული; მას ასევე შეუძლია დამატებითი შეკითხვების დასმა ხანგრძლივი დაფიქრების 

გარეშე. შემსწავლელს აქვს უნარი ინტერვიუს მიმდინარეობისას აიღოს ინიციატივა (მაგ., ახალი 

თემის დაწყება), თუმცა დამოკიდებულია ინტერვიუერზე. 
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შემსწავლელი საკმაოდ კარგად იყენებს სტანდარტულ კონსტრუქციებს საუბრისას, რომელიც 

ეხება მის პროფესიულ საქმიანობას. მას ასევე შეუძლია მრავალფეროვანი მარტივი ენობრივი 

საშუალებებით სხვადასხვა სიტუაციის დაძლევა. 

შემსწავლელს შეუძლია კონკრეტული, მაგრამ ზოგჯერ არაზუსტი, ინფორმაციის გაცემა (მაგ., 

ექიმისთვის ავადმყოფობის სიმპტომების აღწერა...). 

შემსწავლელი ნაცნობ სიტუაციებში აზრს აყალიბებს საკმაოდ ზუსტად, თუმცა ემჩნევა 

მშობლიური ენის გავლენა. იგი ზოგჯერ უშვებს შეცდომებს, მაგრამ მისი საუბრის ზოგადი აზრი 

სავსებით ნათელია. 

 

წერა 

შემსწავლელს შეუძლია მოსმენის დროს ჩაინიშნოს, ჩაიწეროს მისთვის მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია. 

შემსწავლელს შეუძლია წერილობითი ფორმით აზრის თანამიმდევრულად ჩამოყალიბება 

მისთვის საინტერესო ან ნაცნობ თემებზე (მაგ., საინტერესო ადგილების, პროფესიული 

გამოცდილებისა და საქმიანი შეხვედრის შესახებ). 

შემსწავლელს შეუძლია ფორმითა და შინაარსით სტანდარტული, ძალიან მოკლე, 

ინფორმაციული ხასიათის თემის წერა ყოველდღიურობასა და პროფესიულ საქმიანობასთან 

დაკავშირებით.  

შემსწავლელს შეუძლია შეკრებილი ფაქტობრივი ინფორმაციის შეჯამება და საკუთარი აზრის 

დამაჯერებლად ჩამოყალიბება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თემა არ ეხება ყოველდღიურ საკითხებს. 

შემსწავლელს შეუძლია პირადი წერილის დაწერა მნიშვნელოვანი მოვლენის ან საკუთარი 

ემოციების (მაგ., მოგზაურობის შთაბეჭდილება, საინფორმაციო ხასიათის ახალი ამბები, 

მეგობრებთან ურთიერთობა...) შესახებ. 

შემსწავლელს შეუძლია მარტივი ენობრივი საშუალებებით თანამიმდევრული ტექსტის  

(ამბავი/მოვლენა/ გამოცდილება) ჩამოყალიბება.  

შემსწავლელს შეუძლია წერილობითი რეაგირება მისთვის საინტერესო განცხადებაზე (მაგ., 

სასწავლო კურსები, არდადეგები, ბილეთის, სასტუმროს დაჯავშნა...). 

შემსწავლელს შეუძლია გარკვევით აღწეროს მისთვის საინტერესო მოვლენები ან საგნები (მაგ., 

უნივერსიტეტის დამთავრება, მუშაობის დაწყება, თანამედროვე მოდა, სპორტის რომელიმე 

სახეობა, თავისი ან სხვისი ბინა/ სახლი/ აგარაკი...). 

შემსწავლელს შეუძლია წარმოაჩინოს საგნების, მოვლენების დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები და დაასაბუთოს საკუთარი აზრი მარტივი ენობრივი საშუალებებით. 

შემსწავლელს შეუძლია მისთვის ნაცნობი ან საინტერესო საკითხების დაწვრილებით აღწერა 

მარტივი ენით, საჭირო ინფორმაციის წერილობით მოთხოვნა და ასევე ამ მიზნით კითხვარის 

შედგენა / შეკითხვების მომზადება. 

შემსწავლელს შეუძლია ავტობიოგრაფიის დაწერა. 
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B2 დონე 

მოსმენა 

შემსწავლელს შეუძლია ქართული სალიტერტურო ენის ნორმების დაცვით წარმართული 

სასაუბრო მეტყველების (ცოცხალი თუ ჩანაწერი)  გაგება  ნაცნობ თუ უცნობ თემებზე,  პირად, 

საზოგადოებრივ, საგანმანათლებლო და პროფესიულ სფეროებში ურთიერთობისას. მხოლოდ 

ძლიერ ფონურ ხმაურს / არასწორად აგებულ დისკურსს / რთულ იდიომატურ გამოთქმათა 

გამოყენებას შეუძლია იქონიოს გავლენა ნათქვამის გაგებაზე. 

შემსწავლელს შეუძლია ძირითადად ყველაფერი გაიგოს აქტუალურ თემებზე სალიტერატურო 

ენით გადმოცემული სატელევიზიო რეპორტაჟებიდან, პირდაპირი ჩართვებიდან თუ 

ტოქშოუებიდან. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ხანგრძლივი საუბარი მისთვის ნაწილობრივ ნაცნობ თემებზე. მას 

ასევე შეუძლია გაიგოს ყველა ინფორმაცია და ახალი ამბავი მიმდინარე მოვლენებთან 

დაკავშირებით. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ჩვეულებრივი ტემპით წარმოთქმული განცხადება, რომელიც 

ეხება აბსტრაქტულ თუ კონკრეტულ თემებს. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ის მოხსენებები, რომლებიც ეხება თანამედროვე პრობლემებს და 

რომელთა ავტორებიც გამოთქვამენ ახალ მოსაზრებებს ან დგანან განსხვავებულ პოზიციაზე. 

შემსწავლელს შეუძლია მიჰყვეს საკმაოდ გრძელ გამოსვლას / მოხსენებას / კომპლექსურ 

არგუმენტირებას, თუ თემა ასე თუ ისე ნაცნობია და მოხსენების სტრუქტურა მკაფიოდაა 

გამოხატული. 

შემსწავლელს შეუძლია  გაიგოს ფილმების პერსონაჟების საუბარი, თუ ისინი სალიტერატურო 

ენით მეტყველებენ. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს მისთვის საინტერესო საგნების (მაგ., კომპიუტერის, ტელეფონის, 

ავტომობილის...) ტექნიკური მახასიათებლებისა თუ ფუნქციების დაწვრილებითი განმარტება. 

შემსწავლელს შეუძლია ამოიცნოს მოსაუბრის ტონი (საყვედურისა თუ მადლიერების...) და 

განწყობა (კარგი, ამაღლებული, ცუდი...), ზოგ შემთხვევაში გაიგოს ენობრივი იუმორი. 

შემსწავლელს შეუძლია გარკვეული ძალისხმევის შედეგად გაიგოს მისი თანდასწრებით 

მიმდინარე ქართულენოვანი მოსაუბრეების მსჯელობის  მნიშვნელოვანი ნაწილი; სირთულეს 

აწყდება მაშინ, თუ მათ საუბარში უნდა ჩაერთოს და ისინი კი  თავიანთი მეტყველების სტილს 

არ ცვლიან. 

 

კითხვა 

შემსწავლელს შეუძლია თავის მიზნებსა და ტექსტის სტილს მიუსადაგოს კითხვის სტრატეგია 

და სისწრაფე, სათანადოდ აირჩიოს და გამოიყენოს დამოწმებული წყაროები; ამ დონეზე იგი 
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ფლობს ლექსიკის მრავალფეროვან მარაგს. მცირე შეფერხება შეიძლება გამოიწვიოს იშვიათად 

ხმარებულმა იდიომატურმა გამოთქმებმა.  

შემსწავლელს შეუძლია წაიკითხოს მისი საქმიანობის სფეროსა თუ ინტერესებთან 

დაკავშირებული ვრცელი კორესპონდენცია, ამოიცნოს ძირითადი აზრი და ზოგჯერ 

დეტალებიც. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ის სტატიები, რომლებიც ეხება თანამედროვე პრობლემებს და 

რომელთა ავტორებიც გამოთქვამენ ახალ მოსაზრებებს ან დგანან განსხვავებულ პოზიციაზე.  

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს აქტუალურ თემებზე დაწერილი სტატიები, სხვადასხვა ტიპის 

ტექსტები და გაიზიაროს/არ გაიზიაროს ავტორის პოზიცია. 

შემსწავლელს შეუძლია სწრაფად გაერკვეს პროფესიული ხასიათის ფართო სპექტრის სტატიის 

შინაარსსა და აქტუალურობაში.  

შემსწავლელს შეუძლია თვალი გადაავლოს დიდი მოცულობის რთულ ტექსტს და გამოყოს 

მნიშვნელოვანი დეტალები. 

შემსწავლელს შეუძლია კომპლექსური და გრძელი ტექსტების სწრაფად გადაკითხვა მისთვის 

საჭირო ინფორმაციის მოძიების მიზნით.  

შემსწავლელს შეუძლია წაიკითხოს და დეტალურად გაიგოს სხვადასხვა ხასიათისა და ტიპის 

ვრცელი ტექსტი (მაგ. სახელმძღვანელო, რომანი...), საჭიროებისამებრ, გამოიყენოს ლექსიკონი. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს სპეციალური სტატიები, რომლებიც სცილდება მისი საქმიანობის 

სფეროს, იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს ლექსიკონის გამოყენების საშუალება ამა თუ იმ 

ტერმინის/პოლისემიური სიტყვის რომელიმე მნიშვნელობის დასაზუსტებლად. 

შემსწავლელს შეუძლია მისი საქმიანობის ფარგლებში რთული ინსტრუქციების გაგება, 

რომლებიც შეიცავს დეტალურ აღწერილობას მოწყობილობის მოხმარებისა და უსაფრთხოების 

შესახებ, თუ აქვს ამ ინსტრუქციის განმეორებით გადაკითხვის საშუალება. 

 

მეტყველება 

შემსწავლელს შეუძლია ჩაერთოს საკმაოდ ვრცელ საუბარში თითქმის ყველა თემაზე ზოგადი 

ინტერესების სფეროდან; ბუნებრივად და დაუბრკოლებლად მიიღოს მონაწილეობა ხმაურიან 

გარემოში მიმდინარე საუბარშიც კი; შეუძლია ქართულენოვან თანამოსაუბრესთან ილაპარაკოს 

იმდენად გამართულად, რომ არ გამოიწვიოს გაუგებრობა / უნებლიე დაცინვა. 

შემსწავლელმა შესაძლოა წინადადების აგებისას დაუშვას უმნიშვნელო ხარვეზები, რომელთა 

აღმოფხვრა თვითონვე შეუძლია. იგი არ უშვებს ისეთ შეცდომებს, რომლებიც ამახინჯებს 

გამონათქვამის აზრს. ზოგადად, მისი მეტყველება ხასიათდება გრამატიკული სიზუსტის 

მაღალი დონით.  შეუძლია გადმოსცეს სხვადასხვა ხარისხის ემოცია.  

შემსწავლელს შეუძლია თანამიმდევრულად და დაწვრილებით გადმოსცეს ესა თუ ის ამბავი ან 

პირადი განცდები, ისაუბროს შთაბეჭდილებებზე, გრძნობებზე, გამოთქვას საკუთარი 

მოსაზრებები. 
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შემსწავლელს შეუძლია პრობლემის კრიტიკულად აღწერა და პრობლემური სიტუაციიდან 

გამოსვლის დადებითი და უარყოფითი მხარეების ჩამოთვლა. 

შემსწავლელს შეუძლია დეტალურად გადმოსცეს საკუთარი პროფესიული გამოცდილება;  

შეუძლია რთულ დიალოგში მონაწილეობა, ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მიღება და 

გაცემა პროფესიული საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებით; შეუძლია დაწვრილებით აღწეროს 

ნიუანსები და  ფაქტობრივი მასალები შეადაროს ერთმანეთს. 

შემსწავლელს შეუძლია ადვილად მიჰყვეს ქართულენოვან მოსაუბრეთა ემოციურ საუბარს; 

შეუძლია ზუსტად გადმოსცეს და დამაჯერებლად დაასაბუთოს საკუთარი აზრები და 

შეხედულებები რთულ თემებზე. 

შემსწავლელს შეუძლია საუბრის დაწყება, აზრის გამოთქმა, საუბრის პროცესში შეკითხვების 

დასმა და საუბრის დასრულება; შეუძლია ინტერვიუს თავისუფლად წარმართვა წინასწარ 

დასახული გეგმიდან გადახვევის შემთხვევაშიც კი.  

შემსწავლელს შეუძლია დისკუსიის დროს არგუმენტების, ახსნა-განმარტებებისა და 

კომენტარების საშუალებით საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმა, დასაბუთება და დამტკიცება; 

ალტერნატიული შეხედულებების შეფასება; მას ასევე შეუძლია რეაგირება სხვათა 

არგუმენტებზე. 

შემსწავლელს შეუძლია მოხსენების წარდგენისას უპასუხოს ამ მოხსენების შესახებ დასმულ 

შეკითხვებს; ამასთანავე ისე თავისუფლად ისაუბროს, რომ მსმენელს არ შეექმნას დაბრკოლება 

მისი ნათქვამის გაგებაში. 

შემსწავლელს შეუძლია წარმატებით გაართვას თავი ისეთ სიტუაციებს (მაგ., დაჯარიმება, 

სასამართლოსთან ურთიერთობა, საგზაო შემთხვევები...), რომლებიც მისგან მოითხოვს 

სპონტანურ ენობრივ რეაგირებას. 

 

წერა 

შემსწავლელს შეუძლია მისთვის საინტერესო, აქტუალურ თემებზე ტექსტის (მაგ., ბუნებისა და 

ცხოველთა დაცვა, მსოფლიოს ახალი ამბები...) დაწერა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის წამოწევით. 

შემსწავლელს შეუძლია ჰქონდეს აქტიური მიმოწერა სხვადასხვა თემაზე; შეუძლია წერილებში 

სხვადასხვა ემოციის გამოხატვა, პირად ინტერესებზე ხაზგასმა, კომენტარების გაკეთება იმ 

ადამიანის თვალსაზრისთან დაკავშირებით, რომელთანაც აქვს მიმოწერა. 

შემსწავლელს შეუძლია ისეთი ტექსტის დაწერა, რომელშიც დეტალურად იქნება წარმოჩენილი 

მისი გამოცდილება, სხვადასხვა მოსაზრება, ემოცია. 

შემსწავლელს შეუძლია კარგად ჩამოყალიბებული, დეტალური ტექსტის დაწერა წაკითხული ან 

მოსმენილი ინფორმაციის საფუძველზე. 

შემსწავლელს შეუძლია ფილმის, წიგნის, ან სპექტაკლის შინაარსის დაწერა. 

შემსწავლელს შეუძლია რაიმე ისტორიის (მაგ., მოგზაურობის ისტორია, კრიმინალური ან 

ფანტასტიკური ამბავი...) ვრცლად, ნათლად და ზუსტად ჩამოყალიბება. 



სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

60 
 

შემსწავლელს შეუძლია არაერთი საინტერესო თემის შესახებ დეტალური ტექსტის დაწერა, 

სხვადასხვა პოზიციის ასახვა და ერთმანეთთან შედარება, საკუთარი აზრის მკაფიოდ გამოხატვა. 

შემსწავლელს შეუძლია პრობლემის არსის გადმოცემა, სისტემურად წარმოჩენა, მნიშვნელოვანი 

საკითხების წინ წამოწევა და წერილობითი დისკუსიის გამართვა. 

შემსწავლელს შეუძლია წერილობით ტექსტებში დამოკიდებულებაზე, მიზეზებსა და შედეგებზე 

ვარაუდების გამოთქმა. 

შემსწავლელს შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან მომდინარე ინფორმაციისა და არგუმენტების 

შეფასება და განზოგადებული ტექსტის დაწერა. 

შემსწავლელს შეუძლია ისეთი მოხსენების/სტატიის დაწერა, რომელშიც მტკიცებულებები 

წარმოჩენილია სისტემურად, ხაზგასმულია ძირითადი მომენტები და ისეთი დეტალები, 

რომლებიც აძლიერებს მოხსენებაში წარმოდგენილ თვალსაზრისს. 

 

C1 დონე 

მოსმენა 

შემსწავლელს შეუძლია კონკრეტული ინფორმაციის გაგება საზოგადოებრივ ადგილებში 

(სადგურზე, სტადიონზე, თვითმფრინავში...) მიწოდებული განცხადებებიდან ხმაურისა და 

ცუდი სმენადობის მიუხედავად. 

შემსწავლელს შეუძლია ტელე- და რადიოგადაცემების /სხვადასხვა პროგრამის/ ფილმების 

თითქმის თავისუფლად გაგება ენის არასტანდარტული გამოყენების პირობებშიც კი, ზუსტად 

ერკვევა მოსაუბრეთა ურთიერთდამოკიდებულებაში. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს რთული ტექნიკური ინფორმაცია. 

შემსწავლელს თავისუფლად შეუძლია ლექციების, განხილვებისა და დისკუსიების გაგება. 

შემსწავლელს დაუბრკოლებლად შეუძლია გაიგოს რთული მსჯელობები ჯგუფური 

განხილვის/დისკუსიის დროს, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც თემა აბსტრაქტულია/მისთვის 

უცნობია. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს იდიომატური თუ სასაუბრო გამოთქმების უმეტესობა, ამჩნევს 

მოსაუბრეთა ურთიერთდამოკიდებულებას, საუბრის სტილის შეცვლას. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს რთული და დიდი მოცულობის მხატვრული თუ არამხატვრული 

ტექსტები და მათი სტილური თავისებურებები, აღიქვამს ტექსტის წვრილმან დეტალებს. 

შემსწავლელს შეუძლია ზედმიწევნით გაიგოს ტექსტი აბსტრაქტულ და რთულ სპეციფიკურ 

თემებზე, რომლებიც მისი პროფესიული საქმიანობის ფარგლებს სცილდება, თუმცა ზოგჯერ 

სჭირდება დააზუსტოს ცალკეული დეტალები, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 

მეტყველების სტილი მისთვის უცხოა. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ვრცელი მოხსენება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მას არ გააჩნია 

მკაფიოდ გამოხატული ლოგიკური სტრუქტურა და აზრობრივი კავშირი, იდეებს შორის 

ურთიერთმიმართება მხოლოდ იგულისხმება, მაგრამ არაა ნათლად გამოხატული. 
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შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს სხვადასხვა სახისა და შინაარსის ტექსტები, მათ შორის ისეთებიც, 

რომლებიც არასალიტერატურო ენითაა წარმოთქმული ან შეიცავს უცხო ტერმინოლოგიას.  

შემსწავლელს შეუძლია თავისუფლად ჩაერთოს იმ ადამიანთა საუბარშიც, ვისთვისაც ქართული 

ენა მშობლიურია; ასევე ჯგუფურ დისკუსიებსა და დებატებში მაშინაც კი, თუ საუბრის თემები 

აბსტრაქტული, კომპლექსური ან მისთვის უცხოა. 

 

კითხვა 

შემსწავლელს შეუძლია დაწვრილებით გაიგოს დიდი რთული ტექსტები/ვრცელი 

ინსტრუქციები იმის მიუხედავად, მიეკუთვნება თუ არა ისინი მისი ინტერესების/პროფესიული 

საქმიანობის სფეროს, მაგრამ უნდა ჰქონდეს რთული მონაკვეთების განმეორებით გადაკითხვის 

საშუალება. 

შემსწავლელს შეუძლია ნებისმიერი წერილობითი ტექსტის გაგება, თუ საჭიროების დროს ექნება 

ლექსიკონის გამოყენების საშუალება. 

შემსწავლელს შეუძლია პრაქტიკულად ყველა სტილის წერითი მეტყველების გაგება და 

ინტერპრეტაცია. მისთვის შეიძლება უცნობი იყოს ნაკლებად გამოყენებადი ან არქაული 

ფორმები და გამოთქმები, მაგრამ ეს ფაქტობრივად არ უშლის მას ხელს მთლიანი ტექსტის 

გაგებაში. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს რთული და დიდი მოცულობის მხატვრული და არამხატვრული 

ტექსტები, განასხვაოს სტილი; ამ დონეზე შემსწავლელს ესმის სტატიებისა და ტექნიკური 

ინსტრუქციების სპეციფიკური ენა იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ტექსტი სცილდება მისი 

პროფესიული საქმიანობის სფეროს. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ვრცელი, რთული ტექსტები სოციალურ, პროფესიულ და 

სამეცნიერო საკითხებზე; შეუძლია მიხვდეს ურთიერთდამოკიდებულებებისა და 

თვალსაზრისების როგორც ფარულ, ისე აშკარა ნიუანსებს. შესაძლოა რთული ტექსტის 

ზოგიერთი დეტალი მისთვის გასაგები გახდეს მხოლოდ განმეორებითი წაკითხვის შემდეგ; 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში იყენებს ლექსიკონს. 

 

მეტყველება 

შემსწავლელს შეუძლია საკუთარი აზრის გამოხატვა თავისუფლად, მოუმზადებლად, ზედმეტი 

ძალისხმევის გარეშე. იგი ფლობს მრავალფეროვან ლექსიკურ რეპერტუარს, რომელიც აძლევს 

საშუალებას დავიწყებული სიტყვა ხატოვნად ახსნას ან მისი განმარტებით/სინონიმით 

ჩაანაცვლოს. იშვიათად მიმართავს სირთულეების დაძლევის სტრატეგიებს, მხოლოდ საუბრის 

რთულ თემას შეუძლია შეუშალოს ხელი საუბრის მაღალ დონეზე წარმართვაში. 

შემსწავლელს შეუძლია ილაპარაკოს პრაქტიკულად ძალდაუტანებლად, თავისუფლად და 

სპონტანურად. მისი მეტყველების სწორი, ბუნებრივი დინება შეიძლება შეფერხდეს მხოლოდ 

რთული, ნაკლებად ნაცნობი სასაუბრო თემის შემთხვევაში. 
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შემსწავლელს შეუძლია მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალებებით მანიპულირება, ემოციების, 

ალუზიების, იუმორის მოქნილად და ეფექტურად გამოყენება. 

შემსწავლელს შეუძლია რაიმე თვალსაზრისის კრიტიკული ანალიზი; საუბარი ამ 

თვალსაზრისის სხვადასხვაგვარ  განვითარებაზე  შესაფერისი მაგალითების მოყვანით. 

შემსწავლელს შეუძლია მოკლე, მკაფიოდ სტრუქტურირებული მოხსენებების გაკეთება რთულ 

თემაზე, ზოგიერთი მტკიცებულების განვითარება საკუთარი თვალსაზრისის შესახებ საკმაოდ 

გავრცობილი დამატებითი მსჯელობით, დასაბუთებებით, სათანადო მაგალითებით; შეუძლია 

თავი გაართვას ისეთ სიტუაციას, როდესაც აწყვეტინებენ საუბარს და ყოველგვარი 

დაძაბულობის გარეშე  სხარტად გააგრძელოს საუბარი ან უპასუხოს მოსაუბრის შეკითხვას. 

შემსწავლელს შეუძლია ინტერვიუში თავისუფლად მონაწილეობა როგორც ინტერვიუერის, ისე 

რესპონდენტის როლში; თემის თავისუფლად, სხვისი დახმარების გარეშე წამოჭრა და 

განვითარება ისე, რომ საუბრის შეწყვეტინების შემთხვევაშიც კი არ დაკარგოს საუბრის ძარღვი. 

შემსწავლელს შეუძლია მკაფიოდ, დაწვრილებით აღწეროს რაიმე და რთულ თემებზე გააკეთოს 

მოხსენება, ჩამოაყალიბოს მტკიცებულებათა სისტემა, ჩაუღრმავდეს ქვეთემებს, განავრცოს 

ცალკეული დებულება და გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები. 

შემსწავლელს შეუძლია დისკუსიის არსენალიდან შესაფერისი გამოთქმის ამორჩევა და მისი 

გამოყენება საუბრის დასაწყისშივე, რათა მიიღოს სიტყვის თქმის უფლება და შეინარჩუნოს 

მოსაუბრის პოზიცია ან მარჯვედ დაუკავშიროს თავისი რეპლიკა მოსაუბრის რეპლიკას თემის 

განხილვის გაგრძელების მიზნით. 

შემსწავლელს შეუძლია მეტყველების ნათლად, პაუზების გარეშე აგება და მისი სწორად 

ორგანიზება. მას ასევე შეუძლია მეტყველებისას წამოჭრილი დაბრკოლების გადასალახავად 

ფორმულირების შეუფერხებლად შეცვლა. იგი მუდმივად იცავს გრამატიკული სისწორის მაღალ 

დონეს; იშვიათად უშვებს შეცდომებს, ხოლო პრაქტიკულად შეუმჩნეველი შეცდომის დაშვების 

შემთხვევაში სწრაფადვე ასწორებს მას. 

შემსწავლელს შეუძლია შეტყობინების თავისუფლად, შეუფერხებლად, ძალდატანების გარეშე 

გადმოცემა, შინაარსის სიღრმის სიზუსტის დაცვისათვის მახვილისა და ინტონაციის გამოყენება. 

 

წერა 

შემსწავლელს შეუძლია მკაფიოდ და ზუსტად გამოხატოს საკუთარი აზრი პირად წერილებში, 

თავისუფლად გამოიყენოს ენობრივი მასალა ხუმრობისთვის, ემოციებისა და მინიშნებების 

გადმოსაცემად. 

შემსწავლელს შეუძლია კარგად სტრუქტურირებული, ორგანიზებული, ნათლად 

ფორმულირებული ტექსტის დაწერა ნაირგვარი ენობრივი საშუალებისა თუ ადრესატისთვის 

შესაფერისი სტილის გამოყენებით. 

შემსწავლელს შეუძლია გასაგები, ლოგიკურად აგებული, ვრცელი არაოფიციალური  ტექსტის 

დაწერა. 
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შემსწავლელს შეუძლია რთულ თემებზე/პრობლემებზე ნათელი, კარგად სტრუქტურირებული 

ახსნა-განმარტების დაწერა და მასში მთავარი საკითხების გამოყოფა საკმაოდ ვრცელი 

დამატებითი მტკიცებულებების, მაგალითებისა და არგუმენტების მოშველიებით. 

შემსწავლელს შეუძლია დაწეროს დიდი მოცულობის სხვადასხვა სახის ტექსტი (წერილი, ესე, 

მოხსენება...), რომელშიც მისი აზრი ზუსტად, ნათლად და დეტალურად იქნება გადმოცემული, 

ხოლო ენობრივი საშუალებები მოქნილად და ეფექტურად გამოყენებული. 

შემსწავლელს შეუძლია თვალსაზრისის, აზრის, ალბათობის ხარისხის, ეჭვის, ვარაუდის 

გამოხატვა. 

შემსწავლელს შეუძლია ტექსტის ელემენტების დალაგება, მისი აბზაცებად დაყოფა და 

მართლწერის წესების დაცვა, თუმცა გამორიცხული არ არის პუნქტუაციური და 

ორთოგრაფიული შეცდომები. 

 

C2 დონე 

მოსმენა 

შემსწავლელს შეუძლია თვალყური ადევნოს კონფერენციას მისთვის უცხო თემაზე, რომელშიც 

მრავლად  გამოიყენება უცნობი ტერმინოლოგია, დიალექტური ფორმები, პროფესიული 

გამოთქმები. 

შემსწავლელს შეუძლია ისეთი ლექციების/მოხსენებების/გამოსვლების გაგება, რომლებიც 

სპეციალურ პრობლემებს აშუქებს და რომლებშიც გამოიყენება იდიომატური გამოთქმები,  

მრავალფეროვანი ტერმინოლოგია.  

შემსწავლელს შეუძლია ქართული ენის მატარებლისთვის ბუნებრივი სისწრაფით 

წარმოთქმული ნებისმიერი მეტყველების (ცოცხალისა თუ აუდიოჩანაწერის) გაგება. 

შემსწავლელს შეუძლია საჯარო განცხადებების გაგება არახელსაყრელი თანმხლები პირობების 

შემთხვევაშიც (მაგ., როდესაც დეფორმირებულ ხმას ემატება გარე ხმაური 

სტადიონზე/სადგურზე). 

შემსწავლელს შეუძლია თავისუფლად გაიგოს ნებისმიერი ტიპის კომპოზიციური თუ ენობრივი 

თვალსაზრისით რთული (ინსტრუქციები, სპეციალური სტატიები, მხატვრული ნაწარმოებები...) 

ან აბსტრაქტული ხასიათის ტექსტები. 

შემსწავლელს შეუძლია ნებისმიერი შეტყობინების წვრილმანი ნიუანსების გაგება სირთულის 

გარეშე. 

შემსწავლელს შეუძლია თავისუფლად გაიგოს ნებისმიერი სახის ახსნა-განმარტებები რთულ, 

პრობლემატურ თუ მიმდინარე საკითხებზე; საუბრის სტილიდან გამომდინარე ზუსტად 

განსაზღვროს მოსაუბრის განწყობა. 

შემსწავლელს, თუ საშუალება აქვს, რომ შეეგუოს მოსაუბრის აქცენტს, თავისებურ ან  

დიალექტურ მეტყველებას, შეუძლია ქართული ენის მატარებლის გაგება მაშინაც კი, როდესაც 

საუბრი ეხება აბსტრაქტულ, რთულ თემებს. 
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შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს არაფორმალური საუბარი მაშინაც კი, როცა მასში ხშირადაა 

გამოყენებული სასაუბრო მეტყველებისთვის დამახასიათებელი გამოთქმები. 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს ფილმი, რომელშიც უხვადაა იდიომატური / სასაუბრო 

გამოთქმები, ჟარგონი, იუმორი, კულტურული ალუზიები. 

 

კითხვა 

შემსწავლელს შეუძლია გაიგოს და კრიტიკულად შეაფასოს ნებისმიერი სახის მხატვრული თუ 

არამხატვრული ტექსტი (სტრუქტურული თვალსაზრისით რთული, აბსტრაქტულ თემებზე 

აგებული, სალიტერატურო თუ სასაუბრო ენით დაწერილი...). 

შემსწავლელს შეუძლია ფართო სპექტრის მქონე ვრცელი რთული ტექსტების გაგება, მათი 

სტილური ნიუანსების შეფასება.  

შემსწავლელს შეუძლია ტექსტის  როგორც აშკარად გამოხატული, ასევე ფარული მნიშვნელობის 

მიხვედრა. 

შემსწავლელს შეუძლია დაბრკოლების გარეშე გაიგოს ნებისმიერი ტექსტი, რომელშიც არის 

რთული იდიომატური გამოთქმები და გრამატიკული კონსტრუქციები. 

 

მეტყველება 

შემსწავლელს შეუძლია მშვიდად და სწორად წარმართოს საუბარი, არანაირი ენობრივი ბარიერი 

არ გააჩნია პირად და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ურთიერთობისას. 

შემსწავლელს შეუძლია არაფორმალურ საუბარში ხანგრძლივად მონაწილეობა და სრულიად 

თავისუფლად, მრავალფეროვანი ენობრივი საშუალების გამოყენებით ნებისმიერ თემასა თუ 

საკითხზე მსჯელობა. 

შემსწავლელს შეუძლია რთული თემის დაბეჯითებით, ნათლად მიწოდება ისეთი 

საზოგადოებისთვის, რომლისთვისაც ეს თემა უცხოა და თხრობის ისეთნაირად აგება, საკითხის 

იმგვარად გამარტივება, როგორსაც აუდიტორია მოითხოვს. მას შეუძლია შეკითხვებზე პასუხის 

გაცემა იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი აუდიტორია მისადმი არაკეთილგანწყობილია. 

შემსწავლელს შეუძლია რთული საკითხების ოფიციალური განხილვისას მკაფიო და სარწმუნო 

არგუმენტების ფორმულირებით კარგად წარმოაჩინოს თავისი აზრი და მის სისწორეში 

დაარწმუნოს აუდიტორია. 

შემსწავლელს შეუძლია გამართული, კარგად სტრუქტურირებული ტექსტის ჩამოყალიბება, 

რომელსაც ექნება ლოგიკური აქცენტები და ეფექტურად დაეხმარება ადრესატს მნიშვნელოვანი 

მომენტების შემჩნევასა და დამახსოვრებაში. 

შემსწავლელს შეუძლია, საჭიროების შემთხევევაში (ენობრივი თუ სიტუაციური სირთულის 

შექმნისას), ნათქვამის მსმენელთაგან შეუმჩნევლად იმგვარი ფორმულირება ან შეცვლა, რომ 

მოსაუბრემ ვერც კი იგრძნოს ეს. 
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შემსწავლელს შეუძლია ძალიან კარგად წარმართოს დიალოგი და სრულიად თავისუფლად 

ააწყოს საუბარი ენის მატარებელთან როგორც რესპონდენტის, ისე ინტერვიუერის როლში. 

შემსწავლელი კარგად ფლობს იდიომატურ და სასაუბრო გამოთქმებს, იცის მათი კონოტაციური 

მნიშვნელობები, ზუსტად იყენებს სიტყვის მნიშვნელობის ელფერსა და გამოთქმათა 

სახეცვლილებების ნაირგვარ საშუალებას. 

შემსწავლელი მუდმივად ინარჩუნებს ქართული ენის გრამატიკის ფლობის მაღალ დონეს 

მაშინაც კი, როცა რთული მეტყველების დროს ყურადღება ეფანტება გარკვეული მიზეზის გამო 

(მაგ., მომდევნო წინადადებების დაგეგმვისას, სხვების რეაქციაზე დაკვირვებისას...). 

 

წერა 

შემსწავლელს შეუძლია თავისუფლად, გასაგებად და საინტერესოდ აღწეროს თავისი 

გამოცდილება და სხვადასხვა ისტორია. 

შემსწავლელს შეუძლია რთული ტექსტების ნათლად, ბუნებრივად წერა ტექსტისთვის 

შესაბამისი სტილითა და გამართული ლოგიკური სტრუქტურით, რომელიც ეხმარება 

მკითხველს მთავარი დებულების აღქმაში. 

შემსწავლელს შეუძლია რთული მოხსენების, სტატიის, ესეს თავისუფლად და გასაგებად წერა, 

ლიტერატურული ნაწარმოების არგუმენტირებული/კრიტიკული შეფასება; მის მიერ 

შედგენილი ტექსტის ლოგიკური სტრუქტურა ეხმარება მკითხველს რთული მომენტების 

გაგებაში. 

შემსწავლელს შეუძლია სხვადასხვა წყაროში არსებული ინფორმაციისა თუ არგუმენტების 

განზოგადება და მათ საფუძველზე გაბმული ტექსტის შექმნა. 

შემსწავლელს შეუძლია ყველა ტიპის ტექსტის დაწერა; იგი მოქნილად იყენებს მრავალფეროვან 

ენობრივ საშუალებებს და კარგად ერკვევა ლექსიკური ერთეულების პოლისემიაში. 

შემსწავლელს შეუძლია შეკრული, აზრობრივად გამართული ტექსტის შექმნა მაორგანიზებელი 

სტრუქტურის მთელი არსენალისა და ენობრივი საშუალებების გამოყენებით. იგი არ უშვებს 

ორთოგრაფიულ შეცდომებს. 

შემსწავლელისთვის არ არსებობს ლექსიკონის გამოყენების აუცილებლობა, გარდა უცნობი 

სფეროს ტერმინოლოგიისა. 

 

 

 

თავი 9. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტში სტუდენტთა 

შეფასების წესი 

 (დანართი 2) 
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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 

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. 
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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 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; 
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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. 

16. დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით. სემინარის შეფასების 

კრიტერიუმები განისაზღვრება შესაბამისი სადოქტორო პროგრამით და სადისერტაციო საბჭოს 

დებულებით. 

17. 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.  

18. 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. 

19. სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში პროგრამით 

გათვალისწინებულ 60 კრედიტის ზევით დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

20. სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად ჯგუფებთან 

ერთად. 

21. დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება ფაკულტეტებზე 

სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დამთავრებიდან ორი კვირის  განმავლობაში. 

22. თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, 

დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს დამატებითი სემესტრი/ები. 

23. 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. 

24. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამემის შემთხვევაში, კრედიტების განაწილების, 

პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვის) და პროფესიული სტუდენტის 
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მიღწევების შეფასების წესი განისაზღვრება შესაბამისი პროფესიული საგანამანათლებლო პროგრამის 

ჩარჩოდოკუმენტით ან/და მოდულით. 

 

25. 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. 

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. 

 

 

 

თავი 10 . პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი 
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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანამანათლებლო პროგრამის/ პროგრამების 

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.  

პროგრამას აქვს სამიზნე ნიშნულები თითოეული სწავლის შედეგისათვის. პროგრამის 

ხელმძღვანელი ქმნის  მონიტორინგის ჯგუფს ფაკულტეტის ხარისხთან და აკადემიურ პესონალთან 

ერთად. მათ მიერ ხდება სწავლის შედეგების შეფასება და სამიზნე ნიშნულების შედარება. 

სწავლის შედეგების შეფასების პირდაპირი მეთოდი გულისხმობს: გარკვეულ, კონკრეტულ შედეგზე 

გამსვლელი სასწავლო კურსების ერთიან შეფასებას, გარკვეული პერიოდულობით, სწავლის შედეგების 

რუქის შესაბამისად. 

სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტები და მასალებია: (სტუდენტთა ნაშრომები, 

პრეზენტაციები, ესე, დამატებითი გამოცდა რომელსაც კრედიტი არ ენიჭება და ფასდება დადებითი ან 

უარყოფითი შეფასებით.) 

აღნიშნული შეფასებისას გამოვლინდება სამიზნე ნიშნულები, რომლის მიხედვითაც ხდება 

ანალიზის გაკეთება, თუ სტუდენტთა საერთო რაოდენობიდან, რამდენმა პროცენტა შეძლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სწავლის შედეგბზე გასვლა. 

სწავლის შედეგების შეფასების არაპირდაპირი მეთოდი გულისხმობს: სტუდენტთა, 

კურსდამთავრებულთა და დამსაქმებელთა გამოკითხვას  და შედეგების ანალიზს. 

პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების შედეგები გამოიყენება პროგრამის განსავითარებლად, რაც 

გულისხმობს საჭიროების შემთხვევაში პროგრამის მოდიფიცირებას.  

ინდიკატორები/მტკიცებულებები: სწავლის შედეგების შეფასების შედეგად პროგრამაში 

განხორციელებული ცვლილებების ანგარიში, განხილვის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ოქმები), 

გამოკითხვები. 

 

სწავლის შედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები 
სამიზნე 

იშნულები 
პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

1      

2      

3      

 

 

 

თავი 11. სილაბუსის შემუშავების ინსტრუქცია    
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        სილაბუსი წარმოადგენს სასწავლო პროცესის ძირითად ელემენტს. ის განსაზღვრავს საგნის 

სწავლების  გეგმას, და გარდა ამისა, აწესრიგებს  ლექტორისა და სტუდენტის ურთიერთობას. სასწავლო 

კურსის დაწყებისას  სტუდენტმა სილაბუსის მეშვეობით  უნდა გაიგოს, თუ რა და როგორ უნდა 

ისწავლოს, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიოს. მეორე მხრივ, სილაბუსის საშუალებით უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციას შეუძლია შეამოწმოს ლექტორის აკადემიური  მუშაობის ხარისხი. და ბოლოს, სილაბუსი 

ქმნის თავად საგნის სწავლების  განვითარების წინაპირობებს. 

სილაბუსის შედგენის დროს აუცილებელია გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები, რომლებიც 

დაგეხმარებათ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სილაბუსის ფორმის შესავსებად. 

პროგრამის დასახელება :  მიუთითეთ  სახელწოდება იმ პროგრამისა, სადაც ხორციელდება  სასწავლო 

კურსი; 

სასწავლო კურსის დასახელება: მიუთითეთ სასწავლო კურსის სრული სახელწოდება; 

სასწავლო კურსის კოდი: 

კოდის მინიჭება სასწავლო პროცესის მართვისა და  სტუდენტთა  რეგისტრაციის სამსახურის ფუნქციაა. 

სასწავლო კურსის სტატუსი: 

მიუთითეთ სასწავლო კურსი  სავალდებულოა, არჩევითია თუ  მაინორის არჩევითია; 

ფაკულტეტი: 

მიუთითეთ ფაკულტეტი, სადაც იკითხება  სასწავლო კურსი; 

სწავლის საფეხური: 

მიუთითეთ სწავლის საფეხური: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული; 

კურსი: 

მიუთითეთ კურსი, რომელზეც იკითხება სასწავლო კურსი; 

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა: 

 მიუთითეთ რამდენი სემესტრი გრძელდება სასწავლო კურსი; 

ECTS:   მიუთითეთ  სასწავლო კურსის კრედიტები, საკონტაქტო და და დამოუკიდებელ მუშაობაზე 

გათვალისწინებული საათების რაოდენობა. საკონტაქტო საათები წარმოადგენს ცხრილით 

გათვალისწინებული მეცადინეობების (ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა და ა.შ.) საათებს: 

დამოუკიდებელი მუშაობისათვის გათვლილ საატებში გათვალისწინებული უნდა იყოს საათების ის 

საშუალო რაოდენობა, რომელიც სტუდენტს სჭირდება მოცემულ საგანში მიმდინარე მეცადინეობების,   

გამოცდებისათვის მზადებისას. 

საკრედიტო სისტემაში ერთი კრედიტი = 25 საათს. აკადემიურინ და ასტრონომიული საათები 

გათანაბრებულია გათვლების გამარტივების მიზნით. შესაბამისად, კრედიტების გამოთვლისათვის 

საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის საათების ჯამი უნდა გაიყოს 25-ზე. 

სტუდენტის დატვირთვა ECTS-ის მიხედვით, არის დრო, რომელიც საჭიროა ნებისმიერი ტიპის სასწავლო 

საქმიანობის განხორციელებისათვის, როგორიცაა ლექციებსა და სემინარებზე დასწრება, 

დამოუკიდებელი სწავლა, პროექტებისა თუ გამოცდების მომზადება, საველე და საწარმოო პრაქტიკა და 

ა.შ. 

ლექტორის/ პრაქტიკული მეცადინეობის მასწავლებლი ს  კოორდინატები (ფორმის მიხედვით) 

სასწავლო კურსის ფორმატი: მითითეთ რა ფორმატით მიმდინარეობს ამ კურსის სწავლება:  ლექცია, 

სემინარი / პრაქტიკული სამუშაო და სხვ. 
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სასწავლო კურსის მიზანი: მოკლედ აღწერეთ კურსის ძირითადი მიზნები და ამოცანები, სილაბუსის ეს 

ნაწილი ზოგად წარმოდგენას უნდა იძლეოდეს იმის შესახებ, თუ რისთვის არის ამ კურსის შესწავლა 

საჭირო. 

სწავლის შედეგები:  სწავლის შედეგები (ცოდნა და გაცნობიერება,  უნარი, პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა) უნდა დაიწეროს ვრცლად, თქვენი საგნის სპეციფიკის გათვალისწინებით 

კვალიფიკაციათა ჩარჩოში აღწერილი კომპეტენციების შესაბამისად ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, 

პროფესიული განათლების პარამეტრების მიხედვით. კერძოდ, შედეგში უნდა აისახოს დარგის 

ფარგლებში რა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ უნარებს გამოუმუშავებს სტუდენტს აღნიშნული 

კურსი, კურსის რა ძირითადი საკითხები ეცოდინება მას კურსის გავლის შემდეგ და კურსის სწავლების 

განმავლობაში რა ზოგადი უნარები (ჯგუფური მუშაობის, პრეზენტაციის, ლოგიკური დასკვნის, 

ანალიტიკური აზროვნების, წერის,  დამოუკიდებელი აზროვნების, კვლევისა და კვლევისათვის საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვების და სხვ) შეიძლება გამოუმუშავდეს სტუდენტს.  

სწავლების მეთოდები:   

სწავლის მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს სწავლის შედეგებს. უნდა გამოიყენებოდეს სწავლების ისეთი 

ფორმები, რაც ხელს შეუწყობს განსხვავებული კომპეტენციების  ჩამოყალიბებას. კერძოდ, ლექცია, 

პრაქტიკული მეცადინეობა, სემინარი, პრეზენტაცია, ზეპირი გამოკითხვა, დისკუსია და ა. შ. სწავლების 

მეთოდები ბაკალავრებისათვის: გონებრივი იერიში, დისკუსია/დებატები,  ჯგუფური მუშაობა,  

შემთხვევის ანალიზი, დემონსტრირების მეთოდი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წიგნზე მუშაობის 

მეთოდი... სწავლების მეთოდები მაგისტრებისათვის: ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, 

თანამშრომლობითი დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი... 

(სწავლებისა და სწავლის მეთოდებს გაეცანით დანართში (დანართი # 1) ,, სწავლებისა  და სწავლის 

მეთოდების გზამკვლევი’’. 

 

შენიშვნა: კურსის სწავლის მიზანი, სწავლის შედეგები და სწავლების მეთოდები თავსებადი უნდა იყოს. 

არ არის აუცილებელი, რომ კონკრეტული საგანი იძლეოდეს ყველა ზოგად კომპეტენციას. სილაბუსში 

უნდა ჩანდეს, თუ რა ზოგად კომპეტენციებს ავითარებს ეს საგანი.  

შეფასების სისტემა: 

26. 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%. 

27. შეფასების სისტემით დასაშვებია 

ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

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

28. 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 

მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით 

საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, 

სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

29. სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 

 შუალედური შეფასებები (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 

 დასკვნითი შეფასება. 

30. სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს შორის ხვედრითი წილის 

განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო 

კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 

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

32. 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. 

33. შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა 

შეადგენდეს 51 ქულას. 

34. 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. 

35. 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 
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ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და სტუდენტს შუალედური შეფასებებითურთ ჯამურად უგროვდება 

მაქსიმალური შეფასების 40% დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში 

სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

36. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 

საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და 

სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

37. შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) 

თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად ან ელექტრონულად. 

დასკვნით გამოცდებს ატარებს უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი.  

38. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწვლო კომპონენტის / კომპონენტების 

კრედიტების ჯამური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 კრედიტს. 

39. დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწვლო კომპონენტის / კომპონენტები უნდა 

შეფასდეს ამ თავის 2 მუხლით გათვალისწინებული სისტემით.  

სასწავლო კურსის შესწავლის წინაპირობა: 

მიუთითეთ რომელი საგანი წარმოადგენს აღნიშნულ კურსზე დაშვების სავალდებულო წინაპირობას. თუ 

სასწავლო კურსის ათვისება სპეციფიკური ხასიათის ცოდნას, ან ამა თუ იმ საგნის სავალდებულო წესით 

წინასწარ შესწავლას არ საჭიროებს, მაშინ აღნიშნეთ, რომ სასწავლო კურსს შესწავლის წინაპირობა არ 

გააჩნია. სავალდებულო სახელმძღვანელოთა ჩამოთვლისას მიუთითეთ, ყველა ეს სახელმძღვანელოა 

საჭირო ამ კურსის ათვისებისთვის, თუ ეს ალტერნატიული ვარიანტებია. თუ ამ სასწავლო კურსის 

სწავლებისას სტუდენტს სჭირდება რამდენიმე ძირითადი სახელმძღვანელო, მაშინ აუცილებლად 

მიუთითეთ, ამ სახელმძღვანელოს რომელი თავები/პარაგრაფებია საჭირო. 

 სავალდებულო ლიტერატურა: 

მიუთითეთ სავალდებულო ლიტერატურა, მითითებისას გაითვალისწინეთ შედარებით ახალი 

გამოცემული  ლიტერატურა, შეისწავლეთ ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, თუ თქვენთვის საჭირო 

ლიტერატურა არ არის, დასვით საკითხი მისი შეძენის თაობაზე, ან იზრუნეთ ელექტრონული 

ბიბლიოთეკის შექმნაზე.  10 სტუდენტზე უნდა მოდიოდეს  ერთი წიგნი.  

თუ ძირითადი სახელმძღვანელო არ არის ქართულ ენაზე, მაშინ კურსის შესწავლის წინაპირობებში 

აღნიშნული უნდა იყოს, რომ სტუდენტს მოეთხოვება სახელმძღვანელოს ენის ცოდნა. ამიტომ 

რეკომენდებული არ არის  უცხოენოვანი სახელმძღვანელოს მითითება (გამონაკლისი - უცხო ენა). 

დამატებითი  ლიტერატურა: 

მიუთითეთ ყველა ის წიგნი, სამეცნიერო სტატია, ვებ-გვერდი და სხვა სასწავლო მასალა, რომელსაც 

იყენებთ სწავლებისას. 

სასწავლო კურსის შინაარსი და კალენდარული გეგმა: 

შეავსეთ  ფორმის მიხედვით. 

 

ლექციის / სემინარის / პრაქტიკუმის / ლაბორატორიული სამუშაოს და ა.შ. განრიგი 

კვირა ფორმატი 

ლექციის / სემინარის / პრაქტიკუმის / 

ლაბორატორიული სამუშაოს და ა.შ. თემა 

ლიტერატურა 

შესაბამისი 

გვერდების 

მითითებით 
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1 

ლექცია (სთ)   

სემინარი (სთ)   

პრაქტიკუმი (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

  

2 

ლექცია (სთ)   

სემინარი (სთ)   

პრაქტიკუმი (სთ)   

 

 

 

თავი 12. სილაბუსის წარმოდგენის სავალდებულო ფორმა 

 

 
 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

     უნივერსიტეტი  

 

ქ. ახალციხე, რუსთაველის #113  

ტელ:: 0(365) 21990, ფაქსი: 0(365) 400 191 

 www.sjuni.edu.ge  

 

 

 ინდივიდუალური სასწავლო კურსი  მოდულში შემავალი სასწავლო კურსი 

 

პროგრამის  

დასახელება 
  

სასწავლო კურსის 

დასახელება 
  

სასწავლო კურსის კოდი   

სილაბუსი 

  ფაკულტეტი 

http://www.sjuni.edu.ge/
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სასწავლო კურსის 

სტატუსი 

  სავალდებულო                     არჩევითი (minor)         არჩევითი კრედიტი  

 

 სპეციალობის არჩევითი    საფაკულტეტო             საუნივერსიტეტო 

სწავლის საფეხური   ბაკალავრიატი                     მაგისტრატურა            დოქტორანტურა        

სემესტრი   

  

სასწავლო კურსის 

ხანგრძლივობა 
  ერთი სემესტრი              

  

ECTS 5 კრედიტი (ერთი კრედიტი 25 საათი) 

 

სასწავლო კურსის ფორმატი  

ლექცია   

სამუშაო ჯგუფი / პრაქტიკული სამუშაო   

ლაბორატორიული  

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები   

დამოუკიდებელი სამუშაო   

 

ავტორი  / ავტორები 
1. 

2. 

 

სასწავლო კურსის განმხორციელებლები 

ლექცია  პედაგოგის სახელი და გვარი 

მობილური ტელეფონი   

ელ–ფოსტა   

კონსულტაციის დრო   

სამუშაო ჯგუფი / პრაქტიკული  პედაგოგის სახელი და გვარი 

მობილური ტელეფონი   

ელ–ფოსტა   

კონსულტაციის დრო   

 

სასწავლო კურსის მიზანი   

 

სწავლის შედეგი 

1. ცოდნა და გაცნობიერება 

2. უნარი  

3. პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 

სწავლების მეთოდი   
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შეფასებს სისტემა   

 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

   

 

სავალდებულო 

ლიტერატურა 
 

 

დამატებითი 

ლიტერატურა, 

ინტერნეტი და სხვა 

სასწავლო მასალა 

  

სასწავლო კურსის შინაარსი და კალენდარული გეგმა 

 

ლექცია/ სამუშაო ჯგუფი / პრაქტიკული / ლაბორატორიული სამუშაო 

კვირა ფორმატი 

ლექციის / სამუშაო ჯგუფი / პრაქტიკული / 

ლაბორატორიული სამუშაოს და ა.შ. თემა 

ლიტერატურა 

შესაბამისი 

გვერდების 

მითითებით 

1 

ლექცია (3 სთ)      

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

 
 

2 

ლექცია (3 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

3 

ლექცია (სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

4 
ლექცია ( 2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   
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პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

5 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

 
 

6 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

 
 

7 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

 
 

8 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

9 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

10 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

11 ლექცია (2 სთ)    
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სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

 
 

12 

ლექცია (2 სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 

 
 

13 

ლექცია (სთ)    

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

14 

ლექცია (სთ)   

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

15 

ლექცია (სთ)   

სამუშაო ჯგუფი (სთ)   

პრაქტიკული (სთ)   

ლაბორატორიული 

სამუშაო (სთ) 
  

შენიშვნა   

 

ხელმოწერა:  

თარიღი 

თავი 13. სწავლებისა და სწავლის მეთოდების გზამკვლევი 

 

სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი 

მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ 

შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას 

ვიზუალური პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება; 

იმართება დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა  დავალება, 

რომელსაც იგი ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით, ჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, 
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სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან.   

  

სწავლა-სწავლების მეთოდების მრავალგვარი კლასიფიკაცია არსებობს, გთავაზობთ ყველაზე 

გავრცელებულ ვარიანტებს. 

 

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი  A  

1. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი. 

3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და 

ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს 

შესრულება,  და ა.შ. 

4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის 

მხრივ  გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება,  ვიდეომასალების ჩვენება, 

დინამიკური ხასიათის მასალა და სხვ. 

5. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ 

უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს 

ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად: საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ. 

 

 მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი   B     

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 

დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. 

დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ  შემოიფარგლება მხოლოდ 

პროფესორის  მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი 

აზრის დასაბუთების უნარს. 

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა -  ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად 

დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ 

საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან 

გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების 

გადანაწილება.  ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის  მაქსიმალურ ჩართულობას 

სასწავლო პროცესში. 

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების 

და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

4. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს 

საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე,ვიდრე ყველა მათგანი არ 

დაეუფლება საკითხს. 

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. 

ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების 

დანახვის გზით ხორციელდება.   

6. შემთხვევის ანალიზი (Case study)  -  პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. 
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მაგალითად, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული პაციენტის ავადმყოფობის 

ისტორიის  განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული, ვთქვათ ყარაბახის 

(სომხეთ-აზერბაიჯანის) კონფლიქტის ანალიზი და ა. შ. 

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 

განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი 

ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია 

სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი 

ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის 

გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ 

საკითხთან. 

 კვლევის მიზანთან  იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა. 

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალების 

გამოვლენა. 

8. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები 

სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ 

ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც  დისკუსია, როლური თამაშებიც 

უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი 

დაცვის  უნარს.   

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს.   შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ შემთხვევაში 

უმჯობესია, მასალა ერთდროულად  აუდიო და  ვიზუალური გზით მივაწოდოთ სტუდენტებს. 

შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე 

სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის 

აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს 

დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 

დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად, მათემატიკური 

ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი რთული 

სახე მიიღოს, როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის ჩატარება. 

10. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. 

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ 

ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 

წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. 
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 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 

შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული 

ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 

დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს  პრობლების, როგორც მთელის 

დანახვის უნარის განვითარებას.   

11. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

12. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 

პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

13. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ სახეს: 

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და სტუდენტების 

საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო  მასალის გადაცემა ხორციელდება  ელექტრონული 

კურსის საშუალებით. 

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს 

დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი  ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 

 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას 

პროფესორის  ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე   დისტანციურად 

ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს. 

 

             მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების უამრავი მეთოდი, რომლის 

შერჩევა მასწავლებელს შეუძლია კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე.  

 

იხილთ სასარგებლო ბმულები : 

 

ფრანგულენოვანი საიტები 

http://www.pedagonet.com/other/STRTGIE.htm 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583f.pdf 

http://www.dismoitic.net/Trois-categories-de-methodes-d.html 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/meth.html 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/metha.html 

 

გერმანულენოვანი საიტები 

http://www.learnline.de/angebote/methodensammlung/liste.php 

http://www.fachdidaktik-einecke.de/7_unterrichtsmethoden/hauptseite_unterrichtsmethoden.htm 

http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/didaktik/frameset_uebersicht.htm 

http://www.bpb.de/publikationen/03473755426377400322607236008220,0,0,Methodenkiste.html 

http://www.wcer.wisc.edu/archive/cl1/CL/default.asp 

http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/health/health6-9/approach.html 

http://www.pedagonet.com/other/STRTGIE.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583f.pdf
http://www.dismoitic.net/Trois-categories-de-methodes-d.html
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/meth.html
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/hygiene/elem/metha.html
http://www.learnline.de/angebote/methodensammlung/liste.php
http://www.fachdidaktik-einecke.de/7_unterrichtsmethoden/hauptseite_unterrichtsmethoden.htm
http://www.uni-koeln.de/ew-fak/konstrukt/didaktik/frameset_uebersicht.htm
http://www.bpb.de/publikationen/03473755426377400322607236008220,0,0,Methodenkiste.html
http://www.wcer.wisc.edu/archive/cl1/CL/default.asp
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/health/health6-9/approach.html
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http://www.verbraucherbildung.de/projekt01/d/www.verbraucherbildung.de/methodenkoffer 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Unterrichtsmethoden  

http://www.neue-lernkultur.de/keynotes.php 

 

ინგლისურენოვანი საიტები 

http://www.tla.ed.ac.uk/resources/course-org/Chapter8.pdf 

http://www.mondofacto.com/dictionary/contents/learning+method.html 

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/InductiveTeaching.pdf 

 

 

თავი 14.  პროგრამის ბიუჯეტის შედგენის წესი 

 

პროგრამის ბიუჯეტი შედგენილია უნივერსიტეტის ერთიან ბიუჯეტში ასახული გასავლების-

ხარჯვითი კატეგორიების თანაფარდობის გათვალისწინებით. გასული წლების ბიუჯეტის ხარჯვით 

ნაწილში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შრომის ანაზღაურებისა და სასწავლო პროცესის 

უზრუნველსაყოფად კომპიუტერული ტექნიკის, ინვენტარის, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-

შენახვისა და კომუნალური დანახარჯების თანაფარდობა შეადგენდა 50/50%.  

პროგამის ბიუჯეტის შედგენის დროს გამოითვლება აკადემიური პერსონალის (პროფესორი, 

ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ პროფესორი) ანაზღაურება ერთ საათზე გაანგარიშებით,  

პროგრამის სასწავლო კურსების სააუდიტორიო საათების ანაზღაურება (აკადემიურ პერსონალზე და 

მოწვეულ დოქტორებსა და მასწავლებლებზე გაანგარიშებით). 

მიღებული პროგრამის საკონტაქტო საათებზე გაწეული ხარჯები ყველა კურსზე მრავლდება ორზე 

და ემატება ხარჯები პროგრამის განვითარებისათვის მთელი ხარჯების ≈ 5 %. მიიღება პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები. სტუდენტის სწავლის საფასურის გათვალისწინებით 

გამოითვლება ყველა კურსზე სტუდენტთა მინიმალური რაოდენობა. იხილეთ დანართი ნიმუშით. 

 

 

 

 

 

 

 თავი 15. საბაკალავრო ნაშრომის შემუშავების ინსტრუქცია და შეფასების  

კრიტერიუმები 

 

I. საბაკალავრო ნაშრომი 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამების გარკვეული ნაწილი 

ითვალისწინებს საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებას. საბაკალავრო ნაშრომი წარმოადგენს ერთგვარ 

შემაჯამებელ სამუშაოს, რითაც მოწმდება სპეციალობის სფეროში სტუდენტის ცოდნა - თეორიებისა და 

პრინციპების კრიტიკული გააზრება და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება, კვლევითი ან 

http://www.verbraucherbildung.de/projekt01/d/www.verbraucherbildung.de/methodenkoffer
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Unterrichtsmethoden
http://www.neue-lernkultur.de/keynotes.php
http://www.tla.ed.ac.uk/resources/course-org/Chapter8.pdf
http://www.mondofacto.com/dictionary/contents/learning+method.html
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/InductiveTeaching.pdf
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პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელების უნარი,  მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზისა და 

დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, არსებული პრობლემების ხედვის და შეფასების შესაძლებლობები, 

გადაჭრის გზების შესახებ წერილობითი ანგარიშის მომზადების  და დროის მართვის უნარი, აკადემიური 

კეთილსინდისიერება. 

ეს შეიძლება იყოს თეორიული (ან ექსპერიმენტული) სამუშაო ან საბაკალავრო კვლევითი პროექტი / 

ნაშრომი. 

II. ნაშრომის ხელმძღვანელი 

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს აკადემიური თანამდებობის მქონე ნებისმიერი 

პირი - პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი ან მოწვეული დოქტორი. 

ხელმძღვანელი ვალდებულია დაეხმაროს სტუდენტს თემის შერჩევაში, გეგმის შედგენასა და 

ბიბლიოგრაფიის დამუშავებაში, ეტაპობრივად შეამოწმოს თემაზე მუშაობის პროცესი, გამოთქვას 

შენიშვნები და  დაეხმაროს ავტორს მის კორექციაში. 

 ერთი პირი შეიძლება ხელმძღვანელობდეს მაქსიმუმ 5 საბაკალავრო ნაშრომს. 

III. პროცედურა 

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების პერიოდი მოიცავს საგაზაფხულო სემესტრს სააუდიტორიო 

მეცადინეობების დასრულებამდე.  

VII სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს მეათე კვირისა ფაკულტეტის საბჭოზე მტკიცდება 

საბაკალავრო ნაშრომების თემატიკა. ამავე სემესტრში სტუდენტი ირჩევს თემას (სტუდენტს შეუძლია 

შესთავაზოს მისთვის საინტერესო საბაკალავრო თემა) და ხელმძღვანელს, რისთვისაც განცხადებით 

მიმართავს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანს. ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში 

ფაკულტეტის საბჭო იღებს შესაბამის დადგენილებას.   

საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება 100 - ქულიანი სისტემით. შუალედური შეფასება ხდება 

ხელმძღვანელის მიერ და მისი წილი განისაზღვრება 60 ქულით. ხელმძღვანელის შეფასების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარია  30 ქულა.   

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა უნდა მოხდეს საგაზაფხულო სესიების დასრულების შემდეგ. 

სტუდენტის მიერ მომზადებული საბაკალავრო ნაშრომი დაცვამდე არაუგვიანეს ხუთი კვირით ადრე 

უნდა ჩაბარდეს შესაბამის დეკანატს. დეკანატი ხელმძღვანელის მიერ დადებითი შეფასების საფუძველზე 

ნაშრომს გადასცემს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.  

  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამოწმებს ნაშრომის შესაბამისობას 

ინსტრუქციასთან და ინსტრუქციასთან შესაბამისობის შემთხვევაში სტუდენტს ეძლევა 2 დღის ვადა 

ნაშრომის Moodle პროგრამაში ასატვირთად პლაგიატზე შემოწმების მიზნით. სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის დამდგენი კომისია ათი დღის ვადაში ამოწმებს ნაშრომებს 

პლაგიატის წესის შესაბამისად. პლაგიატის არარსებობის შემთხვევაში სტუდენტს ეძლევა დადებითი 

დასკვნა ნაშრომის საჯარო დაცვისათვის.  

საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვისათვის ფაკულტეტი ქმნის დარგობრივ კომისიებს. 

კომისიის შემადგენლობას განსაზღვრავს ფაკულტეტის საბჭო. იგი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 3 

წევრისაგან. ნაშრომის საჯარო დაცვისას მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 40 ქულით. მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარია 21 ქულა. შუალედური და დასკვნითი - საჯარო დაცვისას მიღებული შეფასებები 

იკრიბება. და მიღებული შეფასება აღინიშნება დიპლომის დანართში.  

 

IV. საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების წესი 
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1. საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა არ უნდა იყოს A4 ზომის 25 გვერdzე ნაკლები. ტექსტი აკრეფილი 

უნდა იყოს შრიფტით Sylfeen , (დანართები ( სქემები...) შრიფტით Acadnusx,) ძირითადი ნაწილის ზომა 

12, სათაურები და ქვესათაურები-ზომა 16-14; სტრიქონებს შორის მანძილი-1,5 ინტერვალი. გვერდის 

ველები ყველა მხრიდან 2 სმ.  

2. საბაკალავრო ნაშრომის სტრუქტურაში გათვალისწინებული უნდა iyos შემდეგი  კომპონენტები: 

ა) თავფურცელი - წარმოადგენს საბაკალავრო ნაშრომის პირველ გვერდს. (თავფურცელი უნდა 

გაფორმდეს შემდეგნაირად. თავფურცლის ზემო ნაწილში მიეთითება უნივერსიტეტის სრული 

დასახელება: ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი’’, შემდეგ ფაკულტეტის დასახელება 

(შრიფტი: sylfaen 12, Bold),  შემდეგ ბაკალავრის სახელი და გვარი (შრიფტი: sylfaen 16, Bold), შუა 

ნაწილში საბაკალავრო ნაშრომი, საბაკალავრო თემის სრული სათაური (შრიფტი: sylfaen 18, Bold), 

სათაურის ქვემოთ, მარჯვენა მხარეს სტუდენტის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, სამეცნიერო 

ხარისხი, აკადემიური წოდება (შრიფტი: sylfaen 14, Bold), თავფურცლის ქვედა ნაწილში აღინიშნება 

დაცვის ადგილი (ახალციხე) და დაცვის დრო (წელი) (შრიფტი: sylfaen 12,  Bold).   

ბ) სარჩევი - (შესავალი, ნაშრომის თავები და პარაგრაფები..... გვერდების მითითებით); 

გ) შესავალი - ნაშრომის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა აისახოს არჩეული თემის აქტუალობის 

დასაბუთება, მიზნები და დასმული ამოცანის (ამოცანების)  შინაარსი, საკვლევი საგანი და 

გამოყენებული მეთოდები (ექსპერიმენტული კველევის შემთხვევაში);  

დ) ტექსტის ძირითადი ნაწილი - შეიძლება დაიყოს თავებად (და პარაგრაფებად); 

ე) დასკვნა-წარმოადგენს საბაკალავრო ნაშრომის შედეგების ამსახველ ნაწილს,  რომელმაც უნდა 

უპასუხოს ყველა იმ ამოცანას, რომელიც სტუდენტს გამოაქვს  საჯარო დაცვაზე; 

ვ) გამოყენებული ლიტერატურის და წყაროების მითითება: 

მითითების სტილი: საბაკალავრო ნაშრომის ტექსტში ციტირებული წინადადებისა თუ აბზაცის შემდეგ 

მრგვალ ფრჩხილებში უნდა დაისვას ინდექსი, სადაც მიეთითება ავტორის ვინაობა, ნაშრომის 

გამოცემის წელი და შესაბამისი გვერდი, მაგ.: (თაყაიშვილი, 1920: 23). 

      საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურის და წყაროების ჩამონათვალი უნდა მიეთითოს 

შემდეგნაირად: ქართულ ენაზე ჯერ იწერება ავტორის გვარი, მძიმე, ტირე და შემდეგ დედნის ენაზე 

სრული დასახელება. ლიტერატურა და წყაროები ლაგდება ანბანთრიგზე.  

  წიგნი  ერთი  ავტორით –  

კეკელიძე, 1987 -კეკელიძე კ., ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია (V-XVIII სს.), თბ., 1987;  

უსპენსკი, 2001 -  Успенский Ф., История Византийской Империи, т. 2, М., 2001; 

სეისი, 1882 -  Sayse A. H., The Cuneiform Inscriptions of Van, part 7, JRAS 14, 1882. 

   წიგნი  ორი  ან  მეტი  ავტორით –  

მეფისაშვილი..., 1989 - მეფისაშვილი რ., თუმანიშვილი დ., ბანას ტაძარი, თბ., 1989  

რედაქტირებული  ან  შედგენილი  წიგნი -    

ქრონიკები, 1897 - ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, 

შეკრებილი, ქრონოლოგიურად დაწყობილი და ახსნილი თ. ჟორდანიას მიერ, წ. 2, ტფ., 1897;  

თაყაიშვილი, 1913 - ძველი საქართველო, ტ. II, რედ.ექ. თაყაიშვილი, ტფ., 1913.  

სტატია  ჟურნალიდან  ან  გაზეთიდან –  

შანიძე, 1962 - შანიძე აკ., ბასილი ეზოსმოძღვრისი სტორიული თხზულების ერთი შერყვნილი 

ადგილის გამართვისათვის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 1962, ტ. 99.  
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საგაზეთო  სტატია  ავტორისა  და  სათაურის გარეშე –  

ივერია, 1897 - გაზ. „ივერია“, ტფილისი, 1897, #2.  

საენციკლოპედიო ან  ქრესტომათიული სტატია –  

შოშიაშვილი, 1975 - შოშიაშვილი ნ., აბუსერისძენი, ქსე, ტ. 1, თბ., 1975; 

სილოგავა, 2001 -  Силогава В., Анисская Эпархия, Правослაвная Энциклопедия, т. II, М., 2001.  

საისტორიო წყარო –  

ბასილი ეზოსმოძღვარი, 1959 - ბასილი ეზოსმოძღვარი, ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი, 

ქართლის ცხოვრება, ტ. II, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. 

ყაუხჩიშვილის მიერ, თბ., 1959;    

ჟამთააღმწერელი, 1987 - ჟამთააღმწერელი, ასწლოვანი მატიანე, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა 

რევაზ კიკნაძემ, თბ., 1987.  

ხელნაწერთა აღწერილობა –  

A ფონდის აღწერილობა, 1973 - ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის 

(A) კოლექციისა, ტ. II, ელ. მეტრეველის რედაქციით, თბ., 1973;  

S ფონდის აღწერილობა, 1959 – ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი ქართველთა შორის 

წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების (S) კოლექციისა, ტ. I, ელ. მეტრეველის რედაქციით, 

თბ., 1959.  

ერთი ავტორის  ერთსა და იმავე  წელს  გამოცემული  რამდენიმე  წიგნი-  

კაკაბაძე, 1921ა - კაკაბაძე ს., დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წ. 1, ტფ., 1921;  

 კაკაბაძე, 1921ბ - კაკაბაძე ს., დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები, წ. 2, ტფ., 1921.  

ციფრული წიგნის დამოწმება ხდება ნაბეჭდი წიგნის მითითებისთვის არსებული წესებით. 

სტანდარტული ელემენტების გარდა ბიბლიოგრაფიაში ინტერნეტში განთავსებული წიგნებისთვის უნდა 

მიეთითოს URL მისამართი და წვდომის თარიღი. გასათვალისწინებელია, რომ მხოლოდ URL მისამართი 

არ არის საკმარისი; დაურთეთ მაქსიმალური ინფორმაცია გამოცემის შესახებ, რათა მკითხველს შეეძლოს 

წყაროს მოძებნა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ URL მისამართი შეიცვლება. თუ გვერდის ნომრები არ არის 

აღნიშნული, ციტირებული მონაკვეთის ადგილმდებარეობა მიუთითეთ აღწერილობითად, მაგ. 

წამძღვარებული ქვესათაურით.  

ა.: სახელი გვარი, სათაური, გამოცემის ნომერი (გამოცემის ადგილი: გამომცემელი, წელი), 

ქვესათაურის „ქვესათაური“ ქვეშ, URL მისამართი (წვდომის თარიღი).  

 სამორა, 2000 - Julian Samora, and Patricia Vandel Simon, A History of the Mexican-American People, rev. ed. 

(East Lansing, MI: Julian Samora Research Institute, Michigan State University, 2000), under “Civil War in mexico,” 

http://www.jsri.msu.edu/museum/ pubs/MexAmHist/ chapter14.html#six (19.12.2005).  

ბ.: გვარი, სახელი. სათაური. გამოცემის ნომერი. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი, წელი. URL 

მისამართი (წვდომის თარიღი). 

Samora, 2000 - Samora Julian, and Patricia Vandel Simon. A History of the Mexican-American People.Rev. ed. 

East Lansing, MI - Julian Samora Research Institute, Michigan State University, 2000. 

http://www.jsri.msu.edu/museum/pubs/MexAmHist/chapter14.html#six (19.12.2005). 

სხვა ელექტრონულ ფორმატში გამოქვეყნებული (მაგ.: CD-ROM, Microsoft Reader e-book) წიგნების 

მითითებისას უნდა მიეთითოს წიგნის ფორმატიც.  

ა.: სახელი გვარი, სათაური (გამოცემის ადგილი: გამომცემელი, წელი), წიგნის ფორმატი.  

http://www.jsri.msu.edu/museum/
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თომასი, 2001 - Thomas, 2001 - Thomas H. Davenport and John C. Beck, The Attention Economy: Understanding 

the New Currency of Business (Cambridge, MA - Harvard Business Scholl Press, 2001), TK3 Reader e-book. 

ბ.: გვარი, სახელი. სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი, წელი. წიგნის ფორმატი.  

ჰელმანი, 2004 - Hellman, 2004 - 2004 - Hellman, Hal. Great Feuds in Technology - Ten of the Liveliest Disputes 

Ever. New York: John Wiley, 2004. Rocket e-book. 

შესაძლებელია ინტერნეტ წყაროები  შევიდეს ლიტერატურისა და წყაროების საერთო ჩამონათვალში 

ან გაკეთდეს ცალკე ჩამონათვალი (მაგალითად, ლიტერატურისა და წყაროთა ჩამონათვალის შემდეგ). 

ილუსტრაციების წარმოდგენის ინსტრუქცია 

ილუსტრაციები (სქემები, დიაგრამები, ცხრილები, სურათები, რუკები, ავტოგრაფიული ჩანახატები და 

სხვ.) წარმოდგენილი უნდა იყოს ტექსტში ჩასმული ან ცალკე ფაილის სახით. 

ილუსტრაციები უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ ფორმატში: 

EPS (ან PDF): დიაგრამები, ცხრილები და სქემები, ყველა გამოყენებული ფონტით; 

TIFF (ან JPEG): ფერადი და შავ-თეთრი ფოტოსურათი, რუკები,  გაფართოება მინიმუმ 300  dpi; 

TIFF (ან JPEG): შავ-თეთრი გრაფიკული ნახატი, ავტოგრაფიული ჩანახატი, გაფართოება მინიმუმ 1000 dpi; 

TIFF (ან JPEG): კომბინირებული (ფერადი და შავ-თეთრი) სურათი, გაფართოება მინიმუმ 500 dpi. 

ტექსტში გამოყენებული ილუსტრაციები თანმიმდევრულად დაინომროს. თითოეულ ილუსტრაციას 

უნდა ჰქონდეს წარწერა. წარწერები დაიწეროს ცალკე და არა ილუსტრაციაზე. წარწერა უნდა შეიცავდეს 

სათაურს და მოკლე აღწერას, მაგრამ განმარტეთ ყველა გამოყენებული სიმბოლო და აბრევიატურა. თავი 

აარიდეთ ვერტიკალურ მწკრივებს; 

ილუსტრაციებზე წარწერისათვის გამოიყენეთ Sylfaen  შრიფტი. შრიფტის ზომა უნდა იყოს არანაკლებ 9. 

ილუსტრაციების წარწერები შესაძლებელია იყოს დახრილი შრიფტით; 

შესაძლებელია ილუსტრაციები ტექსტში მხოლოდ დაინომროს, ხოლო გამოყენებული ლიტერატურის 

შემდეგ დაერთოს ჩამონათვალი შესაბამისი განმარტებებით; 

თუ ილუსტრაციები (სქემები, დიაგრამები, ცხრილები, სურათები, რუკები, ავტოგრაფიული ჩანახატები 

და სხვ.) დასკანერებულია წიგნიდან, უნდა მიეთითოს წიგნის სრული დასახელება. ასევე, თუ 

ილუსტრაცია გადმოღებულია ინტერნეტიდან, უნდა მიეთითოს სრულყოფილად, როგორც ეს 

მინიშნებულია ლიტერატურის დამოწმების წესში. ასეთ შემთხვევაში ილუსტრაციის ხარისხი უნდა 

აკმაყოფილებდეს მოთხოვნილ ფორმატს; 

ტექსტში ჩართული ილუსტრაცია არ შეიძლება გაყოფილი იყოს გვერდიდან გვერდზე გადასვლისას; 

ცალკე ფაილად წარმოდგენილი ილუსტრაციის ზომა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატს; 

 

 ტექსტში ზომა-წონის ერთეულები წარმოდგენილი უნდა იყოს სი სისტემით (ერთეულთა 

საერთაშორისო სისტემა, ან შემოკლებით SI -ფრანგ. Système international d'unités, SI). წყაროში სხვა 

ზომა-წონის ერთეულის დასახელების შემთხვევაში, იქვე, მრგვალ ფრჩხილებში ან სქოლიოში უნდა 

მიეთითოს სი სისტემის შესაბამისი ზომა-წონის ერთეული. 

 წელთაღრიცხვისათვის უნდა გამოიყენოთ გრიგორიანული სტილი. წყაროებში სხვა კალენდარული 

სისტემების თარიღების დასახელების შემთხვევაში, მრგვალ ფრჩხილებში ან სქოლიოში უნდა 

მიეთითოს გრიგორიანული კალენდრის შესაბამისი თარიღი. ქრისტეს შობამდე მოვლენების 

დათარიღებისათვის უნდა გამოიყენოთ პეტავიუსის სისტემა ნულოვანი წლის გარეშე (მაგ.: „ძველი 

წელთაღრიცხვით“; „ჩვენს წელთაღრიცხვამდე“; „ქრისტემდე“). 

3. ნაშრომი უნდა აიკინძოს შემდეგი თანმიმდევრობით: 
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თავფურცელი 

სარჩევი 

შესავალი 

თავები 

დასკვნა 

გამოყენებული  დანართები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

 

4. საბაკალავრო ნაშრომის ნუმერაცია 

ნუმერაცია იწყება სატიტულო თავფურცლიდან (გვერდიდან), თუმცა სატიტულო თავფურცელზე არ 

დაისმება ციფრი 1. ციფრი 2 დაისმება მეორე გვერდზე ,,სარჩევი’’. რაც შეეხება მთელ ტექსტს,  მთელ 

ტექსტში ნუმერაცია დაისმება ფურცლის ბოლოს, მარჯვენა კუთხეში. 

 

V. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვაზე დაშვების წინაპირობაა პროგრამის სავალდებულო კრედიტების 

სრულად ათვისება და ხელმძღვანელის შეფასებაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის დაძლევა. 

 

VI. ნაშრომის საჯარო დაცვის რეგლამენტი განისაზღვრება არაუმეტეს 15 წუთისა.  

 

VII. დაცვაზე თუ სტუდენტი ჩაიჭრა (მიიღო 21 ქულაზე ნაკლები), ან დააგროვა 41-50 ქულა, ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სტუდენტს უფლება აქვს შესწორებული იგივე ნაშრომი 

წარადგინოს განმეორებით დაცვაზე 10 დღის შემდეგ. თი სტუდენტი დააგროვებს 40 და ნაკლებ 

ქულას მას უფორმდება F შეფასება, იმავე ნაშრომის წარდგენა დაუშვებელია. სტუდენტი 

უფლებამოსილია მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში შეასრულოს ახალი საბაკალავრო ნაშრომი 

და იმავე პროცედურით გაიტანოს ის კომისიის მუშაობის პერიოდში საჯარო დაცვაზე. 

 

VIII. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები: 

 

საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება 100- ქულიანი სისტემით.  

 

შუალედური შეფასება 

 

60 ქულა  -  თემის ხელმძღვანელი 

 საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის უნარი 

მოწმდება 

 რეკომენდირებული ლიტერატურის დროულად მოძიება და დამუშავების ხარისხი - 5 ქულა; 

 კონსულტაციების მიმართ სტუდენტის პუნქტუალობა - 5 ქულა. 

 

 შინაარსი (მაქსიმუმ 15  ქულა). 

მოწმდება:  

  პრობლემის აქტუალობა, მიზნის გამოკვეთა, ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური 

არგუმენტაცია - 5  ქულა;   

  ძირითად საკვლევ საკითხებზე კონცენტრირება - 5 ქულა; 
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  დამოუკიდებელი აზროვნების  უნარი   - 5 ქულა.  

 

  ანალიზის უნარი და მსჯელობა (მაქსიმუმ  15 ქულა). 

მოწმდება:  

 საკვლევი  საკითხის ამომწურავად შესწავლა - 5  ქულა;  

 ავტორის პოზიციის გამოკვეთა,   ავტორის მიერ ყველა იდეის  განვითარება  - 5 ქულა;  

  სტატიის  ლოგიკური ორგანიზება (თანამიმდევრული მსჯელობა, არგუმენტირებული 

დასკვნები) - 5  ქულა 

 

   მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 10 ქულა). 

მოწმდება: 

 მონაცემების სისწორე, დამოწმებული წყაროს სანდოობა და  მათი ბიბლიოგრაფიაში ასახვა - 5 

ქულა; 

 დამოწმებული ლიტერატურის საკმარისობა, მონაცემთა პირველწყაროდან მომდინარეობა, 

ციტატების ორგანული კავშირი ტექსტთან    - 5 ქულა; 

   

  სტრუქტურული და ტექნიკური გამართულობა   (10 ქულა)  

მოწმდება: 

 ენობრივი გამართულობა -  5 ქულა; 

 ნაშრომის გაფორმების ხარისხი და   სტრუქტურული გამართულობა   - 5 ქულა.  

 

დასკვნითი შეფასება 

 

40 ქულა - საფაკულტეტო დარგობრივი კომისიის თითოეული წევრი აფასებს თითოეული სტუდენტის 

საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაციას შემდეგი სქემის მიხედვით    

 

 შინაარსი,  ანალიზისა და  მსჯელობის უნარი  (მაქსიმუმ 10  ქულა). 

მოწმდება:  

 პრობლემის აქტუალობა,  ძირითად საკვლევ საკითხებზე კონცენტრირება, საკვლევი  საკითხის 

ამომწურავად შესწავლა  - 5 ქულა; 

 ავტორის პოზიციის გამოკვეთა,    დამოუკიდებელი აზროვნების  უნარი   - 5 ქულა.  

 მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 10 ქულა). 

მოწმდება: 

 მონაცემების სისწორე, დამოწმებული წყაროს სანდოობა და  მათი ბიბლიოგრაფიაში ასახვა - 5 

ქულა; 

  მონაცემთა პირველწყაროდან მომდინარეობა, ციტატების ორგანული კავშირი ტექსტთან - 5 

ქულა; 

 

 სტრუქტურული და ტექნიკური გამართულობა  (10 ქულა)  

მოწმდება: 

 მასალის გადმოცემის ენობრივი მართებულობა - 5 ქულა; 
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 ნაშრომის გაფორმების ხარისხი და   სტრუქტურული გამართულობა - 5 ქულა. 

 

 პრეზენტაცია (10 ქულა) 

მოწმდება: 

 კამათისა და დაცვის უნარი (დასმულ კითხვებზე, შენიშვნებზე და რეკომენდაციებზე გაცემული 

პასუხების სიზუსტე და სიღრმისეულობა) -  5 ქულა 

 საპრეზენტაციო ტექნოლოგიის ფლობა, პრეზენტაციის ორგანიზება, მიწოდება - 5 ქულა 

 

საფაკულტეტო დარგობრივი კომისიის თითოეული წევრი თითოეულ სტუდენტის პრეზენტაციას აფასებს 

დამოუკიდებლად. გამოითვლება საშუალო არითმეტიკული და ემატება ხელმძღვანელის შეფასებას. 

 

 

 

თავი 16. სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო 

პროექტის/ნაშრომის მომზადების ინსტრუქცია 

 

1. სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი 

1.1. სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი არის წერითი ხასიათის სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომი, რომელიც 

უნდა შეასრულოს მაგისტრანტმა აკადემიური პროგრამის დასრულების ბოლოს და დაიცვას 

საფაკულტეტო დარგობრივი კომისიის სხდომაზე. 

1.2. სამაგისტრო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შესრულება დასტურდება 

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულებით და დაცვით. 

1.3. სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულებისა და მისი საჯარო დაცვის მიზანია, სტუდენტს 

ჩამოუყალიბოს შერჩეულ სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელების, აკადემიური 

კეთილსინდისირების პრინციპების დაცვით, უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით 

მიღწეული შედეგების წარმოჩენისა და საკუთარი მსჯელობის საჯაროდ არგუმენტირებულად 

წარმოდგენის უნარი.  

1.4. სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი სრულდება სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ხელმძღვანელის 

კონსულტაციებით განხორციელებული კვლევისა და სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის 

ფორმატში.    

1.5. სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის თემა უნდა შეესაბამებოდეს საგანმანათლებლო პროგრამას, ხოლო 

მოცულობა და სტრუქტურა განსაზღვრულია წინამდებარე წესის შესაბამისად. 

1.6. სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იყოს: თემის შესაბამისობა 

საგანმანათლებლო პროგრამასთან და სამეცნიერო-ტექნიკური ბაზა. 

1.7. მაგისტრანტის მიერ სამაგისტრო თემისა და ხელმძღვანელის შერჩევა, დაშვების წინაპირობის 

დაცვით, ხდება უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის - სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

III სემესტრის არაუგვიანეს მე-10 კვირისა, ხოლო ინტეგრირებული პროგრამების შემთხვევაში IX 

სემესტრის არაუგვიანეს მე-10 კვირისა. სამაგისტრო ნაშრომის თემასა და შესაბამის ხელმძღვანელს 

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინებით ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო. 

1.8. მაგისტრანტს უფლება აქვს, პირადი განცხადების საფუძველზე, შეცვალოს: სამაგისტრო 

პროექტის/ნაშრომის თემა, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი IV სემესტრის დაწყებამდე, ხოლო 
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ინტეგრირებული პროგრამების შემთხვევაში X სემესტრის დაწყებამდე. თემის სათაურის დაზუსტება 

შესაძლებელია საჭიროებისამებრ. 

1.9.  სამაგისტრო პროექტში/ნაშრომში უნდა გამოვლინდეს სტუდენტის ცოდნის დონისა და 

მეცნიერული კვლევის უნარის შესაბამისობა აკადემიური პროგრამით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან. 

1.10.  პროექტის/ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები ეყრდნობა უნივერსიტეტში მოქმედი ზოგადი 

შეფასების კრიტერიუმებს, თუმცა, ფაკულტეტის საბჭოს შეუძლია განსაზღვროს დამატებითი 

კრიტერიუმები. 

 

2. სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ხელმძღვანელი 

 

2.1 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალი ან მოწვეული დოქტორი (ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი), 

რომელსაც გააჩნია  სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ სამეცნიერო სფეროში 

კვლევის გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები. სტუდენტს, საჭიროების შემთხვევაში, შეიძლება 

ჰყავდეს თანახელმძღვანელი (იმ შემთხვევაში, თუ სამაგისტრო თემა მოიცავს ორ ან რამდენიმე 

დარგს/ქვედარგს). 

2.2 ხელმძღვანელს უფლება აქვს, უარი თქვას კონკრეტული ნაშრომის ხელმძღვანელობაზე, როგორც 

მუშაობის დაწყებამდე, ისე მუშაობის პროცესში. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მან  წერილობით, სათანადო  

არგუმენტაციით უნდა მიმართოს დეკანს, მაგრამ არა უგვიანეს ერთი თვისა მუშაობის დაწყებიდან. 

2.3 ხელმძღვანელს შეუძლია უხელმძღვანელოს არა უმეტეს 5 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის 

მომზადებას. 

 

2.4 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის  ხელმძღვანელის ფუნქციაა: 

 დაეხმაროს სტუდენტს გეგმის შედგენასა და ბიბლიოგრაფიის დამუშავებაში, ეტაპობრივად 

შეამოწმოს თემაზე მუშაობის პროცესი, გამოთქვას შენიშვნები და უზრუნველყოს კვლევის სწორი 

მიმართულებით წარმართვა, ჩაატაროს რეგულარული კონსულტაციები. 

 დაეხმაროს სტუდენტს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირების 

პროცესში. 

 სამაგისტრო ნაშრომის დასრულების შემდეგ მოამზადოს დასკვნა, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის დასათაურება; 

ბ)  ავტორის ვინაობა; 

გ) სამაგისტრო  პროექტის/ნაშრომის მოკლე მიმოხილვა; 

დ) სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის თემის აქტუალურობა; 

ე) პროექტში/ნაშრომში წარმოდგენილი სამეცნიერო სიახლე და მისი პრაქტიკული ღირებულება; 

ვ) ნაშრომის შინაარსობრივი შესაბამისობა სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან; 

ზ) ხელმძღვანელის შუამდგომლობა სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის განხილვის 

მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით.  
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დასკვნა  წარმოდგენილი უნდა  იყოს  ნაბეჭდი  სახით,  არანაკლებ  ორ  გვერდზე,  A 4 ფორმატით, სრული 

აბზაცებით თითო სტრიქონის დაშორებით, ”სილფაენი” შრიფტით,  სათაურის ზომა - 14, ძირითადი 

ტექსტისა  – 12, სტრიქონებს შორის მანძილი – 1.5.  

 

3. რეცენზენტი 

3.1 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის რეცენზენტის დანიშვნის მიზანშეწონილობის საკითხის შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს ფაკულტეტი; 

3.2 რეცენზენტს არჩევს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ხელმძღვანელი სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად. რეცენზენტი შეიძლება იყოს აკადემიური პერსონალი, 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, დოქტორანტი 

(სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში პროფესორის ასისტენტობის ინსტრუქციის შესაბამისად).  

3.3 რეცენზია წარმოდგენილ უნდა იყოს ნაბეჭდი სახით, A4 ფორმატით, სრული აბზაცებით - თითო 

სტრიქონის დაშორებით, ,,სილფაენი“ შრიფტით, სათაურების 14, ძირითადი ტექსტისა – 12, 

სტრიქონებს შორის მანძილი – 1.5.   

3.4 რეცენზია უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

ა)  პროექტის/ნაშრომის დასათაურებას; 

ბ)  ავტორის ვინაობას; 

გ)  პროექტის/ნაშრომის მოკლე მიმოხილვას;   

დ) პროექტის/ნაშრომის ძლიერი და სუსტი მხარეების აღნიშვნას შენიშვნებისა  და  რეკომენდაციების 

მინიშნებით; 

ე) აძლევს დადებით დასკვნას პროექტის/ნაშრომის დაცვაზე წარსადგენად.  

ვ) უარყოფითად შეფასების შემთხვევაში სტუდენტს ენიშნება მეორე რეცენზენტი, რომლის 

დადებითი დასკვნის  საფუძველზე სტუდენტი დაიშვება დაცვაზე.  

თ) განმეორებით უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში სტუდენტი გადამუშავებულ ან ახალ 

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომს წარმოადგენს მომავალ სემესტრში. 

3.5 რეცენზენტის დასწრება საჯარო დაცვაზე არ არის სავალდებულო.  

 

4. სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის წარდგენის, დაცვისა და შეფასების პროცედურები 

 

4.1 III სემესტრის დაწყებიდან, ხოლო ინტეგრირებულის პროგრამის შემთხვევაში IX სემესტრის 

არაუგვიანეს მე-10 კვირისა ფაკულტეტის საბჭოზე მტკიცდება სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომების 

თემატიკა. ამავე სემესტრში სტუდენტი ირჩევს თემას (სტუდენტს შეუძლია შესთავაზოს მისთვის 

საინტერესო სამაგისტრო თემა) და ხელმძღვანელს, რისთვისაც განცხადებით მიმართავს შესაბამისი 

ფაკულტეტის დეკანს. ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში ფაკულტეტის საბჭო იღებს 

შესაბამის დადგენილებას. 

4.2 მაგისტრანტი სრულყოფილად გაფორმებულ, აკინძულ და ყდაში ჩასმულ სამაგისტრო 

პროექტს/ნაშრომს და ნაშრომის სრულ ელექტრონულ ვერსიას (CD) ხელმძღვანელის დასკვნის 

თანხლებით წარუდგენს სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დადგენილი 

წესებისა და ვადების შესაბამისად.  

4.3 ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამოწმებს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის 

შესაბამისობას ინსტრუქციასთან. ფაკულტეტის მიერ დადგენილი ვადების შესაბამისად სტუდენტი 
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სამაგისტრო ნაშრომს ატვირთავს Moodle-ის პროგრამაში პლაგიატის აღმოჩენის, პრევენციისა და 

რეაგირების კომისიის დასკვნის მისაღებად. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პლაგიატის 

დამდგენი კომისია ხუთი სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს ნაშრომებს პლაგიატის წესის შესაბამისად. 

პლაგიატის დადასტურების შემთხვევაში სტუდენტს უბრუნდება ნაშრომი და ეძლევა გონივრული ვადა 

გამოსასწორებლად.  

4.4 პლაგიატის აღმოჩენის, პრევენციისა და რეაგირების კომისიის მიერ პლაგიატის არ დადასტურების 

შემთხვევაში გაცემული დასკვნის საფუძველზე სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომს ენიშნება რეცენზენტი. 

4.5 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის არწარმოდგენის შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს დეკანატი 

კანონმდებლობისა და უნივერსიტეტის რეგულაციების შესაბამისად. 

4.6 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც 

სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას.  

4.7 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის დაცვის თარიღისა და დარგობრივი კომისიის შემადგენლობას 

(მათ შორის, კომისიის თავმჯდომარეს (რომელიც არ შეიძლება იყოს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის 

ხელმძღვანელი) და მდივანს) ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო.  

ა)   დარგობრივი კომისია უნდა შედგებოდეს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესაბამისი მეცნიერების 

დარგის 3 ან მეტი წევრისაგან. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის პროფესორი ან 

ასოცირებული პროფესორი, აგრეთვე დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე 

პირი,  კომისიის წევრი შეიძლება იყოს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის  ხელმძღვანელი (ხელმძღვანელი, 

თუ საპატიო მიზეზის გამო ვერ ესწრება კომისიის სხდომას, კომისიას უგზავნის შესაბამის მოხსენებით 

ბარათს და მაგისტრანტის პიროვნულ დახასიათებას).  

4.8   სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის დაცვის დარგობრივი კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ 

მას ესწრება  კომისიის   წევრთა უმრავლესობა.   

4.9 ფაკულტეტის დარგობრივ კომისიას უნდა წარედგინოს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ორი 

ეგზემპლარი და ელექტრონილი ვერსია ბიბლიოეთეკაში არქივირების მიზნით. სამაგისტრო ნაშრომის 

დაცვა ხდება საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ენაზე. 

4.10  მაგისტრანტის მიერ პროექტის/ნაშრომის პრეზენტაცია გულისხმობს თემის წარმოდგენას, რომლის 

რეგლამენტი განისაზღვრება არაუმეტეს 15 წუთით. მოხსენების დასრულების შემდეგ იმართება კამათი, 

მაგისტრანტი უპასუხებს კომისიის წევრების მიერ დასმულ შეკითხვებს. კამათის შემდეგ სამაგისტრო 

პროექტის/ნაშრომის შესაფასებლად დარგობრივი კომისია გადაწყვეტილებას იღებს დახურულ 

სხდომაზე. 

4.11  სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით) დარგობრივი 

კომისიის წევრების შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით, ფაკულტეტების მიერ შემუშავებული 

შესაბამისი კრიტერიუმების გათვალისწინებით (დანართი 1-ის შესაბამისად). 

4.12  შეფასების სისტემით დასაშვებია 

ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 

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

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

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალურიშეფასების 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: 
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ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს მეტი მუშაობა 

სჭირდება და მას უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი წარადგინოს 

მომდევნო სემესტრის განმავლობაში; 

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

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და იგი კარგავს იმავე პროექტის/ნაშრომის წარდგენის უფლებას. 

 

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში მაგისტრანტი დამატებით 

სემესტრში გადის სემესტრულ ადმინისტრაციულ რეგისტრაციას და ეძლევა ახალ სამაგისტრო თემაზე 

შესრულებული პროექტის/ნაშრომის წარმოდგენის უფლება. 

  

5. სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმების წესი 

 

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ფორმალურ მოთხოვნებს: 

5.1 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის მოცულობა არ უნდა იყოს A4 ზომის არაუმეტეს 80 გვერდისა 

(ფაკულტეტები განსაზღვრავენ სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის მინიმალური და მაქსიმალური 

გვერდების რაოდენობის ზღვარს საგანმანათლებლო პროგრამების სპეციფიკის გათვალისწინებით), 

მაგრამ იგი უნდა იყოს არანაკლებ 40 და არაუმეტეს 80 გვერდისა. შრიფტი – sylfaen, (დანართები 

(სქემები...) შრიფტით sylfaen), ზომა - 12, სათაურებისა და ქვესათაურების ზომა შესაბამისად - 16-14, 

სტრიქონებს შორის მანძილი – 1.5, გვერდის ველები (ყველა მხრიდან)  2 სმ. დამატებით მოთხოვნებს 

სტრუქტურისა და მოცულობის შესახებ ადგენს ფაკულტეტის საბჭო. 

5.2 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის სტრუქტურაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი 

კომპონენტები: 

 თავფურცელი - სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის პირველი გვერდი; (თავფურცელი უნდა 

გაფორმდეს შემდეგნაირად. თავფურცლის ზემო ნაწილში მიეთითება სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის 

სრული დასახელება: ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’,  ფაკულტეტი (შრიფტი: sylfaen 

12, Bold), პროგრამის დასახელება (შრიფტი: sylfaen 12, Bold), შემდეგ სტუდენტის სახელი და გვარი  

(შრიფტი: sylfaen 16, Bold), შუა ნაწილში სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომი,  სამაგისტრო   თემის სრული 

სათაური (შრიფტი: sylfaen 18, Bold), სათაურის ქვემოთ, მარჯვენა მხარეს ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, 

აკადემიური ხარისხი, აკადემიური  თანამდებობა (შრიფტი: sylfaen 14, Bold),  თავფურცლის  ქვედა 

ნაწილში აღინიშნება დაცვის ადგილი (ახალციხე) და დაცვის დრო (წელი) (შრიფტი: sylfaen 12, Bold). 

 სარჩევი - (ანოტაცია, შესავალი, ნაშრომის თავები და პარაგრაფები.....) გვერდების მითითებით; 

 ანოტაცია - მოკლედ და გასაგებად უნდა ასახავდეს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის თემის 

აქტუალობას, მიზნებსა და ამოცანებს, კვლევის საგანსა და ობიქტს, ძირითად შედეგებსა და სიახლეს. 

ანოტაცია არ უნდა აღემატებოდეს 150 სიტყვას. ანოტაცია უნდა იყოს დაწერილი ქართულ ენაზე და 

თარგმნილი ინგლისურ ენაზე. ანოტაციის ინგლისურენოვანი ვარიანტი უნდა შეიცავდეს ავტორის 

ინიციალებს, გვარს, თემის დასახელებას. ანოტაცია ერთ გვერდზე უნდა იყოს განთავსებული და 

წარდგენილი თავფურცელის მომდევნო ფურცელზე. 

 შესავალი – ნაშრომის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა აისახოს არჩეული თემის აქტუალობის 

დასაბუთება, მიზნები და დასმული ამოცანა (ამოცანები); საკვლევი საგანი და გამოყენებული მეთოდები 

(კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები); კვლევის შედეგები. 

 ტექსტის ძირითადი ნაწილი – შეიძლება დაიყოს თავებად და პარაგრაფებად; 
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 დასკვნა - წარმოადგენს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის კვლევის ძირითადი შედეგების ამსახველ 

ნაწილს, რომელიც კონკრეტულა პასუხობს ყველა იმ ამოცანას, რომელიც მაგისტრანტს გააქვს საჯარო 

დაცვაზე.  

 გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა - წარმოდგენილ უნდა იქნეს ნაშრომის ბოლოს ანბანური 

თანმიმდევრობით (ქართული და უცხოური ლიტერატურა მიეთითება ერთი საერთო ნუსხით). 

ლიტერატურა უცხოურ ენაზე მიეთითება შემდეგნაირად: სამეცნიერო პროექტის/ნაშრომის ავტორის 

გვარი და ინიციალები ქართულად, შემდეგ ტირე, პროექტის/ნაშრომის ავტორის გვარი და ინიციალები 

და ნაშრომის სრული დასახელება უცხოურ ენაზე). თუ ავტორი არ ჰყავს, ჯერ მიეთითება 

პროექტის/ნაშრომის დასახელება ქართულად, შემდეგ ტირე და ნაშრომის სრული დასახელება უცხოურ 

ენაზე. 

 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა განთავსდეს 

ნაშრომის ბოლოს ძირითად ტექსტში მითითებული თანმიმდევრობის მიხედვით. ლიტერატურული 

წყაროს მითითებისას დაცული უნდა იქნას  შემდეგი სტილი: 

ა. სტატია:  გვარი ინიციალი. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. წელი, 

ტომი, [ნომერი,] გვ. დასაწისი დასასრული  (მაგ.: 1. მაჭავარიანი ს., უწყებრივი ქვემდებარეობისა და 

განსჯადობის პრობლემა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად. ჟ. მართლმსაჯულება, 

2017, 2, გვ. 186-213.). 

ბ. წიგნი:  

ბ.ა. ცალკეული გვერდების მითითებისას: გვარი ინიციალი. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: 

გამომცემლობა. წელი, [ტომი,]  გვ. დასაწისი–დასასრული (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო 

ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 68-86.). 

ბ.ბ. მთლიანი წიგნის მითითებისას: გვარი ინიციალი. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: 

გამომცემლობა. წელი, [ტომი,]  გვერდების რაოდენობა გვ. (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო 

ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 379). 

ბ.გ. ინფორმაციის გლობალური ქსელი: ვებ–გვერდის დასახელება. უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული 

– რიცხვი, თვე, წელი.  

 ლიტერატურის ნუსხაში გვერდები ინომრება თანმიმდევრულად ძირითად ტექსტთან ერთად, 

სტრიქონებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს – 1, აბზაცებს შორის ინტერვალი 6-12 პუნქტი, ხოლო 

შრიფტის ზომა 12 პუნქტი. 

 თუ სამაგისტრო პროექტს/ნაშრომს თან ერთვის ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, 

დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების ნუსხა, იგი უნდა განთავსდეს სამაგისტრო 

პროექტის/ნაშრომის შესავალ ნაწილში სარჩევის (შინაარსის) შემდეგ. ინტერვალი უნდა იყოს 1.5. აბზაცი, 

რომლის სიგრძეც აღემატება ერთ სტრიქონს, ინტერვალის ზომად აიღება 1. შრიფტის ზომა უნდა იყოს 12. 

გვერდის ნომრები უნდა განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის ნომერს 

შორის სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „.“, „–“, „_“. 

 ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების შემცველო-

ბა, ადგილმდებარეობა და ფორმატირება განპირობებულია პროექტის/ნაშრომის სპეციფიკით. სხვა ლი-

ტერატურული წყაროებიდან აღებული ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების,  

სქემებისა და  ილუსტრაციების გამოყენებისას არ უნდა იქნას დარღვეული საავტორო უფლებები. 

ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები და სქემები  აიგება შავ–თეთრად, ასევე დასაშვებია 

ფერადი დიაგრამებისა და ილუსტრაციების გამოყენება.  
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 ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების დასახელე-

ბები უნდა განთავსდეს უშუალოდ მათ თავზე ან ბოლოში. შრიფტის ზომად გამოყენებული უნდა იქნას  

ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომაზე 1 პუნქტით ნაკლები. დასაშვებია ნახევრად მუქი შრიფტის გამოყე-

ნება. ინტერვალი აიღება 1–ის ტოლი. 

 ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები, სქემები, ილუსტრაციები და მათი დასახელე-

ბები შეიძლება განთავსდეს როგორც ძირითად ტექსტში, ისე ცალკეულ ინდივიდუალურ გვერდზე  და-

ნართების სახით. ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები, სქემები და ილუსტრაციები 

ტექსტიდან დაცილებული უნდა იყოს 1.5-2 სმ-ით. საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია ფურცლის ჰო-

რიზონტალური ორიენტაცია. ჰორიზონტალური გვერდების მინდორი და  გვერდის ნუმერაცია უნდა 

იყოს ვერტიკალური გვერდების ანალოგიური. 

 თუ სამაგისტრო პროექტს/ნაშრომს დანართების სახით თან ერთვის მონაცემთა ცხრილები, 

ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები, სქემები და ილუსტრაციები, ისინი უნდა განთავსდეს 

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომში ბიბლიოგრაფიის ან გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხის   შემდეგ. 

ამასთან, ძირითად ტექსტში არსებული მონაცემთა ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, 

დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია წარმოებს გამჭოლად.  დანართში არსებული 

ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია იწ-

ყება თავიდან. 

 სამაგისტრო პროექტში/ნაშრომში გამოყენებული ისეთი აბრევიატურებისათვის, რომელიც არ არის 

საყოველთაოდ მიღებული, სასურველია ავტორის მიერ მოცემული იქნას მათი ჩამონათვალი და ახსნა, 

რაც ნაშრომს ადვილად აღსაქმელს გახდის. გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხა სამაგისტრო ნაშრომში 

უნდა განთავსდეს შესავალ ნაწილში სამაგისტრო ნაშრომის  სარჩევის (შინაარსის) ან ცხრილების ნუსხის 

შემდეგ. 

 ავტორის სურვილის მიხედვით შესაძლებელია სამაგისტრო პროექტს/ნაშრომს დაერთოს ანბანური 

საძიებელი. ანბანური საძიებელი უნდა განთავსდეს სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესავალ ნაწილში 

სარჩევის (შინაარსის) ან ცხრილების ნუსხის ან  გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხის შემდეგ. 

 

ტექსტში  ზომა-წონის ერთეულები უნდა მიენიშნოს შემდეგნაირად: 

 ტექსტში ზომა-წონის ერთეულები წარმოდგენილი უნდა იყოს სი სისტემით (ერთეულთა 

საერთაშორისო სისტემა, ან შემოკლებით SI -ფრანგ. Système international d'unités, SI). წყაროში სხვა ზომა-

წონის ერთეულის დასახელების შემთხვევაში, იქვე, მრგვალ ფრჩხილებში ან სქოლიოში უნდა მიეთითოს 

სი სისტემის შესაბამისი ზომა-წონის ერთეული. 

 წელთაღრიცხვისათვის უნდა გამოიყენოთ გრიგორიანული სტილი. წყაროებში სხვა კალენდარული 

სისტემების თარიღების დასახელების შემთხვევაში, მრგვალ ფრჩხილებში ან სქოლიოში უნდა მიეთითოს 

გრიგორიანული კალენდრის შესაბამისი თარიღი. ქრისტეს შობამდე მოვლენების დათარიღებისათვის 

უნდა გამოიყენოთ პეტავიუსის სისტემა ნულოვანი წლის გარეშე (მაგ.: „ძველი წელთაღრიცხვით“; „ჩვენს 

წელთაღრიცხვამდე“; „ქრისტემდე“). 

5.3 სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი უნდა აიკინძოს შემდეგი თანმიმდევრობით: 

5.3 თავფურცელი, სარჩევი, ანოტაცია, შესავალი, თავები, დასკვნა. 

5.3 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ნუმერაცია: 
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5.3 ნუმერაცია იწყება სატიტულო თავფურცლიდან (გვერდიდან), თუმცა სატიტულო თავფურცელზე 

არ დაისმება ციფრი 1. ციფრი 2 დაისმება მეორე გვერდზე ,,სარჩევი’’. მთელ ტექსტში  ნუმერაცია დაისმება 

ფურცლის ბოლოს, მარჯვენა კუთხეში. 

 

6. სამაგისტრო  პროექტის/ნაშრომის დაცვაზე დაშვებისა და   შეფასების პირობები 

6.1. სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის დაცვაზე დაშვების წინაპირობებია: 

6.1.1 სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული  კრედიტების სრულად ათვისება; 

6.1.2 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის ხელმძღვანელის შუამდგომლობა ნაშრომის დაცვაზე 

წარსადგენად; 

6.1.3 სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის რეცენზენტის რეკომენდაცია ნაშრომის დაცვაზე წარსადგენად. 

 

 

 

დანართი 1 

 

საფაკულტეტო დარგობრივი კომისიის მიერ სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შეფასება (მაქსიმალური 

შეფასება 100 ქულა) 

 

 

სტუდენტის სახელი, გვარი ______________________________________________ 

 

 

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის სახელწოდება 

 

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები:   

 

შენიშვნა: სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა შეუძლია 

ფაკულტეტებს საგანმანათლებლო პროგრამების გათვალისწინებით.  

 

 

თემის დასახელება: 

შეფასების კომპონენტები მაქსიმალური 

 შეფასება, ქულა 

შეფასება  შენიშვნა 

1.  პრობლემის აქტუალურობის წარმოჩენა,  

პროექტის/ნაშრომის რელევანტურობა საკვლევ 

თემასთან; ძირითად საკვლევ საკითხებზე 

კონცენტრირება  

10   

2.  კვლევის მეთოდოლოგია 8   

შერჩეული მასალა 7   

საკვლევი  საკითხის ამომწურავად შესწავლა   15   
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3.  ავტორის პოზიციის გამოკვეთა, მსჯელობა, 

შესაბამისი დასკვნები და შედეგები 
10   

4.  მონაცემების სისწორე, დამოწმებული წყაროს 

სანდოობა და  მათი ბიბლიოგრაფიაში ასახვა 
5   

5.  მონაცემთა უშუალოდ პირველწყაროდან 

მომდინარეობა, ციტატების ორგანული  და 

ლოგიკური კავშირი ტექსტთან 

5   

6.  პროექტის/ნაშრომის გაფორმების ხარისხი და   

სტრუქტურული გამართულობა 
5   

7.  კამათისა და საკუთარი პოზიციის დაცვის 

უნარი (აზრების თანმიმდევრულად გადმოცემა, 

კითხვებზე, შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე 

გაცემული პასუხების სიზუსტე და 

სიღრმისეულობა)  

13   

8.  საპრზენტაციო მასალების გაფორმების 

ვიზუალური მხარე 
7   

9.  პროექტის/ნაშრომის ენობრივად და 

სტილისტურად გამართულობა, ლექსიკის  

თემატიკასთან შესაბამისობა,  ბიბლიოგრაფიის 

მითითების სისწორე 

8   

10.  აუდიტორიასთან კომუნიკაციის უნარი, 

რეგლამენტის დაცვა 
7   

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 2 

 

 

 

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

ფაკულტეტი ______________________________ 
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სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ___________________________ 

 

 

მაგისტრანტის სახელი, გვარი  

 

 

 

 

სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი 

თემის სრული სათაური 

 

 

 

 

 

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი, 

 აკადემიური  თანამდებობა 

 

 

 

 

 

 

 

ახალციხე - . . .     წელი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თავი 17. პროგრამის  ხელმძღვანელის, სამაგისტრო/საბაკალვრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელის ფუნქციები და მოვალეობები 

 

1. პროგრამის ხელმძღვანელი / ხელმძღვანელები; 

 პროგრამას ჰყავს ხელმძღვანელი, რომელიც შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის შესაბამისი დარგის 

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ემერეტუსი; განსაკუთრებულ შემთხვევებში, პროგრამის 
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სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამას შეიძლება ჰყავდეს რამდენიმე ხელმძღვანელი თუკი 

პროგრამა არის დარგთაშორისი (ინტერდისციპლინარული), ან პროგრამას გააჩნია სხვადასხვა 

სამეცნიერო მიმართულების მოდულები.  

 პროგრამას შეიძლება უხელმძღვანელოს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეულმა პირმა. 

გადაწყვეტილება პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის შესახებ უნდა მიიღოს აკადემიურმა 

საბჭომ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების საფუძველზე, რომელშიც უნდა დასაბუთდეს 

პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის აუცილებლობა.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია საგანმანათლებლო სტანდარტებთან პროგრამის 

შესაბამისობაზე და სილაბუსების ხარისხზე. პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 

პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად პასუხისმგებელია მის მიერ წაკითხული აკადემიური 

კურსის სილაბუსის ხარისხზე.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურთან ერთად წარმოადგენს ძირითად საკონტაქტო პირს, რომელსაც ეცნობება პროგრამის 

შიდა და გარე შეფასების, ტექნიკური მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის შედეგები და 

ევალება მათზე რეაგირება პროგრამის სრულყოფის მიზნით.  

 პროგრამის ხელმძღვანელს ევალება: კოორდინირება გაუწიოს სტუდენტებისათვის 

კურიკულუმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, პროგრამის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებას.  

 სწავლების ერთ საფეხურზე (საბაკალავრო (დამატებითი), სამაგისტრო, დიპლომირებული 

მედიკოსის/სტომატოლოგის, დოქტორანტურის) ერთმა და იმავე პირმა არ შეიძლება 

უხელმძღვანელოს ერთზე მეტ საგანმანათლებლო პროგრამას.  

 უცხოენოვანი პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში პროგრამას უნდა დაერთოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულება ან/და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

თანხმობა.  

 პროგრამის ხელმძღვანელი არის უსდ-ს აკადემიური ან მოწვეული პერსონალი, რომელსაც გააჩნია 

პროგრამის შემუშავებისათვის აუცილებელი ცოდნა და გამოცდილება. პროგრამის 

ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია დასტურდება დარგის შესაბამისი განათლებით, პრაქტიკული 

გამოცდილებით და/ან სამეცნიერო ნაშრომებით/საშემსრულებლო შემოქმედებითი საქმიანობით; 

 პროგრამის ხელმძღვანელი უშუალოდაა ჩართული პროგრამის განხორციელებაში, სტუდენტების 

კონსულტირებაში, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში და 

მონაწილეობს პროგრამის შეფასება-განვითარებაში. 

 პროგრამის ხელმძღვანელი ვალდებულია დაესწროს ლექციებზე მის მიერ გაწერილი განრიგის 

მიხედვით. (პროგრამის სწავლის შედგების შეფასებისა ხარისხის განვითრების მიზნით). 

 

2. მაგისტრანტის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები; 

 

 ნაშრომის ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის აკადემიური 

პერსონალი ან მოწვეული დოქტორი, რომელსაც გააჩნია  სამაგისტრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ 

სამეცნიერო სფეროში კვლევის გამოცდილება და შესაბამისი პუბლიკაციები. სტუდენტს, საჭიროების 

შემთხვევაში, შეიძლება ჰყავდეს თანახელმძღვანელი (როცა სამაგისტრო თემა მოიცავს ორ ან რამდენიმე 

დარგს/ქვედარგს). 
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სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის ფუნქცია-მოვალეობები: 

 დაეხმაროს სტუდენტს გეგმის შედგენასა და ბიბლიოგრაფიის დამუშავებაში, ეტაპობრივად 

შეამოწმოს თემაზე მუშაობის პროცესი, გამოთქვას შენიშვნები და უზრუნველყოს კვლევის სწორი 

მიმართულებით წარმართვა, ჩაატაროს რეგულარული კონსულტაციები. 

 დაეხმაროს სტუდენტს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირების 

პროცესში. 

 სამაგისტრო ნაშრომის დასრულების შემდეგ მოამზადოს დასკვნა, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) სამაგისტრო ნაშრომის დასათაურება; 

ბ)  ავტორის ვინაობა; 

გ) სამაგისტრო  ნაშრომის მოკლე მიმოხილვა; 

დ) სამაგისტრო ნაშრომის თემის აქტუალურობა; 

ე) ნაშრომში წარმოდგენილი სამეცნიერო სიახლე და მისი პრაქტიკული ღირებულება; 

ვ) ნაშრომის შინაარსობრივი შესაბამისობა სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან; 

ზ) ხელმძღვანელის შუამდგომლობა სამაგისტრო ნაშრომის განხილვის მიზანშეწონილობასთან 

დაკავშირებით.  

 

დასკვნა  წარმოდგენილი უნდა  იყოს  ნაბეჭდი  სახით,  არანაკლებ  ორ  გვერდზე,  A 4 ფორმატით, სრული 

აბზაცებით თითო სტრიქონის დაშორებით, ”სილფაენი” შრიფტით,  სათაურის ზომა - 14, ძირითადი 

ტექსტისა  – 12, სტრიქონებს შორის მანძილი – 1.5.  

 

 

3. დოქტორანტის  სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

 

 სადისერტაციო საბჭო უზრუნველყოფს დოქტორანტს ხელმძღვანელით. ამასთან, დოქტორანტს 

ეძლევა შესაძლებლობა თვითონ აირჩიოს სამეცნიერო ხელმძღვანელი; 

 დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს ფაკულტეტის პროფესორი, 

ასოცირებული პროფესორი, ასევე სხვა უნივერსიტეტიდან მოწვეული პროფესორი, ასოცირებული 

პროფესორი ან დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე მკვლევარი. ხელმძღვანელთან ერთად 

შეიძლება დაინიშნოს თანახელმძღვანელიც; 

 სამეცნიერო ხელმძღვანელს დოქტორანტის სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებულ სფეროში 

უნდა ჰქონდეს კვლევის გამოცდილება (გამოქვეყნებული  უნდა ჰქონდეს ნაშრომები); 

 სამეცნიერო ხელმძღვანელი ზედამხედველობას უწევს დოქტორანტის მიერ ინდივიდუალური 

გეგმის შესრულებას, ხელს უწყობს დოქტორანტს საკვლევი თემის დამოუკიდებლად 

დამუშავებაში; 

 დოქტორანტის  დასაბუთებული განცხადებით დასაშვებია დისერტაციის თემისა და/ან 

ხელმძღვანელის შეცვლა დოქტორანტურის ნებისმიერ ეტაპზე. დისერტაციის თემის შეცვლის, ან 

სათაურის დაზუსტებისთვის დამატებით აუცილებელია დოქტორანტის  ხელმძღვანელის 

წერილობითი დასაბუთება; 

 დოქტორანტისთვის სამეცნიერო თემის და/ან სამეცნიერო ხელმძღვანელის შეცვლის საკითხს 

წყვეტს სადისერტაციო საბჭო; 
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თავი 18. საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და 

გარე მექანიზმები 

 

 

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავის 

საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით „უმაღლესი განათლების შესახებ“,  

„პროფესიული განათლების შესახებ“, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“, ასევე, 

ავტორიზაციის და აკრედიტაციის სტანდარტების და შესაბამისად, უნივერსიტეტის წესდებით, 

უნივერსიტეტის ნორმატიული და სამართლებრივი აქტებით. გააჩნია ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა 

ინსტიტუციური სისტემა, რომელიც მონაწილეობს უნივერსიტეტის საქმიანობის დაგემვის, მართვის, 

მონიტორინგის და განვითარების პროცესებში, რომელიც ეხმარება დაწესებულებას სასწავლო და 

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ხარისხის 

სისტემატური შეფასებისათვის.  

სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, სასწავლო პროცესის ხარისხის მონიტორინგი და 

განათლების ხარისხის განვითრების ხელშეწყობა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი 

ამოცანებია. სამსახური მუშაობს დემინგის PDCA პრინციპით: P – Plan - დაგეგმვა; D – Do - 

განხორციელება; C – Chek - შემოწმება; A – act - რეაგირება. 

სამსახურის ამოცანაა დეტალურად დაგეგმოს საკუთარი სამუშაო - განსაზღვროს, საქმიანობის 

რომელი ასპექტები, სასწავლებლის რომელი სტრუქტურები, რომელი პროგრამები რა თანამიმდევრობით, 

ვის მიერ და რომელი კრიტერიუმების მიხედვით იქნება შეფასებული; 2. განახორციელოს დაგეგმილი 

შეფასება წინასწარ შეთანხმებული კრიტერიუმებისა და გრაფიკის მიხედვით; 3. გაანალიზოს მიღებული 

შედეგები; 4. განსაზღვროს ნაკლოვანებების მიზეზები და მათი აღმოფხვრის მიზნით შეიმუშავოს 

სათანადო რეკომენდაციები. ნაკლოვანებების არარსებობის შემთხვევაში დასახოს არსებული 

დამაკმაყოფილებელი ვითარების შენარჩუნების მექანიზმები. 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციები რამდენიმე ნაწილად იყოფა: 1) უსდ-ს 

სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასება 2) სწავლების თანამედროვე მეთოდების 

დანერგვა 3) პერსონალის პროფესიული განვითარება 4) ავტორიზაციისა და აკრედიტაციისათვის 

თვითშეფასების მომზადება. 

 

სჯსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საქმიანობაში ჩართულნი არიან სტუდენტებიც. 

არსებული 4  ფაკულტეტიდან წარმოდგენილია 9 სტუდენტი, რომლებიც მონაწილეობენ ხარისხის 

უზუნველყოფის სამსახურის მიერ დაგეგმილ საქმიანობასა და გარკვეულ ღონისძიებებში. (იურიდიული 

ფაკულტეტის საბჭოს  გადაწყვეტილება №1.2, 22.01.2018;   განათლების ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს დადგენილება №01/18; 11.01.2018;  ბიზნესის ადმინისტრირების 

ფაკულტეტის საბჭოს დადგენილება № 38/05; 19 დეკემბერი  2017 წ.; ინჟინერიის, აგრარულ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს დადგენილება №26/01/03. 10 იანვარი, 2018 წ. ) 

 

უნივერსიტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შესახებ დასკვნას აკეთებს 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომლის  მოვალეობაა, სასწავლო პროცესის 
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შედეგების ანალიზის საფუძველზე დაადგინოს, რამდენად ადეკვატურად მიმდინარეობს სწავლება, 

გამოავლინოს პრობლემები და დასახოს მათი აღმოფხვრის გზები. შეფასების პროცესში სტუდენტების 

მონაწილეობას და მიღებული შედეგების საჯაროობას. 

შეფასებას ექვემდებარება: 

1. უნივერსიტეტის ძირითადი სტრუქტურუილი ერთეულები: ფაკულტეტები და ბიბლიოთეკა. 

2. სასწავლო, სამეცნიერო და კვლევით  სფეროში  დასაქმებული პერსონალი. 

3. უნივერსიტეტში მოქმედი  საგანმანათლებლო პროგრამები. 

 

პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება 

ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური  უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურთან ერთად ამოწმებს საგანმანათლებლო პროგრამების 

სასწავლო გეგმის, აკადემიური პერსონალის დატვირთვებისა და  სასწავლო ცხრილების შესაბამისობას. 

ყოველი სემესტრის განმავლობაში პერიოდულად  გამოიკითხავს სტუდენტებს, აკადემიური და 

მოწვეული პერსონალის, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდით 

დაკმაყოფილების, მატერიალურ- ტექნიკური ბაზის გამართულობის   შესახებ. 

აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის მექანიზმი. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის სპეციალისტები სასწავლო პროცესების მართვის შიდა ბაზის მეშვეობით აკადემიური 

კალენდრით გათვალისწინებული საგამოცდო პერიოდის დასრულების შემდეგ, სემესტრის ბოლოს, 

ახდენენ აკადემიური მოსწრების მონიტორინგს, რადგან სტუდენტთა აკადემიური მოსწრება სასწავლო 

პროცესის უმთავრეს შედეგს და შესაბამისად მის ყველაზე აღიარებულ ინდიკატორს წარმოადგენს. 

სტუდენტთა  აკადემიური მოსწრების ანალიზის  საფუძველზე დგინდება  საგანმანათლებლო 

პროგრამისა და ცალკეული კურსების სირთულის ხარისხი; შეფასებისას გამოყენებული მეთოდების 

ადეკვატურობა პროგრამის მიზნებთან და სტუდენტთა ჯგუფის შესაძლებლობებთან; აკადემიური 

პერსონალის პედაგოგიური თვისებები; (კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპულ სისტემაში 

(EGTS)  შემუშავებულია  სტუდენტთა რანჟირების სკალა, რომელიც ემთხვევა  გაუსის ნორმალურ 

განაწილებას: საუკეთესო სტუდენტების (მაღალქულიანი) რაოდენობა საერთო რაოდენობის 10%–ს არ 

უნდა აღემატებოდეს, შემდეგ კი საფეხურებად 25%–30%–25%–10%. რანჟირების სკალის მიხედვით, 

სტუდენტთა ძირითად  მასას საშუალო მოსწრება უნდა   ქონდეს, ძალიან მაღალი და დაბალი ნიშნები კი– 

სტუდენტთა შესაბამისად 10–10%–ს. სწავლების სხვადასხვა  საფეხურზე (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) 

არსებულ განსხვავებებს გარკვეული კორექტივები  შეაქვს  განაწილების ამ მოდელში.  მაგისტრანტებს   

ბაკალავრებთან შედარებით  უფრო მაღალი  აკადემიური მოსწრება აქვთ ყველა საგანში. ამ ფაქტის 

ასახსნელად რამდენიმე მიზეზი არსებობს: 

 მაგისტრატურაში,  როგორც წესი, ხდება საუკეთესო  სტუდენტების სელექცია; 

 მაგისტრატურაში სტუდენტთა სწავლის მოტივაცია განსხვავდება  ბაკალავრიატისაგან: 

ასაკით უფრო მოწიფული სტუდენტები მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან სწავლას; 

 ჯგუფში მაგისტრატურაში სტუდენტთა რაოდენობა მცირეა, რაც სტუდენტებთან მუშაობის 

უკეთეს პირობებს ქმნის.  

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტები სასწავლო პროცესების 

მართვის შიდა ბაზის მონაცემთა დამუშავების შედეგად, წელიწადში ერთხელ, ქმნიან ანგარიშს 

თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი, სავალდებულო  კომპონენტების მიხედვით, 

რომელიც გამოიყენება პროგრამის ხელმძღვანელებისა და ფაკულტეტების  საგანმანათლებლო 
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პროგრამების  სასწავლო კურსების დახვეწასა და განვითარებისათვის. აღნიშნული შედეგები აისახება 

პროგრამის ხელმძღვანელის წლიურ თვითშეფასების ანგარიშში ფაკულტეტის საბჭოს წინაშე 

წარსადგენად. 

 პროგრამის მონიტორინგი და პერიოდული შეფასება ხორციელდება აკადემიური, 

სამეცნიერო, მოწვეული ადმინისტრაციული, დამხმარე პერსონალის, სტუდენტების, 

კურსდამთავრებულების, დამსაქმებლების და სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით 

ინფორმაციის სისტემური შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის მეშვეობით; 

 შეფასების შედეგების გაანალიზების საფუძველზე ხდება პროგრამის მოდიფიცირება / 

ადაპტირება მისი განახლების უზრუნველსაყოფად; 

 საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამა იყენებს განმავითარებელ კოლეგიალურ შეფასებას 

(სხვა უსდ-ებში დასაქმებული ქართველი და/ან უცხოელი კოლეგების მიერ) პროგრამის 

გაუმჯობესების მიზნით;  

 საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამის ფარგლებში წინასწარ განსაზღვრული ფორმის 

მეშვეობით ხორციელდება აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სწავლების შეფასება ლექციებზე 

კოლეგების (იმავე პროგრამის, სხვა პროგრამის იმავე უსდ-დან, ან სხვა უსდ-დან მოწვეული პირის 

მიერ) დასწრების საშუალებით, რაც ემსახურება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას; 

 ყოველი ძირითადი სასწავლო კურსის ბოლოს სტუდენტები ავსებენ კითხვარს სასწავლო 

კურსის შეფასების მიზნით. გამოკითხვის შედეგები გამოიყენება კურსის დასახვეწად;  

 პერიოდულად ხდება პროგრამის დადარება უცხოური უნივერსიტეტების ანალოგიურ 

პროგრამებთან. პროგრამის თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, 

გამოყენებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა; 

 მონიტორინგისა და პროგრამის შედეგების კომპლექსური მაჩვენებლების გამოყენებით 

ხორციელდება პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში - პროგრამის 

მოდიფიცირება და გაუმჯობესება. 

 

პროგრამების შეფასება ხელმძღვანელების მიერ: პროგრამის ხელმძღვანელი ახორციელებს 

სასწავლო კურსების ლექციებზე დასწრებას, რის შემდგეც აკეთებს ანალიზს, რომელიც აისახება 

პროგრამის სუსტი და ძლიერი მხარეების განსაზღვრისათვის და პროგრამის განვითარებისათვის. 

პროგრამის ხელმძღვანელი ყოველწლიურად აკეთებს თვითშეფასების ანგარიშს, სადაც 

აკრედიტაციის სტანდარტების შესაბამისად აანალიზებს პროგრამის განხორციელების ფაქტობრივ 

მდგომარეობას და აფიქსირებს პროგრამის შიდა და გარე შემფასებლების მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების შედეგად განხორციელებულ ქმედებებს; რეკომენდაციების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში აღწერს ობიექტურ ხელისშემშლელ პირობებს.  

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ვიზირების შემდეგ თვითშეფასების 

ანგარიში წარედგინება ფაკულტეტის საბჭოს, რის შემდეგ გადაეცემა უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურს და იგზავნება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 

(საჭიროების შემთხვევაში).  

პროგრამის შეფასება ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურების მიერ: შეფასების პროცედურა მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:  

 პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა გამოკითხვას;  
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 განხორციელებული შეფასების შედეგები (სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 

შედეგები) ;  

 პროგრამის ხელმძღვანელის ლექციებზე დასწრების შედეგების ანალიზი; 

 პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური პერსონალის გამოკითხვა;  

 კურსდამთავრებულთა გამოკითხვა;  

 დამსაქმებელთა გამოკითხვა.  

 პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების ანგარიში  

 პერსონალის საქმიანობის (სწავლებისა და კვლევის ხარისხის, საერთაშორისო მობილობის 

მაჩვენებელი და სხვა) შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენება პერსონალის პროფესიულ 

განვითარებაში 

შიდა შეფასების ანგარიშები. გამოკითხვებსა და სტუდენტთა შედეგების მონიტორინგზე 

პასუხისმგებელია უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახური. 

 გამოკითხვები ტარდება ფაკულტეტის/უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

მიერ შემუშავებული კითხვარების საფუძველზე, დადგენილი წესით, ანალიზის შედეგები და 

რეკომენდაციები წარედგინება ფაკულტეტის საბჭოსა და პროგრამის ხელმძღვანელს შემდგომი 

რეაგირებისათვის. ფაკულტეტის საბჭოს მიერ რეკომენდაციების გაზიარების შემთხვევაში ის 

სავალდებულო ხდება განსახორციელებლად.  

 უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან 

შეთანხმების საფუძველზე უფლებამოსილია მოიწვიოს შესაბამისი დარგის გარე ექსპერტები 

საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების პროცესში მონაწილეობის მისაღებად.  

 საგანმანათლებლო პროგრამის შემოწმება ხორციელდება ყოველწლიურად, უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად. საჭიროების შემთხვევაში 

დგინდება შემოწმების სხვა ინტენსივობა.  

 

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამებების განვითარების პროცედურა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების პროცესი ეფუძნება უნივერსიტეტის ფარგლებში 

რეგულარულად მიმდინარე შიდა შეფასებას, რომელიც ხორციელდება საგანმანათლებლო სფეროში 

არსებული სტანდარტებისა და უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული ნორმატიული დოკუმენტების 

შესაბამისად. ასეთი ტიპის შეფასება არის ძირითადი საშუალება, რომელიც წარმოაჩენს 

საგანმანათლებლო პროგრამის ძლიერ და სუსტ მხარეებს.  

 ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ემყარება რეგულარული მსჯელობისა და მონიტორინგის 

შედეგების ანალიზს, რომელიც აისახება პერიოდულ ანგარიშებში. ანგარიშებში ფიქსირდება 

საგანმანათლებლო პროგრამის გასაუმჯობესებელი სფეროები და განხორციელების გზები.  

 გაუმჯობესების პროცესი ძირითადად მოიცავს უნივერსიტეტის ფარგლებში შემუშავებული 

რეკომენდაციების საფუძველზე განსაზღვრულ მიმდინარე ან დაგეგმილ ქმედებებს, როგორც 

შემდგომი დაგეგმვის ციკლის ნაწილს. ქმედებათა ეფექტიანობა მოწმდება ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ.  

 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ატარებს შეხვედრებს, ტრენინგებს - სწავლა /სწავლების 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 
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პროგრამების განვითარების პროცესში დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის მექანიზმი  

 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების პროცესში დაინტერესებული მხარეებია: 

დამსაქმებლები, აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები;  

აღნიშნული პირების ჩართულობა საგანმანათლებლო პროგრამის სრულყოფასა და განვითარებაში 

დასაბუთებულია სახელმწიფოს, შრომის ბაზრის, სტუდენტების, კურსდამთვარბეულების, 

საზოგადოებისა და დამსაქმებლების მოთხოვნებისა და საჭიროების კვლევის მეთოდით;  

 კვლევა ტარდება გამოკითხვის მეთოდით;  

 კვლევის შედეგების საფუძველზე შექმნილი საერთო სურათი პროგრამის ხელმძღვანელებს აძლევს 

შესაბამის მიმართულებებს - უკეთ დაგეგმონ სასწავლო პროცესი, გაითვალისწინონ საბაზრო 

მოთხოვნილებები და სტუდენტთა დამოკიდებულება აღნიშნული პროგრამის განვითარების 

მიმართულებით.  

 ხარისხსის უზრუნველყოფის სამსახური პერიოდულად ატარებს გამოკითხვებს დაინტერესებულ 

მხარეებთან, რისთვისაც ადგენს სხვადასხვა სახის კითხვარებს;  

 გამოკითხვები ტარდება იმ ორგანიზაციებთან და პრაქტიკის ობიექტებთან, რომლებთანაც 

უნივერსიტეტს პროგრამების პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების მიზნით გაფორმებული აქვს 

ხელშეკრულებები (მემორანდუმები). 

 

პერსონალის საქმიანობის შეფასება 

 

პერსონალის საქმიანობის შეფასება ხდება ერთი მხრივ, აკადემიური პერსონალის დატვირთვის 

სქემის მიხედვით (იხილეთ დანართი 1), მეორე მხრივ, სააუდიტორიო მეცადინეობებზე 

ურთიერთდასწრების მიხედვით, რომლის მიზანია: 

სწავლა/სწავლების პროცესის არსებული მდგომარეობის შეფასება; აკადემიურ პერსონალს 

შორის იდეებისა და გამოცდილებების გაზიარება სწავლა/სწავლების პროცესში; აკადემიური 

პერსონალის შესაძლებლობებისა და კომპეტენციების განვითარება; არსებული სასწავლო რესურსების 

სრულად გამოყენების შეფასება, ხარვეზების გამოკვეთა და შემდგომი სრულყოფის გზების დასახვა; 

აკადემიური პერსონალის ხელშეწყობა სწავლა/სწავლების, პედაგოგიკის ასპექტებისა და 

პრაქტიკასთან დაკავშირებული ტრენინგების უზრუნველყოფით სტუდენტთა სწავლების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით; აკადემიური პერსონალის აქტიური ჩართულობა სწავლა/სწავლების 

არსებული პრაქტიკის კოლეგიალურ განხილვაში საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე; სწავლა/სწავლების საუკეთესო მაგალითების წარმოჩენა და იმ აკადემიური 

პერსონალის წახალისება, რომელიც ეფექტურად იყენებს სწავლა/სწავლების მეთოდებს სასწავლო 

კურსის სილაბუსით განსაზღვრული შედეგების მისაღწევად; უზრუნველყოს აკადემიური 

პერსონალის ჩართულობა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკისა და გეგმების 

განხორციელებაში. 

თითოეულ ფაკულტეტზე იქმნება ურთიერთდასწრების კომისია შემდეგი შემადგენლობით: 

დეკანი, დეკანის მოადგილე, ფაკულტეტის ხარისხის სპეციალისტი, პროგრამის 

ხელმძღვანელი. პროგრამის ხელმძღვანელი სწავლის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე ადგენს 

სააუდიტორიო მეცადინეობებზე დასწრების გეგმას, რომელსაც შესათანხმებლად წარუდგენს 
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ფაკულტეტის საბჭოს. პროგრამის ხელმძღვანელი ერთი კვირით ადრე აცნობებს სასწავლო კურსის 

პედაგოგს სააუდიტორიო მეცადინეობაზე დასწრების შესახებ.  

სასწავლო კურსის პედაგოგი ვალდებულია მეცადინეობის დაწყებამდე სტუდენტებს აცნობოს, 

რომ ესწრებათ დამკვირვებელთა ჯგუფი, რომლის ფუნქციაა სწავლების პროცესზე (და არა 

სტუდენტებზე) დაკვირვება.  

სააუდიტორიო მეცადინეობაზე დასწრების ოქმი დგება სააუდიტორიო მუშაობის ფორმის 

(ლექცია, პრაქტიკული მეცადინეობა, ჯგუფში მუშაობა და სხვა) შესაბამისად და მოიცავს შემდეგ 

მონაცემებს - სააუდიტორიო მუშაობის დაწყება, სტუდენტების ჩართულობა, სააუდიტორიო 

მუშაობის დროს გამოყენებული სწავლა/სწავლების მეთოდები, სააუდიტორიო მუშაობის  დროის 

მართვა, განსახილველი საკითხის და გამოყენებული სასწავლო მეთოდების სილაბუსთან 

შესაბამისობა, ლექტორის აკადემიურობა. 

 

გარე ხარისხის შეფასება: საგანამანათლებლო პროგრამების შეფასება ხდება  გარე ხარისხის 

შეფასების შედეგების საფუძველზე მოწვეული ექსპერტის დახმარებით, აკრედიტაციის სტანდარტის 

გათვალისწინებით. 

 

 

თავი 19. აკადემიური პერსონალის  საწავლო წლის ანგარიში 

 

აკადემიური პერსონალის  „                                     “ საწავლო წლის ანგარიში 

 

ა ქ ტ ი ვ ო ბ ა შ ე ს რ უ ლ ე ბ უ ლ ი       ს ა მ უ შ ა ო 

პროფესორი  

პედაგოგიური                                  40 % 

სამეცნიერო                                        40% 

არჩევითი                                            20% 

 

ასოცირებული პროფესორი 

პედაგოგიური                                50 % 

სამეცნიერო                                      30 % 

არჩევითი                                         20 % 

 

ასისტენტ-პროფესორი  

პედაგოგიური                                  60 % 

სამეცნიერო                                       20 % 

არჩევითი                                           20 % 

 

პედაგოგიური საქმიანობა-სავალდებულო 
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პედაგოგიური დატვირთვა განსაზღვრულია და 

გულისხმობს:   

ა) საკონტაქტო საათების ჩატარებას (10/12/14) 

ბ) საკონსულტაციო საათების ჩატრებას 

გ) პროგრამით გათვალისწინებული  სილაბუსის 

მომზადება/განახლება/გადამუშავებას 

დ) დასკვნითი და შუალედური გამოცდების 

ტესტების  მომზადება/შეფასებას  (ჩატარება 

სურვილის მიხედვით)  

 

შენიშვნა: უნდა მიეთითოს სააუდტორიო 

დატვირთვა როგორც სჯსუ, ასევე სხვა უსდ-ში 

 

პედაგოგიური საქმიანობა, რომელსაც პერსონალი ირჩევს: 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა: 

1. საბაკალავრო პროგრამა   -10 

2. სამიგისტრო პროგრამა    - 10 

3. სადოქტორო პროგრამა     -10 

 

პროგრამის თანახელმძღვანელობა: 

1. საბაკალავრო პროგრამა  5 

2. სამიგისტრო პროგრამა 5 

3. სადოქტორო პროგრამა 5 

 

მოდულის ხელმძღვანელობა/ 

დარგი/მიმართულება: 

1. საბაკალავრო პროგრამა  5 

2. სამიგისტრო პროგრამა  5  

3. სადოქტორო პროგრამა  5 

 

სავარჯიშოები/ტესტები პრაქტ.  დავალებების 

კრებულის ავტორობა  (მოთხოვნებით)  - 30 

სავარჯიშოები/ტესტები პრაქტიკული 

დავალებების კრებულის თანაავტორობა - 15 

ლექციების კურსის ავტორობა 30 

ლექციების კურსის თანაავტორობა 15  

ვიდეოლექცია  ( სრული სალექციო კურსი) - 30 

დისტანციური სწავლებისათვის საჭირო რესურსი - 

20 

საზოგადოებრივი ხასიათის სასწავლო- 

შემეცნებითი ხასიათის ღონისძიებები  - 5 : 

 (საჯარო ლექცია, ექსკურსია, ტრენინგი, სემინარი 

და ა.შ.  

 

სამეცნიერო საქმიანობა (სავალდებულო)-ორ წელიწადში ერთი ნაშრომი 
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 სამეცნიერო ნაშრომი  იმპაქტ-ფაქტორიან 

გამოცემაში -  60 

  სამეცნიერო ნაშრომი  იმპაქტ-ფაქტორიან 

გამოცემაში თანაავტორობა -  30 

 

სამეცნიერო საქმიანობა (პერსონალი ირჩევს) 

1. საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო 

კომპონენტის შესრულება -   

 დოქტორანტურის დონეზე     

 ხელმძღვანელობა - 15 – 45 (პროფ.; ასოც. პროფ.) 

 თანახელმძღვანელობა - 10-30 

 მაგისტრატურის დონეზე  - 10-30 (პროფ.; ასოც. 

პროფ.) 

 ბაკალავრიატის დონეზე - 5-25  (პროფ.; ასოც. 

პროფ. ასისტენტ-პროფ.) 

 

2. სამეცნიერო  ნაშრომი   

 მონოგრაფია/მონოგრაფიის თარგმნა 

(მოთხოვნების დაცვით) – 60 

 მონოგრაფია/მონოგრაფიის თარგმნა 

(მოთხოვნების დაცვით), თანაავტორობა - 30 

 სახელმძღვანელოს ავტორობა -60 

  სახელმძღვანელოს თანაავტორობა- 30 

 სამეცნიერო  ნაშრომი საერთაშორისო 

გამოცემაში/თარგმნა (მოთხოვნების დაცვით) - 20 

 სამეცნიერო  ნაშრომი საერთაშორისო 

გამოცემაში/თარგმნა (მოთხოვნების დაცვით) 

თანაავტორობა  -  10 

 სამეცნიერო ნაშრომი  ადგილობრივ 

გამოცემებში - 10 

 სამეცნიერო ნაშრომი  ადგილობრივ 

თანაავტორობა - 5     

 

3. სამეცნიერო -კვლევითი პროექტები  

 ფუნდამენტური კვლევები - 60  

პროექტის ხელმძღვანელობა  - 60 

მართვის ჯგუფის წევრობა - 30 

მონაწილე - 20 

 უცხოეთში მოღვაწე თანამემემამულეთა 

მონაწილეობით ერთობლივი კვლევები - 60 

პროექტის ხელმძღვანელობა - 60 

მართვის ჯგუფის წევრობა - 30 

მონაწილე - 20 

 გამოყენებითი  კვლევები -  60 

 



სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

110 
 

პროექტის ხელმძღვანელობა  - 60 

მართვის ჯგუფის წევრობა - 30 

მონაწილე - 20 

 სახელმწიფო გრანტი.  საზღვარგარეთ 

არსებული ქართული მატერიალური და 

სულიერი  მემკვიდრეობის სამეცნიერო 

კვლევები  - 40 

პროექტის ხელმძღვანელობა  - 40 

მართვის ჯგუფის წევრობა - 30 

მონაწილე - 20 

 პრეზიდენტის  გრანტები  ახალგაზრდა 

მეცნიერთათვის  - 40 

პროექტის ხელმძღვანელობა - 40 

მართვის ჯგუფის წევრობა - 30 

მონაწილე - 20 

 დოქტორანტორანტურის  საგანმანათლებლო   

პროგრამის  ფარგლებში  კვლევა - 30 

პროექტის ხელმძღვანელობა  - 30 

მართვის ჯგუფის წევრობა– 20 

მონაწილე - 10 

 საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო 

პროექტის ფარგლებში კვლევა-20 

პროექტის ხელმძღვანელობა - 20 

მართვის ჯგუფის წევრობა– 10 

მონაწილე -5 

4. სამეცნიერო 

კონფერენცია/ფორუმი/სიმპოზიუმი/ 

კონგრესი  -  20  ქულა 

 მოხსენება  

საერთაშორისო  - 20 

რესპუბლიკური -15  

საუნივერსიტეტო-10 

 ორგანიზება 

საერთაშორისო  - 20 

რესპუბლიკური - 10 

საუნივერსიტეტო -5 

 

5. სხვადასხვა სამეცნიერო 

გამოცემის/ნაშრომის 

 რედაქტორობა -  20  

 რეცენზენტობა  - 10 

 ოპონენტობა   -    10  
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 სადისერტაციო კომისიის წევრობა 10  

 სარედაქციო ორგანოს  წევრობა - 10  

  საკონფერენციო თემის  ხელმძღვანელობა   - 

5 (საბაკალავრო, სამაგისტრო, არა უმეტეს 

სამისა) 

6. სამეცნიერო ხასიათის საკონსულტაციო და 

საექსპერტო საქმიანობა - 20 ქულა 

 საერთაშორისო დონეზე - 20 

 საქართველოს მასშტაბით -  10  

 

7. საზოგადოებრივი ხასიათის სამეცნიერო-

პოპულარული  აქტიურობა  (სემინარი, 

ტრენინგი, ვორკშოფი,  საზაფხულო , საზამთრო 

სკოლა, უნივერსიტეტის დაკვეთით 

ჩატარებული  კვლევა (სტუდენტთა, 

პროფესორთა)  - 10 

ორგანიზება/მონაწილეობა 

 საერთაშორისო მასშტაბით - 10 

 საქართველოს ფარგლებში -10 

 

 

შენიშვნა:  სამეცნიერ ნაშრომის გამოქვეყნების შემთხვევაში უნდა მიეთითოს 

 იმპაქტ-ფაქტორიან გამოცემაში გამოქვეყნებისას-სტატიის/ნაშრომის სრული დასახელება,  

ჟურნალის/გამოცემის დასახელება (ISSN/ISBN-ის ჩვენებით), წელი, ნომერი, გამოცემის ადგილი, 

სტატიის/ნაშრომის DOI,  ჟურნალის/გამოცემის იმპაქტ-ფაქტორი (არ უნდა იყოს 0-ის ტოლი), 

ციტირების რაოდენობა (არსებობის შემთხვევაში), URL მისამართი, 

(ჟურნალი ინდექსირებული უნდა იყოს აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ბაზების 

ჩამონათვალში); 

 

 საერთაშორისო ან ადგილობრივ გამოცემაში გამოქვეყნებისას-სტატიის/ნაშრომის სრული 

დასახელება,  ჟურნალის/გამოცემის დასახელება (ISSN/ISBN-ის ჩვენებით), წელი, ნომერი, 

გამოცემის ადგილი, ელ. ვერსიის არსებობის შემთხვევაში URL მისამართი; 

ხელის მოწერა: 

თარიღი: 

 

შენიშვნა: 

აკადემიური პერსონალის თითოეული წევრისთვის აღნიშნული სქემით გათვალისწინებული 

დატვირთვის შესრულება წარმოადგენს შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისთვის განსაზღვრული 

საათების განაწილებისა და ხელფასისა თუ სახელფასო დანამატის გამომუშავების წინაპირობას. 

ამასთან, სახელფასო სარგოსა თუ სახელფასო დანამატის განაკვეთს განსაზღვრავს როგორც 

საკონტაქტო დრო, ანუ, აკადემიური დატვირთვა, ასევე - შემოქმედებითი დატვირთვა, 

სამეცნიეროკვლევითი დატვირთვა და თვითგანვითარება. 
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ორი წლის განმავლობაში შემოქმედებიოთი და სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობებით გეგმიურზე 

ნაკლები რაოდენობის საათების დაგროვების შემთხვევაში ფაკულტეტის საბჭო პროგრამული 

მიმართულების/ინსტიტუტის/კათედრის წარდგინებით განიხილავს აკადემიური პერსონალის წევრის 

აკადემიურ თანამდებობასთან შესაბამისობის საკითხს. 

შემოქმედებითი და სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობებით გეგმიურზე მეტი რაოდენობის საათები 

შეიძლება გადანაწილებული იქნას ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პერიოდზე. აკადემიური 

დატვირთვის სქემით გათვალისწინებულ გეგმიურ სააუდიტორიო საათებზე გადაჭარბების შემთხვევაში 

სახელფასო სარგო თუ სახელფასო დანამატი განისაზღვრება უნივერსიტეტში სასწავლო, შემოქმედებითი 

და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მოცულობის მიხედვით. 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ავტორიზაციის სტანდარტები 

2. აკრედიტაციის სტანდარტები 

3. https://drive.google.com/file/d/0B8EsOg5UNGftaVdKdlBhVjNZbjQ/view   

4. უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და 

სახელმძღვანელო პრინციპები, ESG 2015,  სახელმძღვანელო 

5. ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა ინსტიტუციური მექანიზმები გზამკვლევი თბილისი, 2009 

6. სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა, პრაქტიკული სახელმძღვანელო, დოქტ. დეკლან 

კენედი, 2006 წელი 

 

 

თავი 20. ლექცია/სემინარზე  დაკვირვების  ოქმი 

 

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ლექცია/სემინარზე  დაკვირვების  ოქმი N                                              თარიღი: 

 

ლექტორი: 

 

სპეციალობა:                                                      

 

სასწავლო კურსის   დასახელება: 

 

 

 

შემოწმდა:    ლექცია               

 

                                                       სემინარი 

 

შემოწმებას ესწრებოდნენ :    1.                                                  2.                                               3. 

  

სტუდენტების რაოდენობა ჯგუფში:                                                         ესწრებოდა :   

ლექციის / სემინარის თემის  შესაბამისობა  სილაბუსთან : თემა -  

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B8EsOg5UNGftaVdKdlBhVjNZbjQ/view
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ლექციის მიმდინარეობისას:  

სწავლება -სწავლის რა  მეთოდს იყენებს ლექტორი 

 

რამდენად იყენებს  თანამედროვე/ელექტრონულ საშუალებებს; 

 

სტუდენტთა ჩართულობა;  

 

სემინარის მიმდინარეობისას: 

შეფასების რა მეთოდებს იყენებს ლექტორი 

 

შეესაბამება თუ არა შეფასების კომპონენტები და მეთოდები სილაბუსით გათვალისწინებულს 

 

როგორია სრუდენტთა აქტიურობა: 

 

რამდენად შესრულდა საშინაო დავალება: 

 

ლექტორი: 

 

 

 

თავი 21. სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და 

პერსონალის გამოკითხვის ფორმები 

 

ა) ბაკალავრების კმაყოფილების კვლევის კითხვარი  

 

 წარმოდგენილი კვლევის მიზანია შეაფასდეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

საბაკალავრო პროგრამების სასწავლო პროცესი, რომელიც განსაზღვრავს ხარისხს მთლიანობაში.  

თითოეულ სასწავლო კურსში თქვენ უკვე გაიარეთ სრული სასწავლო ციკლი, სააუდიტორიო 

მეცადინეობიდან შეფასების პროცესის ჩათვლით. თქვენი გულწრფელი პასუხები ეხმარება 

უნივერსიტეტს უკეთ დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო პროცესი. 

მიუთითეთ ფაკულტეტი: 

 ა. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

  ბ. ბიზნესის ადმინისტრირების 

   გ. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

   დ. იურიდიული 

 

1.კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენი არჩეული პროფესიით? 

ა.დიახ, კმაყოფილი ვარ. 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.უკმაყოფილო ვარ 

2. სასარგებლო იყო თუ არა პროგრამით შემოთავაზებული სასწავლო კურსები? 
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ა. სასარგებლო იყო 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არ იყო სასარგებლო 

3.სასწავლო კურსის სილაბუსები ლექციების დასაწყისიდანვე იყო თუ არა ცნობილი თქვენთვის? 

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

4. ლექტორი წარმოდგენილი სილაბუსის მიხედვით ატარებდა ლექციებს? 

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

5. ხელმისაწვდომი იყო თუ არა   სილაბუსით გათვალისწინებული ლიტერატურა ? 

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

6. იყენებდი თუ არა პროფესორთან ინდივიდუალური მუშაობის ფორმას კონსულტაციების ცხრილის 

შესაბამისად? 

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

7. გამოირჩევიან თუ არა ლექტორები მაღალი პროფესიონალიზმით? 

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

8.თქვენი აზრით, რას შეცვლიდით გავლილი სასწავლო კურსებიდან ?  

_______________________________________________________________________________ 

9. არის თუ არა ორგანიზებული და მოწესრიგებული სასწავლო პროცესი ? 

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

10. საკმარისად  მიგაჩნიათ თუ არა სჯსუ -ში თქვენს მიერ მიღებული ცოდნა დასაქმებისათვის? 

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

11.აპირებთ თუ არა სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში? 

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

12. იცნობთ თუ არა სტუდენტთა ეთიკის კოდექსს? 

 ა. დიახ 

 ბ. არა          
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13.მოგვაწოდეთ რეკომენდაციები სასწავლო პროცესის ადმინისტრირებასთან  და სწავლის ხარისხის 

გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.  

 

 

გმადლობთ თანამშრომლობისათვის! 

 

 

 

ბ) ბაკალავრების საგანმანათლებლო პროგრამით კმაყოფილების კვლევის კითხვარი  

 

ბაკალავრების   საგანმანათლებლო პროგრამით კმაყოფილების    კვლევა! 

 

მოგესალმებით სტუდენტებო! 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების 

ეფექტურად განხორციელებისათვის ატარებს კვლევას.  გთხოვთ, გაგებით და საქმიანად მოეკიდოთ 

ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებს. თქვენი ობიექტური პასუხები და მათი ანალიზი დაგვეხმარება, რომ 

ჩვენი აკადემიური ურთიერთობა უფრო პარტნიორული, პროდუქტიული და კომფორტული იყოს.                                                                  

 

პროგრამით კმაყოფილების კვლევა 

 

1. კმაყოფილი ხართ თუ არა თქვენი არჩევანით, რომ ჩააბარეთ სჯსუ-ს ბიზნესის 

ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე? 

               დიახ                            არა                      ნაწილობრივ 

2. რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ ჩამოთვლილ დებულებებს პროგრამის მთავარი მიზნების 

შესახებ? (გთხოვთ, ყოველ სტრიქონში მონიშნოთ მხოლოდ ერთი პასუხი). 

 

 პროგრამის დახმარებით გავაანალიზე საკუთარი ინტერესები 

ვეთანხმები                             ნაწილობრივ ვეთანხმები                          არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა დამეხმარა, გამეგო, მსურდა თუ არა ამ პროფესიით დასაქმება 

ვეთანხმები                       ნაწილობრივ ვეთანხმები                         არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა გადაწყვეტილების მიღების უნარების განვითარებაში დამეხმარა 

ვეთანხმები                        ნაწილობრივ ვეთანხმები                        არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა პრაქტიკული სამუშაო უნარების განვითარებაში დამეხმარა 

      ვეთანხმები                        ნაწილობრივ ვეთანხმები                        არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი უნარების განვითარებაში დამეხმარა 

      ვეთანხმები                       ნაწილობრივ ვეთანხმები                         არ ვეთანხმები 
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 პროგრამის საშუალებით, შემიძლია პროფესიასთან დაკავშირებული მარტივი სამუშაოების 

შესრულება 

       ვეთანხმები                         ნაწილობრივ ვეთანხმები                     არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამის საშუალებით სამუშაოს შესრულების პრაქტიკული გამოცდილება მივიღე 

  ვეთანხმები                   ნაწილობრივ ვეთანხმები                       არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა საბოლოო პროფესიული გადაწყვეტილების მიღებაში დამეხმარა - უკვე ვიცი რომელ 

პროფესიას ავირჩევ 

        ვეთანხმები                   ნაწილობრივ ვეთანხმები                      არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, როგორ სამუშაო გარემოში უწევთ მუშაობა ამ პროფესიით 

დასაქმებულ ადამიანებს 

               ვეთანხმები                   ნაწილობრივ ვეთანხმები                        არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამის საშუალებით მივიღე ძირითადი პროფესიული ცოდნა 

          ვეთანხმები                    ნაწილობრივ ვეთანხმები                       არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა სამომავლო კარიერული გეგმებისა და მიზნების დასახვაში დამეხმარა 

             ვეთანხმები                   ნაწილობრივ ვეთანხმები                           არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში დამეხმარა 

ვეთანხმები         ნაწილობრივ ვეთანხმები          არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა კარიერის მართვის უნარების განვითარებაში დამეხმარა 

ვეთანხმები         ნაწილობრივ ვეთანხმები          არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა დამეხმარა ამ პროფესიაში საკუთარი თავი გამომეცადა 

ვეთანხმები         ნაწილობრივ ვეთანხმები          არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა პროფესიისადმი ინტერესის გაღვივებაში დამეხმარა 

ვეთანხმები         ნაწილობრივ ვეთანხმები          არ ვეთანხმები 

 

 პროგრამა დამეხმარა გამერკვია, სად და როგორ ვხედავ საკუთარ თავს ამ პროფესიაში 

ვეთანხმები         ნაწილობრივ ვეთანხმები          არ ვეთანხმები 

 

 

3. იყენებდი თუ არა პროფესორთან ინდივიდუალური მუშაობის ფორმას კონსულტაციების 

ცხრილის შესაბამისად? 

დიახ     ნაწილობრივ     არა 

 



სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

117 
 

4. რის გაუმჯობესებას ისურვებდით სასწავლო პროგრამის ფარგლებში? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

მობილობა. 

1. ხართ თუ არა მობილობით გამოსული სტუდენტი? 

დიახ, შიდა მობილობით   დიახ,                           გარე მობილობით    არა 

 

2. რა იყო მობილობით გადმოსვლის მიზეზი? 

o სჯსუ-ს სწავლების ხარისხი 

o უნივერსიტეტის ან საგანმანათლებლო პროგრამის  ავტორიზაციის/აკრედიტაციის გაუქმება 

o საგანმანათლებლო პროგრამის სირთულე 

o სპეციალობის შეცვლა 

o ხელსაყრელი მდებარეობა 

o ფინანსურად ხელმისაწვდომობა 

 

ბიბლიოთეკა 

 

1. ხელმისაწვდომია თუ არა თქვენთვის სილაბუსით გათვალისწინებული ლიტერატურა? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

2. გაკმაყოფილებთ თუ არა ბიბლიოთეკის ინტერიერი? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

3. სარგებლობთ საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ბაზებით? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

4. ბიბლიოთეკაში რამდენად  სწრაფად და სრულად ხდება თქვენი დაკმაყოფილება საჭირო 

ინფორმაციით? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

5. მოგვაწოდეთ რეკომენდაციები ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდისა და მომსახურების შესახებ  

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. 

 

 

მატერიალური რესურსი 

 

1. გაკმაყოფილებთ თუ არა სწავლის პირობები(აუდიტორია, გათბობა...)? 

დიახ              ნაწილობრივ              არა 

 

2. საჭიროების შემთხვევაში იყენებდით თუ არა დამატებით სასწავლო  ტექნიკურ საშუალებებს 

(მონიტორი და სხვა) იმისათვის, რომ ლექცია ყოფილიყო გასაგები და საინტერესო? 

დიახ              ნაწილობრივ             არა 

3. გაკმაყოფილებთ  უნივერსიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები? 

დიახ                     ნაწილობრივ             არა 
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4. რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს უნივერსიტეტში  (ხანძრის, ჯანმრთელობის, წესრიგის 

მხრივ)? 

 უსაფრთხოდ ვგრძნობ            ნაწილობრივ                დაუცველი ვარ 

5. ინფორმირებული ხართ საევაკუაციო  გეგმის შესახებ? 

დიახ                    ნაწილობრივ                    არა 

6. კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტიში არსებული სამედიცინო დახმარებით? 

დიახ                        ნაწილობრივ                    არა 

7. ინფორმაციის მისაღებად  სარგებლობთ თუ არა უნივერსიტეტის ვებგვერდით და fb გვერდით? 

ვსარგებლობ ხშირად    ვსარგებლობ იშვიათადარ ვსარგებლობ 

 

გამოცდები 

 

1. თქვენი აზრით,  გამოცდის ჩაბარების რომელი ფორმატი იძლევა ცოდნის გამომჟღავნების 

საშუალებას? 

ზეპირი        წერითი       ელექტრონული         შერეული 

 

2. რომელი ფორმატით გირჩევნიათ გამოცდის ჩაბარება ? 

ზეპირი       წერითი      ელექტრონული      შერეული 

 

3. საკმარისია თუ არა ელექტრონული    გამოცდისთვის მოცემული დრო ? 

საკმარისია   ნაწილობრივ   არ არის საკმარისი 

 

4. გამოცდის მსვლელობისას, შეგექმნათ ტექნიკური პრობლემები? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

 

5. ტესტების   შინაარსი გაძლევთ ცოდნის გამომჟღავნების საშუალებას? 

ტესტი მარტივია და არ მაძლევს  ტესტი რთულია და არ მაძლევს   მაძლევს 

 

6. თქვენი აზრით,  გამოცდის ჩაბარების რომელი ფორმატი იძლევა ცოდნის ობიექტური 

შეფასების საშუალებას? 

 

     წერითი   ზეპირი  ელექტრონული    

7. რამდენად შეესაბამება ტესტების შინაარსი სილაბუსით განვლილ მასალას? თუ არ შეესაბამება 

მიუთითეთ სასწავლო კურსი.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. რამდენი ქულით  შეაფასებდით საგამოცდო ცენტრის  მუშაობას? 

1                      2                   3                         4                      5    

 

 

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები 
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1. ხართ თუ არა ინფორმირებული  უნივერსიტეტში სტუდენტური საერთაშორისო გაცვლითი 

პროგრამების შესახებ? 

                                      დიახ      ნაწილობრივ             არა 

2. რომელი საინფორმაციო საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას უნივერსიტეტში სტუდენტური 

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების შესახებ? 

o სჯსუ-ს საერთაშორისო ურთიერტობის განყოფილების მიერ ორგანიზებული შეხვედრებით 

o ვებგვერდის 

o fb გვერდის 

o საინფორმაციო დაფის 

3. რა მექანიზმებით ხდება უნივერსიტეტში საერთაშორისო გაცვლით პრექტებში  სტუდენტთა 

შერჩევა? 

o კონკურსის წესით  

o პირადი ნაცნობებითა და მიკერძოებით 

o აკადემიური მოსწრებით 

4. რას მხარდაჭერის მექანიზმს ისურვებდით უნივერსიტეტის მხრიდან საერთაშორისო 

მობილობის ან პროექტებში ჩართის მიზნით? 

5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

სჯსუ-ს თვითმმართველობა 

 

1. ხართ თუ არა ინფორმირებული უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის არსებობის 

შესახებ? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

 

2. ხართ თუ არა ინფორმირებული თვითმმართველობის საქმიანობის შესახებ? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

 

3. იღებთ თუ არა მონაწილეობას თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

 

4. დაგვისახელეთ თვითმმართველობის მიერ განხორციელებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

ღონისძიება 

o საინფორმაციო 

o საქველმოქმედო 

o ექსკურსიები 

o ექსპედიციები 

o სპორტული 

o კულტურული 
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o სასწავლო შემეცნებითი 

 

5. მიგიმართავთ თუ არა თვითმმართველობისთვის რაიმე წინადადებით? 

o არ მიმიმართავს 

o გამოვთქვი სურვილი მონაწილება მიმეღო მათ მიერ დაგეგმილ აქტივობაში,მაგრამ უარყოფითი 

პასუხი მივიღე 

o შემითავაზებია კონკრეტული პროექტი 

6. ხართ თუ არა ინფორმირებული სტუდენტური თვითმმართველობის უფლება მოვალეობების 

შესახებ? 

დიახ      ნაწილობრივ             არა 

 

7. თქვენი აზრით, რა უფლება-მოვალეობები გააჩნიათ თვითმმართველობის წევრებს? 

o სტუდენტური უფლებებისა და ინტერესების დაცვა 

o სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზება 

o უნივერსიტეტის მართვაში მონაწილეობა 

o არ ვიცი 

8. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა თვითმმართველობის არჩევნებში? 

o თავად ვიყრიდი კენჭს 

o ამაომრჩეველი ვიყავი 

o არასსროს მიმიღია მონაწილეობა 

 

სტუდენტური სერვისები 

 

1. დაასახელეთ სწავლაში ხელისშემშლელი ფაქტორი/ფაქტორები 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. გაქვთ თუ არა სჯსუ-ში თვითგანვითარებისა და პროფესიული ზრდის შესაძლებლობა 

დიახ                                  ნაწილობრივ                           არა 

 

3. იღებთ თუ არა სათანადო კონსულტაციასა და მხარდაჭერას სასწავლო პროცესების დაგეგმვასა 

და აკადემიური მიღწევების გასაუმჯობესებლად? 

დიახ                                      ნაწილობრივ                           არა 

 

4. გთავაზობთ თუ არა უნივერსიტეტი კარიერული მხარდაჭერის სერვისებს? 

დიახ                                        ნაწილობრივ                            არა 

 

5. რომელ კარიერულ მხარდაჭერის სერვისებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი? 

o დასაქმების ფორუმი    

o საკონსულტაციო შეხვედრები    

o სტაჟირება დამსაქმებლებთან    
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o თემატური ტრენინგები 

 

6. ურჩევდით თუ არა თქვენ მეგობარს ან ახლობელს სჯსუ-ში ჩაბარებას? 

დიახ                               ნაწილობრივ                               არა 

 

7. აპირებთ თუ არა  სწავლის გაგრძელებას მაგისტრატურაში? 

დიახ                                 არა 

 

8. დასაქმებული ხართ თუ არა 

დიახ                                     ნაწილობრივ                               არა 

 

 

 

გ)  პირველკურსელთა ინსტიტუციური და რესურსებით კმაყოფილების კვლევა 

 

ძვირფასო სტუდენტებო გვაინტერესებს თქვენი აზრი მიმდინარე სასწავლო პროცესებზე. 

გთხოვთ გულწრფლად უპასუხოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ კითხვებს. თქვენი პასუხები ჩვენთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია, ამით თქვენ დაეხმარებით უნივერსიტეტს უკეთ დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო 

პროცესი. 

მიუთითეთ ფაკულტეტი: ა. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

                                               ბ. ბიზნესის ადმინისტრირების 

                                                გ. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

                                                დ. იურიდიული 

 

1.  სასწავლო წლის დასაწისში დახვდათ თუ არა ცხრილი   სათანადო ადგილას? 

      ა.  დიახ 

ბ. არა 

გ. დაგვიანებით. 

 

2. გაკმაყოფილებთ თუ არა სწავლის პირობები? 

ა. მაკმაყოფილებს 

ბ. ნაწილობრივ  მაკმაყოფილებს 

 გ. არ მაკმაყოფილებს 

 

3. იცით თუ არა, რას ნიშნავს კრედიტი  და როგორ შეიძლება მისი დაგროვება 

 

ა. ვიცი  

ბ. მხოლოდ მსმენია 

გ. არ ვიცი  

 

4. ლექტორმა კურსის დაწყებისთანავე წარმოგიდგინათ თუ არა სილაბუსი? 
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ა. დიახ ყველამ 

ბ. დიახ, ზოგიერთმა    

გ. არავინ 

 

5. თუ  წარმოგიდგინათ, დაგეხმარათ თუ არა  სწავლების ორგანიზებაში? 

ა. დიახ, ძალიან 

ბ. დიახ,  უმნიშვნელოდ 

გ. საერთოდ არ დამხმარებია 

  

6. არის თუ არა უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში თქვენთვის საკმარისი ლიტერატურა? 

ა. დიახ საკმარისია 

ბ. არის მაგრამ არასაკმარისი 

გ. და სხვა----------------------------------------- 

 

7. როგორ შეაფასებდით თქვენს არჩევანს, გესწავლათ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტში? 

 ა. მოლოდინი გამიმართლდა 

                      ბ. მოლოდინი ნაწილობრივ გამიმართლდა, მაგრამ მაინც კმაყოფილი ვარ 

 გ.უკმაყოფილო ვარ,მლოდინი თითქმის არ გამიმართლდა  

  

8.  იცნობთ თუ არა სტუდენტთა ეთიკის კოდექსს? 

 ა. დიახ 

 ბ. არა         

 

 

 

დ) მაგისტრანტთა კმაყოფილების კვლევა 

 

მაგისტრანტებს გთხოვთ, გაგებით და საქმიანად მოეკიდოთ ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებს. თქვენი 

ობიექტური პასუხები და მათი ანალიზი დაგვეხმარება, რომ ჩვენი აკადემიური ურთიერთობა უფრო 

პარტნიორული, პროდუქტიული და კომფორტული იყოს, ხოლო თქვენი პროფესიული და 

აკადემიური კომპეტენცია - თქვენი წარმატებული კარიერის გარანტია. 

მადლობა თანამშრომლობისათვის! 

 

1.შენს მიერ ამ პროგრამის არჩევა სასურველი და შეგნებული ნაბიჯია? 

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

2.პედაგოგები მაღალი პროფესიონალიზმით გამოირჩევიან? 

 ა.დიახ 

ბ.არა 
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გ.არ ვიცი 

3.პროგრამის გეგმა (კურიკულუმი) შეესაბამება თუ არა  პროგრამის მიზანს და შედეგებს? 

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი  

4.საჭირო სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომია? 

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

5.სასწავლო პროცესი ორგანიზებული და მოწესრიგებულია ? 

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

6.შენი აკადემიური მიღწევების შეფასება ობიექტური და სამართლიანია?  

ა.დიახ 

ბ.ნაწილობრივ 

გ.არა 

7.გაკმაყოფილებთ თუ არა თქვენი სამაგისტრო  (ნაშრომის) თემის ხელმძღვანელის კონსულტაციები? 

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

8.გაქვთ თუ არა ინფორმაცია კონსულტაციების  ცხრილის შესახებ?  

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

9.თქვენს მიერ არჩეულმა სამაგისტრო პროგრამამ გაამართლა თქვენი იმედები?  

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

10.პროგრამის დასრულების შემდეგ გაქვს თუ არა  დასაქმების პერსპექტივა? 

ა.დიახ 

ბ.არა 

გ.არ ვიცი 

11. რას შეცვლიდი სასწავლო პროგრამაში?  

 

ე) დოქტორანტთა კმაყოფილების კვლევა 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მოგესალმებით დოქტორანტებო!   ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ატარებს დოქტორანტთა 

გამოკითხვას სადოქტორო პროგრამებზე სწავლების, კვლევის და ადმინისტრირების  ხარისხის 
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გაუმჯობესების   მიზნით. გამოკითხვა ანონიმურია და გთხოვთ, მიიიღოთ მონაწილეობა 

გამოკითხვაში და გულწრფელად უპასუხოთ  მოცემულ კითხვარს. 

* აუცილებელი 

1. დოქტორის ხარისხის მიღების მოტივაცია * მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი. 

 სამეცნიერო კვლევის განხორციელების შესაძლებლობა მექნება  კარიერაში წინსვლის მეტი 

შესაძლებლობა მექნება  შემოსავლების გასაუმჯობესებლად  პრესტიჟის გამო  სხვა 

2. სადოქტორო პროგრამის შერჩევის მაჩვენებელი * მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი. 

 ეს სპეციალობა სხვა უნივერსიტეტშიც ისწავლება, მაგრამ აქ სწავლების მაღალი ხარისხია  

ამავე უნივერსიტეტში დავასრულე ბაკალავრიატი და/ან მაგისტრატურა  მხოლოდ აქ 

ისწავლება ეს სპეციალობა, სადაც ხარისხის მიღება მინდა  ეს სპეციალობა სხვა 

უნივერსიტეტშიც ისწავლება, მაგრამ აქ სწავლა უფრო იაფი მიჯდება  სხვა 

3. კმაყოფილი ხართ თუ არა ზოგადად სწავლების ხარისხით სადოქტორო პროგრამაზე * 

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

 დიახ  არა  ნაწილობრივ 

4. * 

თითო მწკრივში მხოლოდ ერთი ოვალის მონიშვნა. 

 
5. * 

თითო მწკრივში მხოლოდ ერთი ოვალის მონიშვნა. 

კარგი               საშუალო              ცუდი 

რამდენად გაკმაყოფილებთ თქვენი სადისერტაციო თემის ირგვლივ კონსულტაციებზე 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ გამოყოფილი დრო  

 

შეაფასეთ დოქტორანტურის ადმინისტრირების ხარისხი 

 

 შეაფასეთ რამდენად შესაბამისობაშია 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის 

ჩართულობა 

კვლევის პროცესის დაგეგმვასა 

 

უნივერსიტეტში არსებული 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის 

ხარისხი და 

მიღებული შედეგების რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო 

კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებზე წარდგენის შესაძლებლობას? 

 
6. იცნობთ თუ არა იმ პროგრამას, რომელზეც სწავლობთ? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

კარგი საშუალო ცუდი 

შეაფასეთ   სადოქტორო 
პროგრამაზე   მისაღები 
გამოცდების   ორგანიზების 
ხარისხი 

და   შესრულებაში   თქვენს 
წარმოდგენებთან 
რამდენად   გაკმაყოფილებთ 

ხელმისაწვდომობა ? 

როგორ   შეაფასებდით   თქვენს 
მიერ   კვლევის   პროცესში 
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 დიახ  არა 

7. პროგრამის გეგმა (კურიკულუმი) შეესაბამება პროგრამის მიზანს და სწავლის 

შედეგებს? მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

 დიახ  არა  ნაწილობრივ? 

8. რას შეცვლიდით პროგრამაში (კურიკულუმში)? 

 
 

 

 
ვ) სადისერტაციო თემის ხელმძღვანელის შეფასება 

 
1. სადისერტაციო თემის ირგვლივ კონსულტაციებზე სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ 

გამოყოფილი დრო 

 საკმარისი                                                                                          არასაკმარისი 

2. სამეცნიერო ხელმძღვანელის ჩართულობა  კვლევის პროცესის დაგეგმვასა და შესრულებაში 

  ძალიან კარგი                  კარგი                                საშუალო                                 ცუდი 

3. მასალის მოძიება და მისი სისტემატიზაცია ხელმძღვანელთან ერთად 

 ძალიან კარგი                  კარგი                                საშუალო                                 ცუდი 

4. კვლევის პროცესში მიღებული შედეგების სამეცნიერო კონფერენციებზე წარდგენის ხელშეწყობა 

ელმძღვანელის მიერ 

 ძალიან კარგი                  კარგი                                საშუალო                                 ცუდი 

5. ხელმძღვანელის მიერ წარმოებულ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში დოქტორანტის 

ჩართულობის ხელშეწყობა 

 ძალიან კარგი                  კარგი                                საშუალო                                 ცუდი 
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6. სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადების ხელშეწყობა 

 

 ძალიან კარგი                  კარგი                                საშუალო                                 ცუდი 

7. ხელმძღვანელის მიერ დოქტორანტის ჩართულობა სასწავლო პროცესებში ასისტენტირება 

 

 ძალიან კარგი                  კარგი                                საშუალო                                 ცუდი 

8. ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა 

9.  ძალიან კარგი                  კარგი                                საშუალო                                 ცუდი 

დოქტორანტის სახელი, გვარი   ---------------------------------------------------------------- 

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი   --------------------------------------------------------------- 

 

თარიღი: -------------------- 

 

ზ) კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის ფორმა 

გამოკითხვის ბარათის მიზანია, იმ კურსდამთავრებულების გამოკითხვა, რომლებიც 

დასაქმდნენ თავიანთი კვალიფიკაციის შესაბამისად დროის მისაღებ პერიოდში 

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

  
შევსების თარიღი 

 

 

კურსდამთავრებულის სახელი,გვარი 

პროგრამის ხელმძღვანელი 
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დამსაქმებელი ორგანიზაციის სახელწოდება 

 

 

 

1.  კმაყოფილი ხართ თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო მოცულობით და შედეგით 

არ ვარ კმაყოფილი                              ნაწილობრივ ვარ კმაყოფილი                   სავსებით კმაყოფილი ვარ 

 

დააფიქსირეთ წერილობით თქვენი პოზიცია: 

 

 

 

2. წააწყდით თუ არა სირთულეებს სამუშაოს მოძიების პროცესში? 

  

                                               არა                                                           დიახ 

დააფიქსირეთ წერილობით თქვენი პოზიცია. გთხოვთ აღწეროთ ის სირთულეები, 

რომლებსაც წააწყდით სამუშაოს მოძიების პროცესში 

 

 

3.რომელ წყაროებზე დაყრდნობით, რა გზებითა და მეთოდებით მოიძიეთ სამსახური (ინტერნეტი, 

გაზეთი, ტელევიზია, პირადი კავშირები დაა.შ.) 

დააფიქსირეთ წერილობით თქვენი პოზიცია: 

 

 

 

 

4. კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ დროის რა პერიოდში დასაქმდით?  

დააფიქსირეთ წერილობით თქვენი პოზიცია: 

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

დაკავებული თანამდებობა 
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5.საკმარისია თუ არა,თეორიული/სალექციო და პრაქტიკული კომპონენტებით მიღებული ცოდნა 

დასაქმებისთვის 

 

არ არის საკმარისი სრულიად საკმარისია 

 
 

დააფიქსირეთ წერილობით თქვენი პოზიცია: 

 

 

 

6. რამდენად პასუხობს თქვენს მიერ მიღებული თეორიული ცოდნა იმ მოთხოვნებს, რომლებიც 

აუცილებელია სამსახურეობრივი მოვალეობების ეფექტურად შესრულებისთვის? 

 

არ პასუხობს 

ნაწილობრივ პასუხობს 

სავსებით პასუხობს 

 

 

თ) სასწავლო კურსის შეფასების კითხვარი 

 

კვლევის მიზანი: წარმოდგენილი კვლევის მიზანია შეაფასოს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა, გასულ სემესტრში წაკითხული სასწავლო კურსების 

მაგალითზე. თითოეულ სასწავლო კურსში თქვენ უკვე გაიარეთ სრული სასწავლო ციკლი. თქვენი 

გულწრფელი პასუხები ეხმარება უნივერსიტეტს უკეთ დაგეგმოს და განახორციელოს სასწავლო პროცესი. 

 

1. მიუთითეთ ფაკულტეტი, სპეციალობა და კურსი, რომელზეც სწავლობთ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოყვანილია სასწავლო კურსების შეფასების ცალკეული 

ასპექტი, შეაფასეთ ჩამოთვლილი სასწავლო კურსები თითოეული ასპექტის მიხედვით 1-5 

ქულით, სადაც თითოეულ ქულას ენიჭება შემდეგი მნიშვნელობა: 1- სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი, 2 - არადამაკმაყოფილებელი, 3 - დამაკმაყოფილებელი, 4 - კარგი, 5 

- შესანიშნავი.  
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№ სასწავლო კურსების შეფასების 

ასპექტები 

სასწავლო კურსები შეფასება 

1 სასწავლო კურსი ჩემთვის სასარგებლო 

იყო  

  

  

  

  

  

  

  

2 სასწავლო კურსის სილაბუსი 

ლექციების დასაწყისიდანვე იყო 

ჩვენთვის ხელმისაწვდომი  

  

  

  

  

  

  

  

3 ლექტორი წარმოდგენილი სილაბუსის 

მიხედვით ატარებდა ლექციებს 

  

  

  

  

  

  

  

4 ლექტორი საუბრობდა მკაფიოდ და 

გასაგებად   

  

  

  

  

  

  

  

5 ლექტორი სრულად იყენებდა 

ლექციისათვის (სააუდიტორიო 

მუშაობისთვის) განკუთვნილ დროს 

  

  

  

  

  

  

  

6 Lსასწავლო კურსის სწავლებისას 

ლექტორი ყოველთვის გვაძლევდა 
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დავალებებს დამოუკიდებელი 

მუშაობისთვის 

  

  

  

  

  

  

7 სასწავლო კურსის შეფასების 

კომპონენტები და კრიტერიუმები 

მკაფიო და გასაგები იყო  

სტუდენტებისათვის 

  

  

  

  

  

  

  

  

8 სასწავლო პროცესი ორგანიზებული 

იყო კარგად, სწავლების მეთოდები და 

სწავლების სტრატეგიები 

შეესაბამებოდა სასწავლო კურსის 

შინაარსს 

  

  

  

  

  

  

  

9 სამუშაო  ჯგუფში 

/პრაქტიკულ(ლაბორატორიულ) 

მეცადინეობებზე ლექტორი 

აწარმოებდა სტუდენტთა სისტემატურ 

და ობიექტურ შეფასებას 

  

  

  

  

  

  

  

10 სასწავლო კურსის სილაბუსით 

გათვალისწინებული ლიტერატურა 

ხელმისაწვდომი იყო ჩვენთვის 

  

  

  

  

  

  

  

11 სასწავლო კურსით სილაბუსით 

გათვალისწინებული სასწავლო მასალა 

ეფუძნებოდა დარგის აქტუალურ 

საკითხებს 
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12 ვიყენებდი პროფესორთან 

ინდივიდუალური მუშაობის ფორმას 

კონსულტაციების ცხრილის 

შესაბამისად. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ი) აკადემიური პერსონალის კმაყოფილების კვლევის კითხვარი 

 

ძვირფასო კოლეგებო! 

თქვენს მიერ შევსებული კითხვარის ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები 

შევიტანოთ 

საგანმანათლებლო პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი 

აღმოჩნდეს დასაქმების ბაზარზე.  

 

ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა  

 

რამდენად აქტიურად იყავით ჩართული პროგრამის შემუშავების  

პროცესში 

კი 

ნაწილობრივ 

არა 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ სტუდენტების პროფესორ- მასწავლებლებისადმი დამოკიდებულებით? 

ა.კმაყოფილი ვარ 

ბ.არ ვარ კმაყოფილი 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ შეფასებით სისტემით?  

ა.კმაყოფილი ვარ 

ბ.არ ვარ კმაყოფილი 

გ.ნაწილობრივ 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ სასწავლო პროცესის ორგანიზებით?  

კი 

ნაწილობრივ 
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არა 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ საგამოცდო ცენტრის საქმიანობით?  

კი 

ნაწილობრივ 

არა 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ 

დამოკიდებულებით - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურით? 

კი 

ნაწილობრივ 

არა 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის *პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ 

დამოკიდებულებით -ადამიანური რესურსების სამსახურით? 

 

პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ დამოკიდებულებით - სასწავლო პროცესების მართვის 

სამსახურით? 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის * პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ 

დამოკიდებულებით - ბუღალტერიით? 

 

რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის * პროფესორ-მასწავლებელთა მიმართ 

დამოკიდებულებით - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურით? 

 

რა საჭიროებას ხედავთ უნივერსიტეტის მხრიდან მხარდაჭერის 

 

გაქვთ თუ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ სხვადსხვა * 

პროექტში? საერთაშორისო მობილობაში? 

 

რა მხარდაჭერის მექანიზმებს გთავაზობთ უნივერსიტეტი * 

პროფესიული განვითარების, სამეცნიერო პროექტებში 

 

 

თქვენი ინიციატივა ადმინისტრაციისა და აკადემიური პერსონალის 

საქმიანობის განვითარების მიმართულებით (არსებობის შემთხვევაში) 

 

 

კ) ადმინისტრაციული პრსონალის კმაყოფილების კვლევა 

 

ძვირფასო კოლეგებო! 



სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 

 

133 
 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ატარებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშროლების 

გამოკითხვას, კმაყოფილების კვლევას, რომლის მიზანია უნივერსიტეტის მენეჯმენტის შეფასება.  

გთხოვთ, გაგებით და საქმიანად მოეკიდოთ ქვემოთ მოცემულ კითხვებს. თქვენი ობიექტური 

პასუხები და მათი ანალიზი დაგვეხმარება, რომ ჩვენი ურთიერთობა უფრო პარტნიორული, 

პროდუქტიული და კომფორტული იყოს. 

                                                                     მადლობა თანამშრომლობისათვის! 

სქესი * 

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

 ქალი  კაცი 

განათლება * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  უმაღლესი  სამეცნიერო ხარისხი, 

(დოქტორი)  პროფესიული 

რამდენად გაკმაყოფილებთ უნივერსიტეტი, როგორც თქვენი დასაქმების ადგილი? * 

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  

არ მაკმაყოფილებს 

თქვენი შრომის ანაზღაურება * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად 

მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

უნივერსიტეტში არსებული ანაზღაურების საპრემიო პოლიტიკა * მონიშნეთ მხოლოდ 

ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

6 თქვენი უშუალო ხელმძღვანელის საქმიანობა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  

სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობები * 

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  

არ მაკმაყოფილებს 

პრობლემების აღმოფხვრის ოპერატიულობა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან * 

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  

არ მაკმაყოფილებს 

პრობლემების აღმოფხვრის ოპერატიულობა თქვენი დასაქმების ადგილზე 

(სტრუქტურული ერთეული) * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად 

მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

თქვენი შეხედულებით, რამდენად შეესაბამება თქვენი კვალიფიკაცია უსდ-ში 

სტრუქტურული ერთეულით გათვალისწინებულ თანამდებობას? * მონიშნეთ მხოლოდ 

ერთი ოვალი.  სრულიად შეესაბამება  ნაწილობრივ შეესაბამება  არ შეესაბამება 

თქვენი მოვალეობების უფრო ეფექტურად შესრულებისათვის მიგაჩნიათ თუ არა 

დამატებითი ტრენინგების გავლის აუცილებლობა * მონიშნეთ ყველა შესაბამისი ველი. 

 დიახ  არა 12 დააკონკრეტეთ, საჭიროების აუცილებლობა 
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რამდენად კმაყოფილი ხართ : * თითო მწკრივში მხოლოდ ერთი ოვალის მონიშვნა. 

 
თქვენი აზრით, უმაღლესი სასწავლებლის ადმინისტრაციის მიერ დამატებით რა ღონისძიებები უნდა 

გატარდეს თქვენი სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად? * 

 
რამდენად გაკმაყოფილებთ უნივერსიტეტის განვითარების დინამიკა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი 

ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

რამდენად გაკმაყოფილებთ უნივერსიტეტის საკადრო პოლიტიკა * მონიშნეთ მხოლოდ 

ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

17 რამდენად გაკმაყოფილებთ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან თქვენი 

სტრუქტურული ერთეულის მიმართ დამოკიდებულება * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი 

ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

იცნობთ თუ არა უნივერსიტეტის მისიასა და სტრატეგიული განვითარების გეგმას? * 

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

 დიახ  არა 

ჩართული ხართ თუ არა უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის 

შესრულების პროცესში? * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

 დიახ  არა 

  

  

  

ძალიან 
კმაყოფილი 

კმაყოფილი 
მეტ - 

ნაკლებად 
უკმაყოფილო 

სამუშაო   გარემოთი 

სამუშაო   დატვირთვით 

თქვენი   მიღწევების 
დაფასების   ხარისხით 
მატერიალურ   - ტექნიკური 
ბაზით 
კოლეგებთან   კომუნიკაციის 
დონით 
უსდ - ს   საერთაშორისო 
თანამშრომლობის   დონით 
პროფესიული   ზრდის 
შესაძლებლობებით 
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რამდენად გაკმაყოფილებთ თქვენი უნივერსიტეტის რეიტინგი ქვეყნის მასშტაბით * მონიშნეთ 

მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

თუ არ გაკმაყოფილებთ, რას შემოგვთავაზებთ იმისათვის, რომ ამაღლდეს უნივერსიტეტის 

რეიტინგი ქვეყნის მასშტაბით? 

 
გაქვთ თუ არა ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა (კომპეტენციის 

ფარგლებში) * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

 დიახ  არა 23 რამდენად გაკმაყოფილებთ კოორდინაცია უნივერსიტეტის სტრუქტურულ 

ერთეულებს შორის 

* 

მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ 

მაკმაყოფილებს 

რამდენად გაკმაყოფილებთ უნივერსიტეტში არსებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

ინფრასტრუქტურა? * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  

საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

თქვენი აზრით, თქვენს ხელთ არსებული ელექტრონული რესურსი საკმარისია თუ არა 

თქვენი სამუშაოს ეფექტურად შესრულებისთვის? * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი. 

 დიახ  არა 

რამდენად ხართ ჩართული საუნივერსიტეტო აქტივობებში? * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი 

ოვალი. 

 სრულიად  ნაწილობრივ  არა 

რამდენად გაკმაყოფილებთ უნივერსიტეტში საქმისწარმოება? * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი 

ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

საქმის წარმოების ელექტრონული სისტემა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად 

მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

29 შრომის დისციპლინა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად მაკმაყოფილებს  

საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

შენობაში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  

სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

სამუშაო გარემოში უსაფრთხოების ნორმების დაცვა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  

სრულიად მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

პირველი სამედიცინო დახმარების სისტემა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად 

მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 
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უნივერსიტეტში თქვენი მუშაობის პერსპექტივა * მონიშნეთ მხოლოდ ერთი ოვალი.  სრულიად 

მაკმაყოფილებს  საშუალოდ მაკმაყოფილებს  არ მაკმაყოფილებს 

გთხოვთ, დაასახელოთ თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

გარემოება/საკითხი/პრობლემა, რის შეცვლასაც ისურვებდით უნივერსიტეტში 

თანამშრომლობის პროცესში? * 

 
 

 

ლ) დამსაქმებლის გამოკითხვის კვლევა 

 

შრომის ბაზრის კვლევა კვლევის მიზანი: სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონში სამუშაო ძალაზე ცოდნისა და 

უნარ-ჩვევებისადმი დამსაქმებელთა მოთხოვნის შესწავლა და იმ პროფესიების დადგენა, რომლებზეც 

მიმდინარე პერიოდში მოთხოვნა არ არის დაკმაყოფილებული ან/და უახლოს პერსპექტივაში 

მოსალოდნელია მოთხოვნის ზრდა.  

I.     ინფორმაცია საწარმოს/ორგანიზაციის შესახებ  

დასახელება -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

დასაქმებულთა რაოდენობა: _________  

 

II. ინფორმაცია რესპოდენტის შესახებ სახელი, გვარი _________________________________  

პოზიცია ______________________  

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მობილური _________________________  

ელ-ფოსტა _______________________________  

 

III. ინფორმაცია ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკის შესახებ  

 

1. როგორ ახდენთ საჭირო კადრების მოზიდვას?  

 

□ პირადი კონტაქტებითა და რეკომენდაციებით;  

□ დასაქმების სააგენტოს მეშვეობით;  

□ ინტერნეტში განცხადების განთავსების გზით;  

□ სასწავლო დაწესებულებებთან მოლაპარაკებების გზით;  

□ სხვა______________________________________________________________  

 

2. კადრების შერჩევის პროცედურა:  
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(მიუთითეთ კადრების შერჩევის მეთოდების გამოყენების თანმიმდევრობა)  

 

____ კადრების შერჩევა ანკეტების საშუალებით  

____ კადრების შერჩევა ტესტირების საშუალებით  

____ კადრების შერჩევა გასაუბრების საფუძველზე  

____ კადრების შერჩევა გამოსაცდელი პერიოდით  

____ სხვა _______________________________________________________________ 

 

3. გაქვთ თუ არა პრობლემები გარკვეული პროფესიის კადრების მოზიდვისას?  

 

(უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გადადით მე-6 კითხვაზე)  

 

□ დიახ  

□ არა 

 

4. კონკრეტულად რომელ პოზიციაზე გექმნებათ კადრების მოზიდვის პრობლემა?  

□ _______________________  

□ _______________________  

□ _______________________  

□ _______________________  

□ _______________________  

 

5. რა ტიპის პრობლემები იჩენს თავს კადრების შერჩევისას?  

 

□ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა;  

□ შრომის ანაზღაურების შეუსაბამობა კვალიფიკაციასთან;  

□ თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნის დაბალი დონე;  

□ სხვა _____________________________________________________________  

 

6. ყველაზე ხშირად რომელ პოზიციებზე ხდება კადრების ცვლილება?  

 

პოზიცია ცვლილების გამომწვევი მიზეზი  

  

  

  

  

 

7. იგეგმება თუ არა თქვენს ორგანიზაციაში უახლოესი 2-3 წელიწადში დასაქმებული კადრების 

რაოდენობის ცვლილება?  
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□ იგეგმება მნიშვნელოვანი ზრდა  

□ იგეგმება უმნიშვნელო ზრდა  

□ ცვლილებები არ იგეგმება  

□ იგეგმება მნიშვნელოვანი შემცირება  

□ იგეგმება უმნიშვნელო შემცირება  

□ სხვა ____________________________________________________________  

 

8. უახლოეს 2-3 წელიწადში რომელ პოზიციებზე გაიზრდება მოთხოვნა თქვენს ორგანიზაციაში?  

□ _______________________  

□ _______________________  

□ _______________________  

□ _______________________  

□ _______________________  

 

9. ორგანიზაციაში დასაქმებულთა კვალიფიკაცია ორგანიზაციის მოთხოვნებს შეესაბამება:  

□ სრულად  

□ ნაწილობრივ  

□ არ შეესაბამება  

□ სხვა ___________________  

 

10. მიგიღიათ თუ არა მონაწილეობა პროგრამის შემუშავებაში? 

□ დიახ  

□ არა 

 

11. რამდენად მოხდა თქვენი რეკომენდაციის ასახვა პროგრამაში? 

□ სრულად 

□ ნაწილობრივ 

□ საერთოდ არა 

 

 

 

                                გმადლობთ თანამშრომლობისათვის! 

 
 

 

 


