მუხლი 9. უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ კრედიტების მოპოვების წესი
1. ბაკალავრიატის სწავლების საფეხურზე კრედიტების წლიური დასაშვები
ოდენობა განისაზღვრება 60-75 კრედიტით (60 ძირითადი, 15 დამატებითი).
2. სამაგისტრო პროგრამით დადგენილი სასწავლო კრედიტები (120 კრედიტი)
უნდა შესრულდეს მაგისტრატურაში სწავლისათვის განსაზღვრული 4 სემესტრის
განმავლობაში. მაგისტრატურაში კრედიტების წლიური დასაშვები ოდენობა
განისაზღვრება წელიწადში 60- 75 კრედიტით.
3. სადოქტორო პროგრამით დადგენილი სასწავლო და კვლევითი კრედიტები (180
კრედიტი) უნდა შესრულდეს დოქტორანტურაში სწავლისათვის განსაზღვრული 6
სემესტრის განმავლობაში.
4. საქართველოსა და უცხოეთის უსდ‐ში მოპოვებული კრედიტების აღიარება
ხდება კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

აკადემიური

საბჭოს

მიერ

დადგენილი კრედიტების აღიარების წესის შესაბამისად.
მუხლი 10. უნივერსიტეტის კრედიტების აღიარების წესი
1.

უნივერსიტეტში

სტუდენტის

უფლებებში

აღსადგენი

პირის

ან

საქართველოს სხვა უსდ-დან გადმომსვლელი სტუდენტის მიერ გავლილი
პროგრამის აღიარება/ცნობა ხორციელდება 1997 წლის ლისაბონის „ევროპის
რეგიონში უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებული კვალიფიკაციების ცნობის
კონვენციის“ დებულებების და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის #10/ნ ბრძანების შესაბამისად. მას შემდეგ, რაც
(როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ) უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებების კურიკულუმები დაეფუძნა სწავლის შედეგებსა და შესაბამის
კომპეტენციებს, სასწავლო კურსების აღიარება ხდება სწავლის შედეგებიდან
გამომდინარე, შესაბამისი სილაბუსების ანალიზის შედეგად.
2.

უნივერსიტეტიდან

ან

საქართველოს

სხვა

უსდ-დან

გარიცხული/ამორიცხული სტუდენტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად
უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემთხვევაში იმის განსასაზღვრად, თუ რა ეტაპიდან
განაგრძობს

სწავლას

სტუდენტი,

უნივერსიტეტი

გადაწყვეტილებას

სტუდენტის მიერ ათვისებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
აკადემიური

ცნობის

თაობაზე

შესაბამისად,

რომელშიც

წერილობითი

მიეთითება

მოტივირებული

შესაბამისობები

და

იღებს

პროგრამის
დასკვნის

შეუსაბამობები

უნივერსიტეტის იმ პროგრამასთან, რომელზეც პირს სურს სწავლის გაგრძელება.
3.

სტუდენტებს, რომლებსაც სწავლა უნდა დაემთავრებინათ თსუ მესხეთის

ფილიალში ერთსაფეხურიანი ან ბაკალავრიატის პროგრამით, ან სსიპ ახალციხის
ინსტიტუტში საბაკალავრო პროგრამით, მაგრამ აკადემიური დავალიანების გამო

არ მიენიჭათ შესაბამისი კვალიფიკაცია და არ არსებობს სამართლებრივი აქტი
მათზე სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ, უფლება ეძლევათ პირადი
განცხადების საფუძველზე თვით დაფინანსების გზით დაასრულონ სწავლა სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შესაბამის სპეციალობაზე დამატებითი
კრედიტების ან სემესტრის (სემესტრების) დანიშვნის (გავლის) გზით.
4.

სტუდენტის

გასათვალისწინებელია

მიერ

გავლილი

შემდეგი

გარემოება:

პროგრამის
2005

წლამდე

აღიარებისას,
თსუ

მესხეთის

ფილიალში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდებოდა შემდეგი სისტემით:
,,ფრიადი (5)”, ,,კარგი (4)”, ,,დამაკმაყოფილებელი (3)”, ,,არადამაკმაყოფილებელი
(2)” ,,ჩათვლა”, ,,არჩათვლა”.
5.

2005 წლიდან სტუდენტის ცოდნის დონე განისაზღვრება 100 ქულიანი

სისტემით. სტუდენტის შეფასება წარმოებს შემდეგი პრინციპით:
91 _100 _ ,,ფრიადი” (А)
81 _90 _ ,,ძალიან კარგი”(В)
71 _80 _ ,,კარგი” (С)
61 _ 70 _ ,,საშუალო” (D)
51 _ 60 _ ,,დამაკმაყოფილებელი” (Е)
41 _ 50 _ ,,არადამაკმაყოფილებელი” (FX)
0 _ 40 _ ,,სრულიად არადამაკმაყოფილებელი” (F)
6.

შეფასების 5 ბალიანი სისტემის 100 ქულიან სისტემაზე გადაყვანა ხდება

შემდეგი პრინციპით:
ფრიადი (5) - 91 ქულა A
კარგი (4)

-

81 ქულა B

დამაკმაყოფილებელი (3)
არადიფერენცირებულ
ყველა საგანში

-

65 ქულა D

„ჩათვლას“ ენიჭება პირობითი ქულა: სტუდენტის მიერ

მიღებული

ქულების

საშუალო

არითმეტიკული (მთელ

რიცხვამდე დამრგვალებული).
7. კრედიტების აღიარების წესი
7.1 სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის დასახელება და კრედიტების
რაოდენობა თუ ემთხვევა სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მოქმედი პროგრამის საგნის დასახელებასა და კრედიტებს, მაშინ მისი აღიარება
ხდება

7.2 სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის დასახელება თუ არ ემთხვევა
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის საგნების დასახელებას,

კომისიამ შესაძლებელია ზოგადი ხასიათის საგანი სტუდენტს უღიაროს როგორც
შესავალი შესაბამის მიმართულებაში (მაგ.“ფილოსოფია” როგორც შესავალი
ფილოსოფიაში”), ხოლო თუ სპეციფიკური საგნებია, აღიარება შეიძლება მოხდეს
ფაკულტეტის შესაბამისი მიმართულების კურიკულუმის საგნებთან თემატური
შეთავსების საფუძველზე (მაგ. “პოლიტიკური პარტიების ისტორია” შეიძლება
აღიარებულ იქნას როგორც “პოლიტოლოგია”).
7.3

უნივერსიტეტში გადმომსვლელი სტუდენტის უსდ-ში თუ იყენებდნენ არა

ECTS კრედიტებს, არამედ განსხვავებულ საკრედიტო სისტემას, უნდა დადგინდეს
ამ სისტემის შესაბამისობა საერთო ევროპულ ECTS კრედიტების სისტემასთან. თუ
სტუდენტის უსდ-ს არ გააჩნია საკრედიტო სისტემა, მაშინ სტუდენტის სასწავლო
ბარათში მითითებული უნდა იყოს თითოეული სასწავლო კურსის მოცულობა
(რამდენი კვირა ისწავლა სტუდენტმა ეს სასწავლო კურსი და კვირაში რამდენი
საათი ეთმობოდა მას). აღნიშნულ საგანს უნდა მიენიჭოს კრედიტების ის
რაოდენობა, რაც სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ანალოგიური
მოცულობის სხვა სასწავლო კურსებს აქვთ (კრედიტების მინიჭების დროს
გათვალისწინებული უნდა იქნას როგორც საკონტაქტო, ისე დამოუკიდებელი
მუშაობის საათები).
7.4

საგნებში, რომელიც სტუდენტს ეკითხებოდა ECTS -ის შემოღებამდე,

კრედიტების აღიარება ხორციელდება საკონტაქტო საათების მიხედვით შემდეგი
წესით:
30 _ 60 სთ. _ 5 კრედიტი
61 _ 120 სთ. _ 10 კრედიტი
121 _ 180 სთ. _ 15 კრედიტი
181 _ 240 სთ. _ 20 კრედიტი
7.5

უნივერსიტეტში სტუდენტის

საქართველოს სხვა უსდ-დან გადმოყვანა

ხორციელდება III სემესტრიდან (სწავლების მეორე წლიდან) VIII სემესტრის
ჩათვლით. თუ რა ეტაპიდან განაგრძობს სტუდენტი სწავლას განისაზღვრება
აღიარებული კრედიტების რაოდენობის მიხედვით შემდეგნაირად:
ა)

0_15 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს

სემესტრიდან.

I

ბ) 20_30 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს II
სემესტრიდან
გ) 35_60 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს III
სემესტრიდან.
დ) 65_90 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს IV
სემესტრიდან.
ე) 95_120 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს V
სემესტრიდან.
ვ) 125_155 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს VI
სემესტრიდან.
ზ) 160_195 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს VII
სემესტრიდან.
თ) 200_210 კრედიტის აღიარების შემთხვევაში სტუდენტი სწავლას აგრძელებს VIII
სემესტრიდან.
ი)

ზემოხსენებულ ქვეპუნქტებში (,,ა’’, ,,ბ’’, ,,გ’’, ,,დ’’, ,,ე’’, ,,ვ’’, ,,ზ’’, ,,თ’’ )

მითითებული

აღიარებული

აღდგენის/მობილობის/შიდა

კრედიტების
მობილობის

რაოდენობით

მსურველ

შესაძლებელია

სტუდენტს

სასწავლო

პროცესში ჩართვისათვის სემესტრი განესაზღვროს ერთი სემესტრით წინ ან ერთი
სემესტრით უკან აღნიშნულ ქვეპუნქტებში განსაზღვრული სემესტრისაგან
განსხვავებით, სასწავლო პროგრამის განსაზღვრულ ვადაში დასრულების მიზნით.
7.6 უნივერსიტეტში საქართველოს სხვა უსდ-დან გადმოყვანის (უნივერსიტეტის
შიგნით

სპეციალობის

შეცვლის),

სტუდენტის

უფლებებში

აღდგენის

და

საქართველოს სხვა უსდ-დან ამორიცხული სტუდენტის ეროვნული გამოცდების
შედეგად ჩარიცხვის შემთხვევაში, სტუდენტის მიერ განვლილი პროგრამის
აღიარების საფუძველია სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორის სახელზე დაწერილი დაინტერესებული პირის განცხადება.
8.

უნივერსიტეტში სტუდენტთა შიდა და გარე მობილობის, სტუდენტის

უფლებებში აღდგენის, სტუდენტის მიერ გარიცხვამდე ან სხვა უსდ-ში მიღებული
ცოდნისა და კომპეტენციების აღიარების და სხვა საკითხების კოორდინაციისა და
ღონისძიებების გატარების მიზნით, ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით,

იქმნება

კრედიტების

აღიარების

საფაკულტეტო

კომისიები.

კრედიტების

აღიარების საფაკულტეტო კომისიის შემადგენლობაში შედიან:
ა) შესაბამისი მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი და/ან
მის

მიერ

რეკომენდებული

პირი/პირები

(აკადემიური

პერსონალი

ან

ხელშეკრულებით მოწვეული, შესაბამისი დარგობრივი კვალიფიკაციის მქონე
პირი);
ბ) ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელი;
გ)

ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის სხვა

წარმომადგენლები
9. კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიას ევალება:
ა) სტუდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხის შემუშავება;
ბ) სტუდენტის მიერ გავლილი პროგრამისა და უნივერსიტეტში

მოქმედი

საგანმანათლებლო პროგრამების თავსებადობის დადგენა.
გ) დასკვნის მომზადება, სადაც დეტალურად უნდა იქნას ასახული:
- რამდენი კრედიტი უღიარდება სტუდენტს;
- რომელი სემესტრიდან გააგრძელებს სტუდენტი სწავლას;
- რა საგნები უნდა გაიაროს სტუდენტმა თვითდაფინანსების გზით (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში).
10. კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიების დასკვნების საფუძველზე
გამოიცემა რექტორის ბრძანება. გარე მობილობის შემთხვევაში უნივერსიტეტის
სასწავლო

განყოფილებაში

შესათანხმებლად

მზადდება

წარედგინება

სსიპ

ბრძანების

განათლების

პროექტი,
ხარისხის

რომელიც

განვითარების

ეროვნულ ცენტრს. ცენტრიდან დადებითი პასუხის მიღების შემთხვევაში
გამოიცემა რექტორის ბრძანება.

