
შენიშვნა: ფორმის შევცებული ნაწილები მოცემულია უნივერსიტეტში არსებული 

საბაკალავრო პროგრამების მაგალითზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                                                              

... პროგრამა 
დამტკიცებულია დირექტორთა საბჭოს ... წლის ... ... კრების 

ოქმით 



1 | P a g e  

 

1 

პროგრამის 

სახელწოდება  
ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია 
ქართულ და ინგლისურ ენაზე, სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის 

შესაბამისად 

 

(კვალიფიკაციის მინიჭების წინაპირობაა  პროგრამის სავალდებულო 

კომპონენტების დაძლევა და არანაკლებ  240 კრედიტის მოპოვება) 

 

სწავლების ენა 

 
 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს: 

საქართველოს სრული ზოგადი, ან 

მასთან გათანაბრებული 

განათლების მქონე  მოქალაქეს 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე 

საქართველოს/უცხო ქვეყნის 

სრული ზოგადი, ან მასთან 

გათანაბრებული განათლების 

მქონე მოქალაქეს 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, 

საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე (იხ. 

https://mes.gov.ge/content.php?id=6772&lang=geo) 

 

 

პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს,  ასევე, ბაკალავრიატის სტუდენტს, რომელიც ჩაირიცხება 

პროგრამაზე სხვა უსდ-დან გადასვლის წესით ან შიდა მობილობით, საქართველოს კანონმდებლობისა 

და უნივერსიტეტის რეგულაციების შესაბამისად.  

დამატებითი მოთხოვნები:  

 

 

სწავლის 

ხანგრძლივობა 

 

8 სემესტრი   

 

(სემესტრი მოიცავს სასწავლო კვირათა ერთობლიობას, დამატებითი 

გამოცდ(ებ)ის ჩატარებისა და მათში სტუდენტის მიღწევის შეფასების 

პერიოდს) 

 

პროგრამის მოცულობა  

(პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებული და ემყარება 

სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა სასწავლო პროგრამის მიზნების 

მისაღწევად) 

პროგრამა მოიცავს 

240 კრედიტს 

 

 1 კრედიტი = 25 ასტრონომიულ საათს, 1 ასტრონომიული საათი = 60 

წთ. (50+10) 

 

 პროგრამის 240 კრედიტი = 6000 სთ. 

 

 კრედიტი გამოხატავს სტუდენტისათვის საჭირო სასწავლო 

დატვირთვას და მისი მიღება შესაძლებელია სწავლის შედეგების 

მიღწევის მეშვეობით, რაც გამოიხატება საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის #3 ბრძანებითა და ალტე 
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უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირების წესით 

გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

 კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მუშაობის 

საათებს. 

 სემესტრის განმავლობაში, სტუდენტმა სასურველია დაძლიოს 

საშუალოდ, 30 კრედიტი, ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, სტუ-

დენტის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის თავისებურებების 

გათვალისწინებით, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 

60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა. 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი ვერ შეძლებს 4 (ოთხი) აკადემიური წლის, ანუ 8 (რვა) 

სემესტრის განმავლობაში პროგრამის სავალდებულო კომპონენტების დაძლევას და მინიმუმ 240 (ორას 

ორმოცი) კრედიტის მოპოვებას, მას ეძლევა შესაძლებლობა,  დამატებითი სემესტრ(ებ)ის 

განმავლობაში, ამოწუროს პროგრამა და მოიპოვოს ბაკალავრის ხარისხი. 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი   

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

 

 

პროგრამის შესაბამისობა უნივერსიტეტის მისიასთან 

 

 

 

პროგრამის აქტუალურობა და ანალოგები 

 

 

 

 

პროგრამის მიზნები 

 

 

 

 

პროგრამის სწავლის შედეგები 

 

 პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ სტუდენტი: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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პროგრამის მიზნების და სწავლის შედეგების შედარება 

 

მიზნები შედეგები შენიშვნა 

(არსებობის 

შემთხვევაში) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

სწავლება-სწავლის მეთოდი 

მეთოდი აღწერა 

ლექცია  

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა  

პრაქტიკული მეცადინეობა  

ახსნა-განმარტება  

გონებრივი იერიში 

 

 

ანალიზი  

დისკუსია/დებატები  

 

 

ვერბალური გადმოცემა   

პრეზენტაცია/დემონსტრირება  

დედუქცია  

ინდუქცია  

პრაქტიკული მუშაობა  

პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლება (PBL) 

 

როლური  თამაშები 

 

 

შებრუნებული სწავლება (filipped 

learning) (სოკრატული სწავლება)  

 

შემთხვევის ანალიზი  

წერითი მუშაობა 

 

 

წიგნზე მუშაობა  

ჯგუფური (group/collaborative) 

მუშაობა 

 

ქმედებაზე ორიენტირებული 

სწავლება 

 

ელექტრონული რესურსით 

სწავლება 

 

კითხვა-პასუხი/საკონტროლო 

კითხვები 

 

შედარებითი ანალიზი  

ელ. სწავლება  
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შენიშვნა: კონკრეტული მეთოდის ან მათი კომბინაციის შერჩევა დამოკიდებულია შესაბამისი  

კომპონენტით დასახულ მიზნებსა და სწავლის შედეგებზე 

ლექციები ინტერაქციულია. მათი დანიშნულებაა სილაბუსით გათვალისწინებული  თემების თეორიული 

გააზრება, განზოგადება და პრობლემურ დონეზე განხილვა, სტუდენტებისთვის დამოუკიდებელი 

სწავლის ორიენტირების ჩამოყალიბება. ლექციებზე ყურადღება კონცენტრირებულია განსახილველი 

საკითხის ძირითადი დებულებების გამოკვეთაზე, დასაბუთებული თეზისების ფორმულირებასა და მათ 

კრიტიკულ ანალიზზე. სამუშაო ჯგუფში მუშაობის/პრაქტიკული მუშაობის დანიშნულება ლექციებზე 

მიღებული ცოდნის გაღრმავება და დაკონკრეტება და მისი პრაქტიკული აპლიკაციაა. აქ ხდება 

თეორიული მასალის გააზრება, მოსაზრებების ჩამოყალიბება და გაზიარება, კამათი და პოზიციის 

არგუმენტირება, კონკრეტული პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება, პროფესიული საქმიანობის ჩვევების 

ფორმირება. ცალკეულ შემთხვევებში, სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, 

სწავლებისათვის გამოიყენება მხოლოდ პრაქტიკული მეცადინეობა, რა დროსაც მასალის თეორიული და 

პრაქტიკული გააზრება-დამუშავება ერთიან პროცესს წარმოადგენს (მაგ. ინგლისური ენა). 

 

სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

 

ზოგადი წესები 

 

 
 შუალედური და დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა. სავალდებულო სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს 

შეფასების სხვა  საშუალებებსაც, რაც აისახება შესაბამის სილაბუსში. 

 შეფასების თითოეულ კომპონენტს/მეთოდს განსაზღვრული აქვს მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი, რაც, სასწავლო კურსის სპეციფიკისა და სწავლის შედეგების მიღწევის ინტერესის 

გათვალისწინებით, სხვადასხვა სასწავლო კურსში განსხვავებული შეიძლება იყოს იმის 

გათვალისწინებით, რომ; 

1. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არ  უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი 

შეფასების 60%-ს. 

2. მინიმალური დადებითი შეფასება არ უნდა გამოვიდეს 51 ქულაზე ნაკლები და 60 ქულაზე მეტი. 

შეფასების 
კომპონენტები

• შუალედური (მრავალჯერადი, მ.შ. შუალედური გამოცდა) შეფასება - მაქსიმალური შეფასების 
არანაკლებ 60 % და არაუმეტეს 70 %

• დასკვნითი (ერთჯერადი - დასკვნითი გამოცდა) შეფასება - მაქსიმალური შეფასების არაუმეტეს 40 
% და არანაკლებ 30%

• შენიშვნა: ჯამური შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასების და დასკვნითი გამოცდის
შეფასების ჯამს

შეფასების 
მეთოდები 
(შეფასების 
საშუალება)

• ზეპირი/წერითი გამოცდა/გამოკითხვა, დისკუსიაში მონაწილეობა, ტესტი, პრეზენტაცია, ქეისის 
ამოხსნა, როლური თამაში,  რეფერატი, პრეზენტაცია, თეორიული  დავალების შესრულება, 
პრაქტიკული სამუშაოს მომზადება, სხვ.                   

შეფასების 
კრიტერიუმი

შეფასების მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების 
მიღწევის დონე
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შენიშვნა:  

1. შეფასების კომპონენტები და მეთოდები, მათი ხვედრითი წილი საერთო შეფასებაში და მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარი, ასევე  შეფასების კრიტერიუმები ასახულია თითოეული სასწავლო კურსის 

სილაბუსში და ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია სტუდეტნებისათვის; 

2. სასწავლო კურსის განმახორციელებელი არ იზღუდება, სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, ქონდეს სტუდენტის მიღწევების შეფასების აქ მითითერბულისგან განსხვავებული 

მეთოდი, რაც აისახება შესაბამის სილაბუსში. 

სასწავლო კურსის დასკვნით გამოცდაზე 

გასვლის უფლება ქვს სტუდენტს, რომელსაც  

საბაკალავრო ნაშრომის/პრაქტიკის ანგარიშის 

დაცვაზე გასვლის უფლება ქვს სტუდენტს, 

რომელსაც  

 

1. სასწავლო კურსების სავალდებულო 

კომპონენტ(ებ)ში  მინიმალური დადებითი 

ქულა აქვს  მოპოვებული; 

2. შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი 

გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწი-

ნებით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა, ანუ 

სემესტრის განმავლობაში შუალედური 

შეფასებებით დაგროვილი აქვს ამა თუ იმ 

სასწავლო კურსის სილაბუსით განსაზღვრული 

მინიმალური დამშვები ქულა. 

-   საბაკალავრო ნაშრომში/პრაქტიკის ობიექტზე 

შუალედური შეფასებისა და საბაკალავრო 

ნაშრომის/პრაქტიკის დაცვის მაქსიმალური ქულის 

გათვალისწინებით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა, 

ანუ სემესტრის განმავლობაში შუალედური 

შეფასებებით დაგროვილი აქვს საბაკალავრო 

ნაშრომის/პრაქტიკის სილაბუსით განსაზღვრული 

მინიმალური დადებითი ქულა. 

-    საბაკალავრო ნაშრომი რეცენზენტის მიერ 

შეფასდა დადებითად. 

შეფასების  სისტემა 

სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 

წლის #3 ბრძანებით განმტკიცებული სტუდენტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა. შეფასებათა 

მაქსიმალური ჯამური ქულა უდრის 100 (ასს), შესაბამისად, მაქსიმალური დადებითი შეფასება 100 

ქულაა, ხოლო მინიმალური დადებითი შეფასება არის 51 ქულა 

 
შეფასება 

სასწავლო 

კურსებში 

დადებითი შეფასებებია:  

A, B, C, D, E  

უარყოფითი შეფასებებია:  

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

41-50

0-40

ქულა

A - ფრიადი 

B - ძალიან კარგი

C - კარგი

D - დამაკმაყოფილებელი

E - საკმარისი

Fx - ვერ ჩააბარა

F - ჩაიჭრა

შეფას
ება
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1) FX -  ნიშნავს, რომ სტუდენტს გამოცდის ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და მას ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე  

ერთხელ გასვლის უფლება იმავე სემესტრში იმის გათვალისწინებით, რომ 

დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების 

გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში;  

2) F - ნიშნავს, რომ სტუდენტი ხელმეორედ შეისწავლის სასწავლო კურსს 

რომელიმე მომდევნო სემესტრში და ჩააბარებს დასკვნით გამოცდას. 

პრაქტიკის 

შეფასება 

 

დადებითი შეფასებებია:  

A, B, C, D, E.   

უარყოფითი შეფასებებია:  

1) FX -  ნიშნავს, რომ სტუდენტს პრაქტიკის ანგარიშის დასაცავად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით შედეგის გაუმჯობესებისა და 

დამატებით  დაცვაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

2) F - ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და 

მას პრაქტიკა მომდევნო სემესტრში ახლიდან აქვს გასავლელი. 

საბაკალავრო  

ნაშრომის  

შეფასება 

 

დადებითი შეფასებებია:  

A, B, C, D, E.   

1) FX -  ნიშნავს, რომ სტუდენტს ნაშრომის დასაცავად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით შედეგის გაუმჯობესებისა და დამატებით  

დაცვაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

2) F - ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და 

მას ნაშრომი (იგივე (35-40 ქ. მიღების შემთხვევაში) ან სხვა (35-ზე ნაკლები ქ. 

მიღების შემთხცვევაში) მომდევნო სემესტრში ახლიდან აქვს შესასრულებელი. 

 

დასაქმების სფერო და სწავლის შემდგომ საფეხურზე გადასვლის შესაძლებლობა 

 

 

 

 

პროგრამის ადამიანური რესურსი 

 
 

 

პროგრამის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 

 

 

 

 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა 

 

 

 

 

შენიშვნა: ფორმის შევცებული ნაწილები მოცემულია უნივერსიტეტში არსებული 

საბაკალავრო პროგრამების მაგალითზე 


