
  

  

სილაბუსი 

 

ჩაწერეთ სასწავლო კურსის სახელწოდება 

 



 

საფეხური მიუთითეთ შესაბამისი საფეხური: 
ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა/დოქტორანტურა 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა მიუთითეთ პროგრამის სახელწოდება 

პროგრამის ხელ-ლი მიუთითეთ პროგრამის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი 

 

სილაბუსის 

ავტორი/ავტორთა 

ჯგუფი 

სახელი, გვარი მიუთითეთ ყველა ავტორის სახელი და გვარი 

სტატუსი მიუთითეთ შესაბამისი აკადემიური ან სამეცნიერო (მეცნიერი 
თანამშრომლისთვის) თანამდებობა  ან ,,მოწვეული პერსონალი“ 

 

სასწავლო კურსი 

 

სახელწოდება მიუთითეთ სასწავლო კურსის სახელწოდება 

სტატუსი მიუთითეთ, სავალდებულო თუ არჩევითია სასწავლო კურსი 

სწავლების ენა ქართული (თუ სასწავლო კურსი სხვა ენაზე ისწავლება, მიუთითეთ შესაბამისი ენა) 

სწავლების სემესტრი მაგ. ,,პირველი“ 

მოცულობა (ECTS) მაგ. ,,5 კრედიტი (125 საათი)“  
(გაითვალისწინეთ, რომ ერთი კრედიტი 25 საათის ტოლფასია) 

ხანგრძლივობა ერთი სემესტრი  

(თუ სასწავლო კურსი ინტენსიურ რეჟიმში ისწავლება, მიუთითეთ შესაბამის 
კვირათა რაოდენობა) 

პრერეკვიზიტი მიუთითეთ შესაბამისი სასწავლო კურსი(ებ)ს სახელწოდება, რომელიც მოცემული 
სასწავლო კურსის შესწავლის აუცილებელი წინაპირობაა. ასეთის არარსებობის 
შემთხვევაში დაწერეთ: 
,,არ საჭიროებს“   

 

საათების განაწილება 

 

ლექცია ... საათი 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

... საათი 

პრაქტიკული 

მეცადინეობა 

... საათი 

სემინარი ... საათი 

ლაბორატორიული 

მეცადინეობა 

... საათი 

რეფერატი/პრეზენტაცია/ 

პროექტი/სხვა 

მაგ. რეფერატის დაცვა - ... საათი 
 

შუალედური გამოცდა ... საათი 

დასკვნითი გამოცდა ... საათი 

სულ საკონტაქტო საათი  ... საათი 

დამოუკიდებელი მუშაობის საათი  ... საათი 

 



 

სასწავლო კურსის მიზნები 

სასწავლო კურსის მიზნები შეიძლება ჩამოყალიბდეს როგორც ნარატიულად, ერთიანი ტექსტის სახით, ისე 
პუნქტებად. მთავარია, მიზნის შინაარსმა ასახოს  სასწავლო კურსის ფარგლებში მისაღწევი ყველა შედეგი 

(შესაძლებელია მიზნების ერთიან ტექსტად ჩამოყალიბება ერთ გრაფაში). მიზნები არის ზოგადი განაცხადი 
იმის შესახებ, რის მიღწევას გეგმავთ კურსის განხორციელების შედეგად და ის აისახება სწავლის შედეგებში.  

 

 

 

 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები არის განაცხადი იმის შესახებს, რა იცის და ესმის, რას აკეთებს  აკეთებს  
პირი სასწავლო კურსის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში. ისინი უნდა გაიწეროს ახალი კვალიფიკაციათა 
აღმწერის შესაბამისად, აქტიური ზმნებით, აწმყო დროში, მტკიცებითი ფორმით. თითოეული შედეგი უნდა 

იყოს კონკრეტული, რეალისტური, გაზომვადი და შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით შეფასებული კურსის 
განმავლობაში. შედეგების რაოდენობა სასურველია, არ აღემატებოდეს რვას) 

 

ცოდნა და გაცნობიერება (ინფორმაციის, ფაქტების, პრინციპების, თეორიების, თეორიული და პრაქტიკული 
მეთოდების ასიმილაციის შედეგი)  

უნარი (კონკრეტული დავალების შესრულებისა და პრობლემების გადაჭრისათვის შესაბამისი ცოდნის 
გამოყენების შესაძლებლობა) 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა (ღირებულებებითა და დამოუკიდებლობის შესაბამისი ხარისხით 
პირის მიერ ცოდნისა და უნარების გამოყენება) 

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები 

ჩამოთვალეთ სწავლებისას გამოსაყენებელი მეთოდები, მაგ: პრეზენტაცია, დისკუსია, გონებრივი იერიში , 
ახსნა-განმარტება, ანალიზი, პრაქტიკული სავარჯიშო ან/და სხვ., მოცემული სასწავლო კურსის ეფექტიანად 

სწავლებისათვის რელევანტური 

    

    

 

საასწავლო კურსის შინაარსი 

 

თემა სავალდებულო ლიტერატურა 

 

სტუდენტებისათვის სასწავლო კურსის სილაბუსის 
გაცნობა 

თემა 1.  

მიუთითეთ თემის სახელწოდება (სასურველია, 
ჩამოთვალოთ საკითხებიც) 

1. მიუთითეთ შესაბამისი სავალდებულო 
ლიტერატურა (ამ მისი რიგითი ნომერი 
სავალდებულო ლიტერატურის ერთიანი სიის 
მიხედვით. გვერდების მითითება სავალდებულო არ 
არის, მაგრამ თუ ამის სურვილი გაქვთ 
გაითვალისწინედ, რომ გვერდები ზუსტად უნდა 
იყოს მითითებული) 
2.  

3.  



 

ლექცია  I სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

რელევანტურად მიუთითეთ ზედა ველში ჩამოთვლილიდან კონკრეტული 
მეთოდები, მაგ.: პრეზენტაცია, ანალიზი, დისკუსია 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

(საჭიროების 
შემთხვევაში 
ჩაანაცვლეთ/დაამატეთ 
შესაბამისი ფორმატი, 
რომელიც ზევით 
გაქვთ მითითებული) 

II სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

მიუთითეთ, რა მეთოდით ახდენთ სტუდენტის ცოდნის თუ უნარების შეფასებას, ან 
როგორ ახდენს სტუდენტი ცოდნის და უნარების დემონსტრირებას მოცემულ 
შემთხვევაში (სალექციო თემის თავისებურების გათვალისწინებით და სასწავლო 
კურსის შედეგების მიღწევის ინტერესის გათვალისწინებით) 
გაითვალისიწინეთ, რომ შესაძლებელია მოცემულ მეცადინეობაზე არ აფასებდეთ 
სტუდენტის მომზადებას ქულობრივად. მაშინ, ნაცვლად ,,შეფასების მეთოდისა“ ამ 
გრაფაში ჩაწერთ სიტყვა ,,სწავლების მეთოდი:“ და მიაწერთ შესაბამის საშუალებებს, 
რითაც ამოწმებთ სტუდენტის მომზადებას და ეხმარებით მას მასალის უკეთ 
ათვისებაში. 
შესაძლებელია ამ ორი ხერხის კომბინაციაში გამოყენება. ამ შემთხვევაში მოცემულ 
გრაფაში აკეთებთ შემდეგ ჩანაწერს: 
,, სწავლების მეთოდი: ... “ 
,, შეფასების მეთოდი: ...“ 
და განსაზღვრავთ ორივე შემთხვევაში გამოსაყენებელ საშუალებებს 

 

თემა 2.  

 

 

 

ლექცია  II სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

III სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 3.  

 

 

 

 

 

ლექცია  III სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

IV სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 



 

თემა 4.  

 

 

ლექცია  IV სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

V სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 5.  

 
 

ლექცია V სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

VI სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 6.  

 

 

ლექცია  VI სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

VII სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 7.  

 

 

ლექცია  VII სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

X სასწავლო კვირა  ... საათი 

შუალდეური გამოცდების შედეგების განხილვა/უკუკავშირი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 8.  

 

 

ლექცია  X სასწავლო კვირა  ... საათი 



 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

XI სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 9.  

 

 

ლექცია  XI სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

XII სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 10.  

 

 

ლექცია  XII სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

XIII სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 
სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 11.   

 

 

ლექცია  XIII სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

  

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

XIV სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 

სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 12.  

 

 

ლექცია  XIV სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

  

 



 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

XV სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 
სწავლების მეთოდი:  

 

 

თემა 13.  

 

 

ლექცია  XV სასწავლო კვირა  ... საათი 

სწავლების მეთოდი:  

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა 

XVI სასწავლო კვირა  ... საათი 

შეფასების მეთოდი:  

ან/და 
სწავლების მეთოდი:  

 

 

შუალედური გამოცდა - VIII/IX სასწავლო კვირა 

მაგ. რეფერატის დაცვა (იწერება საჭიროების შემთხვევაში) - XVI სასწავლო კვირა 

დასკვნითი გამოცდა - XVIII /XIX/ XX სასწავლო კვირა 

 

 

შეფასება 

 

შეფასების სისტემა 

 

 
შეფასების კომპონენტები 

ქვემოთ მითითებული სამწერტილების ნაცვლად ჩაწერეთ თქვენთვის სასურველი ქულა, ხოლო თუ მოცემულ 
შეფასებას არ იყენებთ, შესაბამისი ველი არ შეავსოთ. მაგ.:  

 
რეფერატის ნაცვლად შეიძლება გეწეროთ ,,პროექტი“, ,,ესე“ ან რაიმე სხვა, თუ საერთოდ იყენებთ ამ შეფასებას. 

დადებითი შეფასება

• (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91 ქულა და მეტი

• (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა 

• (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა

• (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა

• (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა

უარყოფითი შეფასება

• (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

• (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასება 40 და ნაკლები ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.



 

 
გაითვალისწინეთ, რომ შუალედური შეფასების ჯამური მინიმალური  ქულა არ უნდა იყოს 50-ზე ნაკლები, 
ხოლო დასკვნითი შაფასების მაქსიმალური ქულა არ უნდა იყოს 50-ზე მეტი. 
ასევე გაითვალისწინეთ, რომ დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არ უნდა 
აღემატებოდეს მისი მაქსიმალური შეფასების 60%-ს 
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სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - ... 

ქულა 

             

ზეპირი/წერით

ი გამოკითხვა   

კომპეტენციის ზღვარი 

შედეგი სტუდენტს ეთვლება მიღწეულად, თუ 

დააგროვებს ... ქულას 

შუალედური გამოცდა - ... 

ქულა 

             

წერითი 

გამოცდა  

კომპეტენციის ზღვარი 

შედეგი დადებითად ჩაითვლება, თუ ის შეადგენს 

მინიმუმ ... ქულას 

რეფერატი - ... ქულა 

             

ზეპირი/წერით

ი შეფასება  

კომპეტენციის ზღვარი 

შედეგი  სტუდენტს ეთვლება მიღწეულად, თუ 

დააგროვებს ... ქულას 

დ
ას

კვ
ნ

ი
თ

ი
 

შე
ფ

ას
ე დასკვნითი  გამოცდა – ... 

ქულა  

             

წერითი 

გამოცდა  

კომპეტენციის ზღვარი 

შედეგი დადებითად ჩაითვლება, თუ ის შეადგენს 

მინიმუმ ... ქულას 

ზოგადი ინფორმაცია 

 

სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობა  

მიუთითეთ, რამდენი ქულით ფასდება სტუდენტი თითოეულ მეცადინეობაზე. 
თუ მოცემულ აქტივობაში შეფასებას არ ითვალისწინებთ, მიუთითეთ - ,,არ ექვემდებარება 
შეფასებას“. საჭიროების შემთხვევაში, განმარტეთ, რას გულისხმობს ესა თუ ის სამუშაო. 
ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც სასურველია სტუდენტმა იცოდეს შეფასების 
თავისებურებებთან დაკავშირებით. 

შუალედური 

გამოცდა 

მოიცავს შუალედურ გამოცდამდე გავლილ მასალას. ... (სამწერტილის ნაცვლად მიუთითეთ, 
რა სამუშაო და რა რაოდენობით ექნება სტუდენტს შესასრულებელი) 
 

რეფერატი (მიუთითეთ ზოგადი მოთხოვნები, მაგალითად:) 
რეფერატის თემების სახელწოდებას სტუდენტები წარმოადგენენ მეშვიდე სასწავლო კვირას. 

დასრულებულ რეფერატს წარმოადგენენ ბოლო ლექციაზე.   თემებს სტუდენტები 

დაამუშავებენ  პროფესორის მითითებების გათვალისწინებით/დამოუკიდებლად, მათ მიერ 

მოპოვებული უახლესი ინფორმაციის/მასალების საფუძველზე. რეფერატის დაცვა 

განხორციელდება საჯაროთ, ელ. პრეზენტაციის მეშვეობით. 

რეფერატის სტანდარტი იხ. უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

პრეზენტაციის სტანდარტი: 

მაქსიმუმ 8-10 სლაიდი, შრიფტი - Sylfaen, შრიფტის ზომა - 11. 

დასკვნითი 

გამოცდა 

მოიცავს მთელ გავლილ  მასალას. ... (სამწერტილის ნაცვლად მიუთითეთ, რა სამუშაო და 
რაოდენობით ექნება სტუდენტს შესასრულებელი).  
დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობას წარმოადგენს შუალედურ გამოცდაზე 

მინიმალური დადებითი ქულის მოპოვება და დასკვნით გამოცდამდე ... ქულის დაგროვება 

(სამწერტილის ნაცვლად მიუთითეთ გამოცდაზე დამშვები მინიმალური დადებითი ქულა 
(რომელიც დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალურ ქულასთან ერთად არანაკლებ 51 ქულას 
იძლევა)). გაითვალისწინეთ, რომ საბოლოო შეფასების მინიმალური დადებითი ქულა არ 
უნდა აღემატებოდეს 60-ს. 

შენიშვნა: 



 

 სტუდენტს უფლება აქვს გადააბაროს შუალედური და დასკვნითი გამოცდა მხოლოდ ერთხელ; 

 შუალედური გამოცდის გადაბარება შესაძლებელია სწავლების მე-17 სასწავლო კვირას; 

 დასკვნითი გამოცდის გადაბარება შესაძლებელია მე-20/21-ე  სასწავლო კვირას, გამოცდის შედეგების 

გამოცხადებიდან არაუადრეს 5 დღისა; 

 თუ სტუდენტი საპატიო მიზეზით ვერ გამოცხადდა  გამოცდაზე, მას შეუძლია აღადგინოს აღნიშნული 

კომპონენტი, მისი შემდგომი გადაბარების უფლების გარეშე. 

შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები 

 

აქ მიუთითეთ შეფასებისათვის თქვენ მიერ შერჩეული თითოეული მეთოდი და დეტალურად გაწერეთ მათი 
საზომი, ანუ  რა მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს ტესტი/პრეზენტაცია/დისკუსიაში მონაწილეობა/კაზუსის 
ამოხსნა/სხვა, რათა სტუდენტმა/ნამუშევარმა დაიმსახუროს ესა თუ ის ქულა.  მაგ.: შეფასების მეთოდია 
,,დახურული ტესტი“ , ხოლო კრიტერიუმი - ,,სწორი პასუხი“ და ,,მცდარი პასუხი“. 
გაითვალისწინეთ, რომ თითოეული კრიტერიუმისათვის განკუთვნილი უნდა იყოს კონკრეტული ქულა და არა 
ქულათა ინტერვალი, მაგ.: 1 ქულა, 0.5 ქულა და არა - 1-3 ქულა, 5-10 ქულა ... 

 

 

 

სწავლის შედეგების შეფასების რუკა 

სწავლის შედეგი 

აქ ჩაწერეთ შესაბამისი სწავლის შედეგები, რაც 
გიწერიათ სიაბუსის დასაწყისში, სასწავლო კურსის 
სწავლის შედეგების ველში. თუ სწავლის შედეგების 

რაოდენობა აქ გამოყოფილ გრაფებზე მიტი ან 
ნაკლებია, გრაფები დაამატეთ ან წაშალეთ 

პროგრამის 

სწავლის შედეგი  

აქ მიუთითეთ 
პროგრამის ის 
კონკრეტული 

სწავლის შედეგი ან 
მისი რიგითი 

ნომერი, რომელსაც 
შეესაბამება ამ 

სასწავლო კურსის 
მოცემული 

სწავლის შედეგი 
(ივსება მხოლოდ 
სავალდებულო 

საწავლო 
კურსებში) 

შეფასება 

აქ მიუთითეთ შესაბამისი 
შეფასების მეთოდები მათი 
შეფასების კრიტერიუმებისა 

და სასწავლო კურსის სწავლის 
შედეგების 

ურთიერთშესაბამისობის 
გათვალისწინებით 

მაგ.:  
განმარტავს ...  

მაგ.: 
# 1 

მაგ.:  
თეორიული საკითხი, 
პრეზენტაცია 

მაგ.: ჩამოთვლის ...   

მაგ.: აფასებს  ...   
 

მაგ.: აყალიბებს ....     
 

მაგ.:  მაგ.: 
# 3 

 

მაგ.: დამოუკიდებლად ...    მაგ.: 
# 3 

 



 

# 9 

ნიშნული 

მიუთითეთ კურსისთვის საუკეთესო და რეალისტური 
მაჩვენებლები (სტუდენტთა მინიმუმ რამდენი 

პროცენტი მინიმუმ რამდენი ქულით დაასრულებს 
კურსს ) 

სტუდენტი მაგ.: 80 % 

ქულა 

 მაგ.: 70 ქ. 

 

სასწავლო რესურსი 

ლიტერატურის მითითებისას არ გამოგრჩეთ წიგნის/სტატიის ან სხვ. ავტორის/თანაავტორის, გამოცემის 
თარიღის, გამომცემლობის მითითემა. სასურველია ნაშრომის გვერდების მოცულობის მითითებაც.  
დამატებითი ლიტერატურის მოძიების გაადვილების მიზნით მიუთითეთ, თუ სად შეიძლება იყოს 
ხელმისაწვდომი აღნიშნული მასალები (მაგ.: უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, საჯარო ბიბლიოთეკა, 

პედაგოგის პირადი ბიბლიოთეკა ან სხვ.)  
სავალდებულო და დამატებითი ლიტერატურის ველში მიუთითეთ შესაბამისი ელ. მისამართებიც ბოლო 

ნახვის თარიღის აღნიშვნით. 
 

სავალდებულო 

ლიტერატურა 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

 

შენიშვნა: სავალდებულო ლიტერატურა ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკაში 

დამატებითი 

ლიტერატურა 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

 

შენიშვნა: 1. დამატებითი ლიტერატურა ხელმისაწვდომია ... ბიბლიოთეკაში; 

2. კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით დამატებითი ლიტარატურა სტუდენტს 

მიეთითება პროფესორის მიერ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.  

სხვა აქ მიუთითეთ, მაგ.: კომპიუტერული ტექნიკა, რუკები, ნახაზები ან/და სხვ. 

 

გაითვალისწინეთ!  

პლაგიატი – მიუღებელია სხვისი ნაშრომის, იდეის ან აზრის გამოყენება წყაროს მითითების გარეშე. 

ასეთ შემთხვევაში ლექტორი ვალდებულია,  შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტი. 

გადაწერა/კარნახი – იკრძალება ნებისმიერი ტიპის აქტივობის (დისკუსია, პრეზენტაცია, გამოცდა) 

დროს. ასეთ შემთხვევაში ლექტორი ვალდებულია, შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტი. 

კონსულტაცია - სილაბუსით განსაზღვრულ ნებისმიერ საკითხზე სტუდენტს შეუძლია მიიღოს 

კონსულტაცია პროფესორისგან როგორც სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული პროგრამის - 

emis-ის - მეშვეობით, ისე კონსულტაციების ცხრილით გათვალისწინებულ დროს. 


