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ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი
განათლების (კრედიტების) აღიარების წესი
ბაკალავრიატი
1. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით: უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება გულისხმობს უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურებას და საგანმანათლებლო დოკუმენტში ასახული კვალიფიკაციის ან სწავლის პერიოდში მიღწეული სწავლის შედეგების საქართველოში არსებულ კვალიფიკაციებთან შესაბამისობის დადგენას. უცხოეთის
უსდ-ში მიღებულ კვალიფიკაციას ან უცხოეთის უსდ-ში სწავლის პერიოდში მიღებულ განათლებას აღიარებს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დოკუმენტის მქონე პირის საქართველოს უსდ–ში ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტის საფუძველზე იღებს შესაბამისი უსდ. უცხოეთის უსდ-ის პროგრამის სასწავლო კურსების კანონმდებლობით დადგენილი წესით
აღიარება ფორმდება საქართველოს უსდ–ს მიერ შემუშავებული დასკვნის საფუძველზე, რომელშიც მიეთითება პირის მიერ უცხოეთში სწავლის პერიოდში გავლილი პროგრამის შესაბამისობა უსდ–ის პროგრამასთან, ასევე აღიარებული კრედიტების რაოდენობა;
2. ბნსუ აღიარებს საქართველოში მოქმედი ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულების (შემდგომში - უსდ) მიერ მინიჭებულ აკადემიურ ხარისხებს და კვალიფიკაციებს, ასევე წინამდებარე წესით აღიარებს ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში მიღებულ კრედიტებს და შეფასებებს;
3. წინამდებარე წესით ბნსუ იღებს გადაწყვეტილებას საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისთვის სტუდენტის მიერ მიღებული კრედიტების და შეფასებების აღიარების შესახებ;
4. ბნსუ-ს მიერ სტუდენტის მიერ მიღებული კრედიტების აღიარება ეფუძნება მათ შესაბამისობას ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამასთან;
5. აღიარებას ექვემდებარება მხოლოდ უსდ-ს უმაღლესი განათლების იმავე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტები, რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
6. დიპლომირებული სპეციალისტის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტები აღიარდება ბაკალავრიატის პროგრამის
მიზნებისთვის. მობილობისას დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის/ვეტერინარის საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტები აღიარდება ბაკალავრიატის პროგრამასთან თავსებადად;
7. ბნსუ უფლებამოსილია გასაუბრების საფუძველზე დაადგინოს ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამით სწავლის გაგრძელების მსურველის კომპეტენციების თავსებადობა ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამასთან;
8. მიღებული კრედიტების აღიარება ხდება სტუდენტის მიერ შესწავლილი და ბნსუ-ში არჩეული საბაკალავრო პროგრამების კომპონენტების თავსებადობის დადგენის გზით: კრედიტების აღიარება შეიძლება მოხდეს: მიღებული კრედიტების პირდაპირ აღიარების, პროგრამის კომპონენტების
სილაბუსების შინაარსობრივი შესწავლის ან კომპონენტების სილაბუსების შინაარსობრივი შესწავლისა და გასაუბრების საფუძველზე. ბნსუ-ს
პროგრამასთან ნულოვანი თავსებადობის (შესაბამისობის) შემთხვევაში - 1) ეს არის ბნსუ-ში სწავლის გაგრძელებაზე უარის თქმის საფუძველი, ან 2)
პირი ვალდებულია სრულად შეისწავლოს ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამა;
9. შეიძლება იყოს აღიარებული არასპეციალობის და სპეციალობის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების (მათ შორის ე.წ. „თავისუფალი
კრედიტების“) და პროგრამის სხვა კომპონენტების კრედიტები (გარდა საბაკალავრო ნაშრომისა);
10. სტუდენტის მიერ შესწავლილი ა) არასპეციალობის და ბ) სპეციალობის სასწავლო კურსები/პროგრამის სხვა კომპონენტები, რომლებიც არ არის
გათვალისწინებული ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამით, შესაძლებელია აღიარებული იქნეს შესაბამისად ა) არასპეციალობის ან „თავისუფალი
კრედიტების“ (თუ ბნსუ-ს პროგრამა ითვალისწინებს თავისუფალ კრედიტებს) და ბ) სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსების/პროგრამის სხვა
კომპონენტების სახით – 1) თუ ამის შედეგად აღიარებული კრედიტების რაოდენობა გაუტოლდება ბნსუ–ს საბაკალავრო პროგრამით არჩევითი კომპონენტისთვის გათვალისწინებული კრედიტების ჯამურ რაოდენობას, მაშინ სტუდენტი არ არის ვალდებული შეისწავლოს ბნსუ-ს პროგრამით
გათვალისწინებული, შესაბამისად ა) არასპეციალობის და ბ) სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები/პროგრამის სხვა კომპონენტები; 2) თუ
სტუდენტის მიერ მიღებული არჩევითი კრედიტების რაოდენობა მეტია ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამით, მაშინ
სტუდენტის არჩევანის შესაბამისად აღიარებული იქნება მხოლოდ ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამით არჩევითი (შესაბამისად - არასპეციალობის, სპეციალობის) კომპონენტისთვის გათვალისწინებული კრედიტების ნორმირებული რაოდენობა;
11. თუ სტუდენტის მიერ შესწავლილი პროგრამა ითვალისწინებს დამატებითი სპეციალობის პროგრამას და სტუდენტს სრულად აქვს მიღებული ამ
პროგრამის კრედიტები, მაშინ დამატებითი სპეციალობის პროგრამა აისახება დიპლომის დანართში. ხოლო, თუ დამატებითი სპეციალობის პროგრამის კრედიტები არ არის სრულად მიღებული, მაშინ ხდება ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამისა და სტუდენტის მიერ შესწავილი სასწავლო კურსების
შედარება მათი აღიარების შესაძლებლობის დადგენის მიზნით;
12. თუ სტუდენტის მიერ შესწავლილი სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის დასახელება და კრედიტების რაოდენობა ემთხვევა ბნსუ-ს
საბაკალავრო პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის დასახელებასა და კრედიტების რაოდენობას - მაშინ ავტომატურად ხდება სასწავლო კურსის/პროგრამის კომპონენტის აღიარება;
13. თუ შესწავლილი არასპეციალობის სასწავლო კურსის დასახელება არ ემთხვევა ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის
დასახელებას - მაშინ შესაძლებელია მათი აღიარება სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად (მაგ. „ფსიქოლოგია” შეიძლება იყოს აღიარებული როგორც „შესავალი ფსიქოლოგიაში” ან „ფსიქოლოგიის საფუძვლები”);
14. თუ შესწავლილი არასპეციალობის სასწავლო კურსის კრედიტი ნაკლებია ბნსუ-ს პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის კრედიტზე, მაშინ ა) 01 კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შესაძლებელია შესწავლილ სასწავლო კურსს მიენიჭოს მეტი კრედიტი; ბ) 02 კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შესწავლილი სასწავლო კურსის და ბნსუ-ს ანალოგიური სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისობის შემთხვევაში შესწავლილ
სასწავლო კურსს მიენიჭოს ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული მეტი კრედიტი; გ) 02 კრედიტზე მეტი განხვავების შემთხვევაში
არ მოხდება კრედიტების აღიარება;
15. თუ შესწავლილი მიმართულების/სპეციალობის სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტი ნაკლებია ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტზე, მაშინ - ა) 01 კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შესწავლილ
სასწავლო კურსს/პროგრამის სხვა კომპონენტს შესაძლებელია მიენიჭოს ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული მეტი კრედიტი; ბ) 02
კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შინაარსობრივი შესწავლის (მიზნების, შინაარსის, სავალდებულო/ძირითადი ლიტერატურის და სწავლის შედეგების შედარების) საფუძველზე შესწავლილ სასწავლო კურსს/პროგრამის სხვა კომპონენტს შესაძლებელია მიენიჭოს ბნსუ-ს პროგრამით გათვალისწინებული მეტი კრედიტი; გ) 02 კრედიტზე მეტი განხვავების შემთხვევაში არ მოხდება კრედიტების აღიარება;
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16. თუ შესწავლილი მიმართულების/სპეციალობის სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის დასახელება არ ემთხვევა ბნსუ-ს საბაკალავრო
პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის დასახელებას - მაშინ შინაარსობრივი შესწავლის (მიზნების, შინაარსის,
სავალდებულო/ძირითადი ლიტერატურის და სწავლის შედეგების შედარების) საფუძველზე შესაძლებელია დადგინდეს სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის შესაბამისობა და მოხდეს მისი აღიარება სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად;
17. თუ შესწავლილი სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტების რაოდენობა აღემატება ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამის
ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტების რაოდენობას - მაშინ ხდება კრედიტების იმ რაოდენობის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამა;
18. პროგრამების შესაბამისობის დადგენისა და კრედიტების აღიარების შედეგად განისაზღვრება კრედიტების რაოდენობა, რომელიც სტუდენტს
უღიარდება ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამის მიზნებისათვის;
19. სწავლის გაგრძელების რეკომენდებული სემესტრის განსაზღვრისას გათვალისწინებული იქნება აღიარებული და მისაღები კრედიტების
რაოდენობა და ბნსუ-ს პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის შესწავლის წინაპირობები. სემესტრის განსაზღვრისას, ასევე, მხედველობაში მიიღება, რომ სტუდენტის მიერ შესწავლილი და ბნსუ-ს მიერ აღიარებული სასწავლო კურსი/პროგრამის
კომპონენტი შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამის მომდევნო სემესტრებში. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სტუდენტს ეძლევა რეკომენდაცია სწავლა გააგრძელოს გარკვეული (ქვემოთ მითითებული ან ქვემოთ მითითებულისგან განსხვავებული) სემესტრიდან:
აღიარებული კრედიტების რაოდენობა
რეკომენდებული სემესტრი

0–16

17–40

41–60

61–80

81–100

101–130

131–180

181 და მეტი

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII + დამატ. სემ.-(ებ)ი

20. აღიარებული და მისაღები კრედიტების რაოდენობიდან და პროგრამის კომპონენტების წინაპირობებიდან გამომდინარე შესაძლებელია
სტუდენტს დასჭირდეს დამატებითი სემესტრ(ებ)ის გავლა და სწავლის გაგრძელება სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულებით დადგენილი სწავლის გაგრძელების ვადით;
21. იმ შემთხვევაში, თუ ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამამ, რომლითაც სწავლას აგრძელებს სტუდენტი, მისი ჩარიცხვის შემდეგ განიცადა მოდიფიცირება, მაშინ ხდება სხვა უსდ-ში უკვე მიღებული კრედიტებისა და ბნსუ-ს მოდიფიცირებული პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის თავსებადობის განმეორებითი შესწავლა წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესების შესაბამისად. თავსებადობის
შემთხვევაში დამატებითად აღიარებული იქნება სხვა უსდ-ში სტუდენტის მიერ მიღებული იმ სასწავლო კურსების კრედიტები, რომელთა აღიარება
არ მოხდა ბნსუ-ში სტუდენტის ჩარიცხვის დროს;
22. თუ უსდ, რომელშიც სწავლობს/სწავლობდა სტუდენტი, იყენებს/იყენებდა ECTS-ისგან განსხვავებულ საკრედიტო სისტემას, მაშინ სტუდენტი
ვალდებულია წარმოადგინოს უსდ-ს მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც აღწერილია უსდ-ში მოქმედი საკრედირო სისტემა და მითითებულია ამ სისტემის შესაბამისობა ECTS-სთან;
23. ბნსუ უფლებამოსილია გაიანგარიშოს სტუდენტის დატვირთვა კრედიტებით იმ საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, რომელიც არ არის
შედგენილი ECTS-ს შესაბამისად. ამ შემთხვევაში ხდება მითითებული აკადემიური/საკონტაქტო საათების ანალიზი, რის შედეგად სასწავლო
კურსებს ენიჭებათ კრედიტები შემდეგი წესის მიხედვით:
 თუ მითითებულია საკონტაქტო (სს) და დამოუკიდებელი (დს) საათები, მაშინ მათი ჯამი გაიყოფა 26-ზე (ბნსუ-ში 1 კრედიტი = 26 სთ.) ანუ კრედიტი = (სს + დს) / 26;
 თუ მითითებულია მხოლოდ საკონტაქტო საათები, მაშინ: ა) მოხდება მათი შედარება ბნსუ–ს ანალოგიურ სასწავლო კურსთან/ პროგრამის
კომპონენტთან და კრედიტი მიენიჭება ზემოთ მითითებული წესის შესაბამისად, ბ) ბნსუ–ში ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის
კომპონენტის არარსებობის შემთხვევაში დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა ჩაითვლება საკონტაქტო საათების ტოლად ანუ კრედიტი = 2 x
სს / 26;
 გამოთვლების შედეგად მიღებული რიცხვი მრგვალდება მთელ რიცხვამდე დამრგვალების წესის შესაბამისად.
24. ბნსუ უფლებამოსილია მოახდინოს სხვა უსდ-ში მოქმედი შეფასების სისტემის და სასწავლო ბარათში მითითებული შეფასებების ანალიზი და
მათი გადაყვანა საქართველოში მოქმედი შეფასების სისტემის ქულებზე, რაც ხდება შემდეგი წესების დაცვით:
 5-ბალიანი სისტემის ბნსუ-ში მოქმედ 100-ქულიან სისტემაზე გადაყვანა ხდება მაქსიმალური ქულის მინიჭების პრინციპით:
5-ბალიანი სისტემა
ფრიადი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
არადამაკმაყოფილებელი




5
4
3
2-0

შეფასება საქართველოში მოქმდი 100-ქულიანი სისტემის შესაბამისად
100
A
ფრიადი
80
C
კარგი
70
E
დამაკმაყოფილებელი
0
F
ჩაიჭრა

თუ სტუდენტს მიღებული აქვს: 1) ე.წ. „დიფერენცირებული ჩათვლა“ (ნიშნის მითითებით), მაშინ ხდება მისი გადაყვანა 5-ბალიანი სისტემიდან
100-ქულიან სისტემაზე სტუდენტის მიერ მიღებული შეფასების გათვალისწინებით ზემოთ მითითებული ცხრილის შესაბამისად; 2) ე.წ.
„ჩათვლა“ (ნიშნის გარეშე), მაშინ ხდება მისი გადაყვნა 100-ქულიან სისტემაზე მაქსიმალური ქულის მინიჭებით (ჩათვლა = 100 ქულა).
განსხვავებული შეფასების სისტემების ბნსუ-ში მოქმედ სისტემაზე პირობითი გადაყვანა ხდება მაქსიმალური ქულის მინიჭების პრინციპით:
o 100-ქულიან სისტემაზე განსხვავებული შეფასების სისტემით მიღებული შეფასების (ქულის) გადაყვანა ხდება ფორმულით:
GP 

o

a  100
A

GP - ბნსუ-ში მოქმედ 100-ქულიანი სისტემაზე გადმოყვანილი შეფასება (ქულა);
100 - ბნსუ-ში მოქმედი 100-ქულიანი სისტემის მაქსიმალური შეფასება (ქულა);
A
- სხვა შეფასების სისტემის მაქსიმალური შეფასება (ქულა);
a
- სხვა შეფასების სისტემით მიღებული შეფასება (ქულა).

GPA-ზე (შესაბამისად, 100-ქულიან სისტემაზე) განსხვავებული შეფასების სისტემით მიღებული GPA-ს გადაყვანა ხდება ქვემოთ მოცემული
ფორმულით (შეფასების ქულა განისაზღვრება მიღებული GPA-ს ქულის გათვალისწინებით (იხ. წინამდებარე დებულების „აკადემიური
მოსწრების მაჩვენებლები (კოეფიციენტები). GPA“):
GPA 

4  gpa
gpa
max

GPA - ბნსუ-ს GPA-ზე გადმოყვანილი ქულა;
4
- ბნსუ-ს GPA-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა
gpa - სხვა შეფასების სისტემით მიღებული Grade Point Average (GPA);

gpamax - სხვა შეფასების სისტემაში GPA-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა.
25. კრედიტების აღიარების აქტი ფორმდება მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, რომელიც ასახავს სტუდენტის მიერ შესწავლილი პროგრამის
შესაბამისობა (თავსებადობა) ბნსუ-ს საბაკალავრო პროგრამასთან. დასკვნაში მიეთითება აღიარებული სასწავლო კურსების/პროგრამის სხვა
კომპონენტების დასახელებები და კრედიტების რაოდენობა და რეკომენდაცია სწავლის გაგრძელების სემესტრის შესახებ. მიღებული გადაწყვეტილება ეცნობა დაინტერესებულ პირს, რომელიც ადასტურებს ბნსუ-ში სწავლის გაგრძელების გადაწყვეტილებას ან უარს ამბობს ბნსუ-ში სწავლის
გაგრძელებაზე.
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მაგისტრატურა
1. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით: უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება გულისხმობს უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურებას და საგანმანათლებლო დოკუმენტში ასახული
კვალიფიკაციის ან სწავლის პერიოდში მიღწეული სწავლის შედეგების საქართველოში არსებულ კვალიფიკაციებთან შესაბამისობის დადგენას. უცხოეთის უსდ-ში მიღებულ კვალიფიკაციას ან უცხოეთის უსდ-ში სწავლის პერიოდში მიღებულ განათლებას აღიარებს სსიპ - განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრი. უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დოკუმენტის მქონე პირის საქართველოს უსდ–ში ჩარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული
აღიარების დოკუმენტის საფუძველზე იღებს შესაბამისი უსდ. უცხოეთის უსდ-ის პროგრამის სასწავლო კურსების კანონმდებლობით დადგენილი
წესით აღიარება ფორმდება საქართველოს უსდ–ს მიერ შემუშავებული დასკვნის საფუძველზე, რომელშიც მიეთითება პირის მიერ უცხოეთში
სწავლის პერიოდში გავლილი პროგრამის შესაბამისობა უსდ–ის პროგრამასთან, ასევე აღიარებული კრედიტების რაოდენობა;
2. ბნსუ აღიარებს საქართველოში მოქმედი ყველა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულების (შემდგომში - უსდ) მიერ მინიჭებულ აკადემიურ ხარისხებს და კვალიფიკაციებს;
3. წინამდებარე წესით ბნსუ იღებს გადაწყვეტილებას სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნებისთვის სტუდენტის მიერ მიღებული კრედიტების და შეფასებების აღიარების შესახებ;
4. ბნსუ-ს მიერ მიღებული კრედიტების აღიარება ეფუძნება მათ შესაბამისობას ბნსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასთან;
5. აღიარებას ექვემდებარება მხოლოდ უსდ-ს უმაღლესი განათლების იმავე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული
კრედიტები, რომელზე ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
6. ბნსუ უფლებამოსილია გასაუბრების საფუძველზე დაადგინოს ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამით სწავლის გაგრძელების მსურველის კომპეტენციების თავსებადობა ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამასთან;
7. მიღებული კრედიტების აღიარება ხდება სტუდენტის მიერ შესწავლილი და ბნსუ-ში არჩეული სამაგისტრო პროგრამების კომპონენტების თავსებადობის დადგენის გზით: კრედიტების აღიარება შეიძლება მოხდეს: მიღებული კრედიტების პირდაპირ აღიარების, პროგრამის კომპონენტების
სილაბუსების შინაარსობრივი შესწავლის ან კომპონენტების სილაბუსების შინაარსობრივი შესწავლისა და გასაუბრების საფუძველზე. ბნსუ-ს პროგრამასთან ნულოვანი თავსებადობის (შესაბამისობის) შემთხვევაში - 1) ეს არის ბნსუ-ში სწავლის გაგრძელებაზე უარის თქმის საფუძველი, ან 2) პირი
ვალდებულია სრულად შეისწავლოს ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამა;
8. შეიძლება იყოს აღიარებული არასპეციალობის და სპეციალობის/სპეციალიზაციის სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების და პროგრამის სხვა სასწავლო კომპონენტების კრედიტები. სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის - სამაგისტრო ნაშრომის კრედიტების აღიარება არ ხდება;
9. სტუდენტის მიერ შესწავლილი ა) არასპეციალობის/არასპეციალიზაციის და ბ) სპეციალობის/სპეციალიზაციის სასწავლო კურსები/პროგრამის
სხვა სასწავლო კომპონენტები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამით, შესაძლებელია აღიარებული იქნეს შესაბამისად ა) არასპეციალობის/არასპეციალიზაციის და ბ) სპეციალობის/სპეციალიზაციის არჩევითი სასწავლო კურსების/პროგრამის სხვა სასწავლო
კომპონენტების სახით – 1) თუ ამის შედეგად აღიარებული კრედიტების რაოდენობა გაუტოლდება ბნსუ–ს სამაგისტრო პროგრამით არჩევითი კომპონენტისთვის გათვალისწინებული კრედიტების ჯამურ რაოდენობას, მაშინ სტუდენტი არ არის ვალდებული შეისწავლოს ბნსუ-ს პროგრამით
გათვალისწინებული, შესაბამისად ა) არასპეციალობის/არასპეციალიზაციის და ბ) სპეციალობის/სპეციალიზაციის არჩევითი სასწავლო კურსები/პროგრამის სხვა სასწავლო კომპონენტები; 2) თუ სტუდენტის მიერ მიღებული არჩევითი კრედიტების რაოდენობა მეტია ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამით, მაშინ სტუდენტის არჩევანის შესაბამისად აღიარებული იქნება მხოლოდ ბნსუ-ს სამაგისტრო
პროგრამით არჩევითი (შესაბამისად - არასპეციალობის/არასპეციაიზაციის, სპეციალობის/სპეციალიზაციის) კომპონენტისთვის გათვალისწინებული
კრედიტების ნორმირებული რაოდენობა;
10. თუ სტუდენტის მიერ შესწავლილი სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის დასახელება და კრედიტების რაოდენობა ემთხვევა ბნსუ-ს
სამაგისტრო პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის დასახელებასა და კრედიტების რაოდენობას - მაშინ ავტომატურად ხდება სასწავლო კურსის/პროგრამის კომპონენტის აღიარება;
11. თუ შესწავლილი არასპეციალობის/არასპეციალიზაციის სასწავლო კურსის დასახელება არ ემთხვევა ბნსუ-ს პროგრამის ანალოგიური სასწავლო
კურსის დასახელებას - მაშინ შესაძლებელია მათი აღიარება სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად (მაგ. „ფსიქოლოგია” შეიძლება იყოს
აღიარებული როგორც „შესავალი ფსიქოლოგიაში” ან „ფსიქოლოგიის საფუძვლები”);
12. თუ შესწავლილი არასპეციალობის/არასპეციალიზაციის სასწავლო კურსის კრედიტი ნაკლებია ბნსუ-ს პროგრამის ანალოგიური სასწავლო
კურსის კრედიტზე, მაშინ - ა) 01 კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შესაძლებელია შესწავლილ სასწავლო კურსს მიენიჭოს მეტი კრედიტი; ბ) 02
კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შესწავლილი სასწავლო კურსის და ბნსუ-ს ანალოგიური სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების შესაბამისობის
შემთხვევაში შესწავლილ სასწავლო კურსს მიენიჭოს ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული მეტი კრედიტი; გ) 02 კრედიტზე მეტი
განხვავების შემთხვევაში არ მოხდება კრედიტების აღიარება;
13. თუ შესწავლილი მიმართულების/სპეციალობის/სპეციალიზაციის სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტი ნაკლებია ბნსუ-ს
სამაგისტრო პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტზე, მაშინ - ა) 01 კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შესწავლილ სასწავლო კურსს/პროგრამის სხვა კომპონენტს შესაძლებელია მიენიჭოს ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული მეტი
კრედიტი; ბ) 02 კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შინაარსობრივი შესწავლის (მიზნების, შინაარსის, სავალდებულო/ძირითადი ლიტერატურის
და სწავლის შედეგების შედარების) საფუძველზე შესწავლილ სასწავლო კურსს/პროგრამის სხვა კომპონენტს შესაძლებელია მიენიჭოს ბნსუ-ს
პროგრამით გათვალისწინებული მეტი კრედიტი; გ) 02 კრედიტზე მეტი განხვავების შემთხვევაში არ მოხდება კრედიტების აღიარება;
14. თუ შესწავლილი მიმართულების/სპეციალობის/სპეციალიზაციის სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა პროგრამის კომპონენტის დასახელება არ
ემთხვევა ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის დასახელებას - მაშინ შინაარსობრივი შესწავლის (მიზნების, შინაარსის, სავალდებულო/ძირითადი ლიტერატურის, სწავლის შედეგების შედარების) საფუძველზე შესაძლებელია დადგინდეს
სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის შესაბამისობა და მოხდეს მისი აღიარება სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად;
15. თუ შესწავლილი სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტების რაოდენობა აღემატება ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამის
ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის კრედიტების რაოდენობას - მაშინ ხდება კრედიტების იმ რაოდენობის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამა;
16. პროგრამების შესაბამისობის დადგენისა და კრედიტების აღიარების შედეგად განისაზღვრება კრედიტების რაოდენობა, რომელიც სტუდენტს
უღიარდება ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამის მიზნებისათვის;
17. სწავლის გაგრძელების რეკომენდებული სემესტრის განსაზღვრისას გათვალისწინებული იქნება აღიარებული და მისაღები კრედიტების
რაოდენობა და ბნსუ-ს პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის შესწავლის წინაპირობები. სემესტრის განსაზღვრისას, ასევე, მხედველობაში მიიღება, რომ სტუდენტის მიერ შესწავლილი და ბნსუ-ს მიერ აღიარებული სასწავლო კურსი/პროგრამის
კომპონენტი შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამის მომდევნო სემესტრებში. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სტუდენტს ეძლევა რეკომენდაცია სწავლა გააგრძელოს გარკვეული (ქვემოთ მითითებული ან ქვემოთ მითითებულისგან განსხვავებული) სემესტრიდან:
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აღიარებული კრედიტების რაოდენობა
რეკომენდებული სემესტრი

0-29

30-59

60-89

90 და მეტი

I

II

III

IV

18. აღიარებული და მისაღები კრედიტების რაოდენობიდან და პროგრამის კომპონენტების წინაპირობებიდან გამომდინარე შესაძლებელია სტუდენტს დასჭირდეს დამატებითი სემესტრ(ებ)ის გავლა და სწავლის გაგრძელება სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულებით დადგენილი
სწავლის გაგრძელების ვადით;
19. იმ შემთხვევაში, თუ ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამამ, რომლითაც სწავლას აგრძელებს სტუდენტი, მისი ჩარიცხვის შემდეგ განიცადა მოდიფიცირება, მაშინ ხდება სხვა უსდ-ში უკვე მიღებული კრედიტებისა და ბნსუ-ს მოდიფიცირებული პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსის/პროგრამის სხვა კომპონენტის თავსებადობის განმეორებითი შესწავლა წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესების შესაბამისად. თავსებადობის
შემთხვევაში დამატებითად აღიარებული იქნება სხვა უსდ-ში სტუდენტის მიერ მიღებული იმ სასწავლო კურსების კრედიტები, რომელთა აღიარება
არ მოხდა ბნსუ-ში სტუდენტის ჩარიცხვის დროს;
20. თუ უსდ, რომელშიც სწავლობს/სწავლობდა სტუდენტი, იყენებს/იყენებდა ECTS-ისგან განსხვავებულ საკრედიტო სისტემას, მაშინ სტუდენტი
ვალდებულია წარმოადგინოს უსდ-ს მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც აღწერილია უსდ-ში მოქმედი საკრედირო სისტემა და მითითებულია ამ სისტემის შესაბამისობა ECTS-სთან;
21. ბნსუ უფლებამოსილია გაიანგარიშოს სტუდენტის დატვირთვა კრედიტებით იმ საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში, რომელიც არ არის
შედგენილი ECTS-ს შესაბამისად. ამ შემთხვევაში ხდება მითითებული აკადემიური/საკონტაქტო საათების ანალიზი, რის შედეგად სასწავლო
კურსებს ენიჭებათ კრედიტები შემდეგი წესის მიხედვით:
 თუ მითითებულია საკონტაქტო (სს) და დამოუკიდებელი (დს) საათები, მაშინ მათი ჯამი გაიყოფა 26-ზე (ბნსუ-ში 1 კრედიტი = 26 სთ.) ანუ კრედიტი = (სს + დს) / 26;
 თუ მითითებულია მხოლოდ საკონტაქტო საათები, მაშინ: ა) მოხდება მათი შედარება ბნსუ–ს ანალოგიურ სასწავლო კურსთან/ პროგრამის კომპონენტთან და კრედიტი მიენიჭება ზემოთ მითითებული წესის შესაბამისად, ბ) ბნსუ–ში ანალოგიური სასწავლო კურსის/პროგრამის კომპონენტის არარსებობის შემთხვევაში დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა ჩაითვლება საკონტაქტო საათების რაოდენობის ტოლად ანუ კრედიტი =
2 x სს / 26;
 გამოთვლების შედეგად მიღებული რიცხვი მრგვალდება მთელ რიცხვამდე დამრგვალების წესის შესაბამისად.
22. ბნსუ უფლებამოსილია მოახდინოს სხვა უსდ-ში მოქმედი შეფასების სისტემის და სასწავლო ბარათში მითითებული შეფასებების ანალიზი და
მათი გადაყვანა საქართველოში მოქმედი შეფასების სისტემის ქულებზე, რაც ხდება შემდეგი წესების დაცვით:
 5-ბალიანი სისტემის ბნსუ-ში მოქმედ 100-ქულიან სისტემაზე გადაყვანა ხდება მაქსიმალური ქულის მინიჭების პრინციპით:
5-ბალიანი სისტემა
ფრიადი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
არადამაკმაყოფილებელი




5
4
3
2-0

შეფასება საქართველოში მოქმდი 100-ქულიანი სისტემის შესაბამისად
100
A
ფრიადი
80
C
კარგი
70
E
დამაკმაყოფილებელი
0
F
ჩაიჭრა

თუ სტუდენტს მიღებული აქვს: 1) ე.წ. „დიფერენცირებული ჩათვლა“ (ნიშნის მითითებით), მაშინ ხდება მისი გადაყვანა 5-ბალიანი სისტემიდან
100-ქულიან სისტემაზე სტუდენტის მიერ მიღებული შეფასების გათვალისწინებით ზემოთ მითითებული ცხრილის შესაბამისად; 2) ე.წ.
„ჩათვლა“ (ნიშნის გარეშე), მაშინ ხდება მისი გადაყვნა 100-ქულიან სისტემაზე მაქსიმალური ქულის მინიჭებით (ჩათვლა = 100 ქულა).
განსხვავებული შეფასების სისტემების ბნსუ-ში მოქმედ სისტემაზე პირობითი გადაყვანა ხდება მაქსიმალური ქულის მინიჭების პრინციპით:
o 100-ქულიან სისტემაზე განსხვავებული შეფასების სისტემით მიღებული შეფასების (ქულის) გადაყვანა ხდება ფორმულით:
a  100
GP 
A

o

GP - ბნსუ-ში მოქმედ 100-ქულიანი სისტემაზე გადმოყვანილი შეფასება (ქულა);
100 - ბნსუ-ში მოქმედი 100-ქულიანი სისტემის მაქსიმალური შეფასება (ქულა);
A
- სხვა შეფასების სისტემის მაქსიმალური შეფასება (ქულა);
a
- სხვა შეფასების სისტემით მიღებული შეფასება (ქულა).

GPA-ზე (შესაბამისად, 100-ქულიან სისტემაზე) განსხვავებული შეფასების სისტემით მიღებული GPA-ს გადაყვანა ხდება ქვემოთ მოცემული
ფორმულით (შეფასების ქულა განისაზღვრება მიღებული GPA-ს ქულის გათვალისწინებით (იხ. წინამდებარე დებულების „აკადემიური
მოსწრების მაჩვენებლები (კოეფიციენტები). GPA“):
GPA 

4  gpa
gpa
max

GPA - ბნსუ-ს GPA-ზე გადმოყვანილი ქულა;
4
- ბნსუ-ს GPA-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა
gpa - სხვა შეფასების სისტემით მიღებული Grade Point Average (GPA);

gpamax - სხვა შეფასების სისტემაში GPA-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა.
23. კრედიტების აღიარების აქტი ფორმდება მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, რომელიც ასახავს სტუდენტის მიერ შესწავლილი პროგრამის
შესაბამისობა (თავსებადობა) ბნსუ-ს სამაგისტრო პროგრამასთან. დასკვნაში მიეთითება აღიარებული სასწავლო კურსების/პროგრამის სხვა
კომპონენტების დასახელებები და კრედიტების რაოდენობა და რეკომენდაცია სწავლის გაგრძელების სემესტრის შესახებ. მიღებული გადაწყვეტილება ეცნობა დაინტერესებულ პირს, რომელიც ადასტურებს ბნსუ-ში სწავლის გაგრძელების გადაწყვეტილებას ან უარს ამბობს ბნსუ-ში სწავლის
გაგრძელებაზე.
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
1. ბნსუ აღიარებს საქართველოში მოქმედი ყველა ავტორიზებული საგანმანათლებო დაწესებულების (შემდგომში - სდ) მიერ მინიჭებულ
პროფესიულ კვალიფიკაციებს, ასევე წინამდებარე წესით აღიარებს ამ დაწესებულებების მიერ განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების ფარგლებში მიღებულ კრედიტებს და შეფასებებს;
2. წინამდებარე წესით ბნსუ იღებს გადაწყვეტილებას პროფესიული პროგრამის მიზნებისთვის პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღებული კრედიტების და შეფასებების აღიარების შესახებ. ბნსუ-ს მიერ პროფესიული განათლების კრედიტების აღიარება ეფუძნება მათ შესაბამისობას ბნსუ-ს პროფესიული განათლების შესაბამისი საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან;
3. აღიარებას ექვემდებარება პროფესიული განათლების იმავე საფეხურის პროფესიული პროგრამის ფარგლებში მიღებული კრედიტები, რომელზეც
ჩარიცხვა და სწავლება განხორციელდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
4. შეიძლება იყოს აღიარებული პროგრამის თეორიის კომპონენტის კრედიტები;
5. ბნსუ უფლებამოსილია, გასაუბრების საფუძველზე დაადგინოს ბნსუ-ს პროფესიული პროგრამით სწავლის გაგრძელების მსურველის ცოდნისა და
უნარების თავსებადობა ბნსუ-ს პროფესიულ პროგრამასთან;
6. მიღებული კრედიტების აღიარება ხდება პროფესიული სტუდენტის მიერ შესწავლილი და ბნსუ-ში არჩეული პროფესიული პროგრამის
კომპონენტების თავსებადობის დადგენის გზით. პროგრამის კომპონენტების კრედიტების აღიარება შეიძლება მოხდეს მიღებული კრედიტების
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პირდაპირ აღიარების, პროფესიული სტუდენტის მიერ შესწავლილი პროფესიული პროგრამის და პროგრამის კომპონენტების სილაბუსების შინაარსობრივი შესწავლის საფუძველზე ან/და გასაუბრების/გამოცდის საფუძველზე ბნსუ-ს პროფესიულ პროგრამასთან პროფესიული სტუდენტის კომპეტენციების თავსებადობის/შესაბამისობის დადგენის გზით. ნულოვანი თავსებადობის (შესაბამისობის) შემთხვევაში - 1) ეს არის ბნსუ-ში სწავლის
გაგრძელებაზე უარის თქმის საფუძველი, ან 2) პირი ვალდებულია სრულად შეისწავლოს ბნსუ-ს პროფესიული პროგრამა;
7. თუ შესწავლილი სასწავლო კურსის დასახელება და კრედიტების რაოდენობა ემთხვევა ბნსუ-ს პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის
დასახელებას და კრედიტების რაოდენობას - მაშინ ავტომატურად ხდება პროგრამის კომპონენტის აღიარება;
8. თუ შესწავლილი სასწავლო კურსის კრედიტი ნაკლებია ბნსუ-ს პროფესიული პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის კრედიტზე, მაშინ - ა) 01
კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შესწავლილ სასწავლო კურსს შესაძლებელია მიენიჭოს ბნსუ-ს პროგრამით გათვალისწინებული მეტი კრედიტი; ბ) 02 კრედიტის განსხვავების შემთხვევაში შინაარსობრივი შესწავლის საფუძველზე შესწავლილ სასწავლო კურსს შესაძლებელია მიენიჭოს
ბნსუ-ს პროფესიული პროგრამით გათვალისწინებული მეტი კრედიტი; გ) 2 კრედიტზე მეტი განხვავების შემთხვევაში არ მოხდება კრედიტების
აღიარება;
9. თუ შესწავლილი სასწავლო კურსის დასახელება არ ემთხვევა ბნსუ-ს პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსის დასახელებას - მაშინ შინაარსობრივი შესწავლის საფუძველზე შესაძლებელია დადგინდეს შესწავლილი და ბნსუ-ს პროგრამის ანალოგიური სასწავლო კურსების შესაბამისობა და
მოხდეს მისი აღიარება არსებული სხვაობის მიუხედავად;
10. თუ შესწავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობა აღემატება ბნსუ-ს ანალოგიური სასწავლო კურსის კრედიტების რაოდენობას მაშინ ხდება კრედიტების იმ რაოდენობის აღიარება, რამდენსაც ითვალისწინებს ბნსუ-ს პროფესიული პროგრამა;
11. პროფესიული პროგრამის შესაბამისობის დადგენისა და კრედიტების აღიარების შედეგად განისაზღვრება კრედიტების რაოდენობა, რომელსაც
პროფესიული სტუდენტს უღიარდება ბნსუ-ს პროფესიული პროგრამის მიზნებისათვის;
12. სწავლის გაგრძელების რეკომენდებული სემესტრის განსაზღვრისას გათვალისწინებული იქნება არა მხოლოდ აღიარებული და მისაღები კრედიტების რაოდენობა, არამედ ის სასწავლო კურსებიც, რომლებიც წარმოადგენს სხვა სასწავლო კურსების/პროგრამის კომპონენტების შესწავლის
წინაპირობას, მაგრამ პროფესიულ სტუდენტს აღიარებული არ აქვს. სემესტრის განსაზღვრისას, ასევე, მხედველობაში მიიღება, რომ პროფესიული
სტუდენტის მიერ უკვე შესწავლილი სასწავლო კურსები (აღიარებული კრედიტები) შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ბნსუ-ს პროფესიული პროგრამის მომდევნო სემესტრებში. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, პროფესიულ სტუდენტს ეძლევა რეკომენდაცია სწავლა განაგრძოს
გარკვეული (ქვემოთ მითითებული ან ქვემოთ მითითებულისგან განსხვავებული) სემესტრიდან:
აღიარებული კრედიტების რაოდენობა
რეკომენდებული სემესტრი

0-20

21-60

60 და მეტი

I

II

III

13. აღიარებული და მისაღები კრედიტების რაოდენობიდან და პროგრამის კომპონენტების წინაპირობებიდან გამომდინარე შესაძლებელია პროფესიულ სტუდენტს დასჭირდეს დამატებითი სემესტრ(ებ)ის გავლა და სწავლის გაგრძელება სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულებით
დადგენილი სწავლის გაგრძელების ვადით;
14. იმ შემთხვევაში, თუ ბნსუ-ს პროფესიულმა პროგრამამ, რომლითაც სწავლას აგრძელებს პროფესიული სტუდენტი, მისი ჩარიცხვის შემდეგ განიცადა მოდიფიცირება, მაშინ ხდება სხვა სდ-ში უკვე მიღებული კრედიტებისა და ბნსუ-ს მოდიფიცირებული პროგრამით გათვალისწინებული
სასწავლო კურსის თავსებადობის განმეორებითი შესწავლა წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესების შესაბამისად. თავსებადობის შემთხვევაში
დამატებითად აღიარებული იქნება სხვა სდ-ში პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღებული იმ სასწავლო კურსების კრედიტები, რომელთა აღიარება
არ მოხდა ბნსუ-ში პროფესიული სტუდენტის ჩარიცხვის დროს;
20. თუ სდ, რომელშიც სწავლობს/სწავლობდა პროფესიული სტუდენტი, იყენებს/იყენებდა ECTS-ისგან განსხვავებულ საკრედიტო სისტემას, მაშინ
პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს სდ-ს მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტი, სადაც აღწერილია სდ-ში მოქმედი საკრედირო სისტემა და მითითებულია ამ სისტემის შესაბამისობა ECTS-სთან;
15. ბნსუ უფლებამოსილია გაიანგარიშოს პროფესიული სტუდენტის დატვირთვა კრედიტებით იმ პროფესიული პროგრამის შემთხვევაში, რომელიც
არ არის შედგენილი ECTS-ს შესაბამისად. ამ შემთხვევაში ხდება მითითებული აკადემიური/საკონტაქტო საათების ანალიზი, რის შედეგად
სასწავლო კურსებს ენიჭებათ კრედიტები შემდეგი წესის მიხედვით:
 თუ მითითებულია საკონტაქტო (სს) და დამოუკიდებელი (დს) საათები, მაშინ მათი ჯამი გაიყოფა 26-ზე (ბნსუ-ში 1 კრედიტი = 26 სთ.) ანუ კრედიტი = (სს + დს) / 26;
 თუ მითითებულია მხოლოდ საკონტაქტო საათები, მაშინ: ა) მოხდება მათი შედარება ბნსუ–ს ანალოგიურ სასწავლო კურსთან და კრედიტი მიენიჭება ზემოთ მითითებული წესის შესაბამისად, ბ) ბნსუ–ში ანალოგიური სასწავლო კურსის არარსებობის შემთხვევაში დამოუკიდებელი საათების რაოდენობა ჩაითვლება საკონტაქტო საათების ტოლად ანუ კრედიტი = 2 x სს / 26;
 გამოთვლების შედეგად მიღებული რიცხვი მრგვალდება მთელ რიცხვამდე დამრგვალების წესის შესაბამისად.
16. ბნსუ უფლებამოსილია მოახდინოს სხვა სდ-ში მოქმედი შეფასების სისტემის და სასწავლო ბარათში მითითებული შეფასებების ანალიზი და
მათი გადაყვანა საქართველოში მოქმედი შეფასების სისტემის ქულებზე, რაც ხდება შემდეგი წესების დაცვით:
 5-ბალიანი სისტემის ბნსუ-ში მოქმედ 100-ქულიან სისტემაზე გადაყვანა ხდება მაქსიმალური ქულის მინიჭების პრინციპით:
5-ბალიანი სისტემა
ფრიადი
კარგი
დამაკმაყოფილებელი
არადამაკმაყოფილებელი




5
4
3
2-0

შეფასება საქართველოში მოქმდი 100-ქულიანი სისტემის შესაბამისად
100
A
ფრიადი
80
C
კარგი
70
E
დამაკმაყოფილებელი
0
F
ჩაიჭრა

თუ პროფესიულ სტუდენტს მიღებული აქვს: 1) ე.წ. „დიფერენცირებული ჩათვლა“ (ნიშნის მითითებით), მაშინ ხდება მისი გადაყვანა 5-ბალიანი
სისტემიდან 100-ქულიან სისტემაზე სტუდენტის მიერ მიღებული შეფასების გათვალისწინებით ზემოთ მითითებული ცხრილის შესაბამისად;
2) ე.წ. „ჩათვლა“ (ნიშნის გარეშე), მაშინ ხდება მისი გადაყვნა 100-ქულიან სისტემაზე მაქსიმალური ქულის მინიჭებით (ჩათვლა = 100 ქულა).
განსხვავებული შეფასების სისტემების ბნსუ-ში მოქმედ სისტემაზე პირობითი გადაყვანა ხდება მაქსიმალური ქულის მინიჭების პრინციპით:
o 100-ქულიან სისტემაზე განსხვავებული შეფასების სისტემით მიღებული შეფასების (ქულის) გადაყვანა ხდება ფორმულით:
a  100
GP 
A

o

GP - ბნსუ-ში მოქმედ 100-ქულიანი სისტემაზე გადმოყვანილი შეფასება (ქულა);
100 - ბნსუ-ში მოქმედი 100-ქულიანი სისტემის მაქსიმალური შეფასება (ქულა);
A
- სხვა შეფასების სისტემის მაქსიმალური შეფასება (ქულა);
a
- სხვა შეფასების სისტემით მიღებული შეფასება (ქულა).

GPA-ზე (შესაბამისად, 100-ქულიან სისტემაზე) განსხვავებული შეფასების სისტემით მიღებული GPA-ს გადაყვანა ხდება ქვემოთ მოცემული
ფორმულით (შეფასების ქულა განისაზღვრება მიღებული GPA-ს ქულის გათვალისწინებით (იხ. წინამდებარე დებულების „აკადემიური
მოსწრების მაჩვენებლები (კოეფიციენტები). GPA“):
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GPA 

4  gpa
gpa
max

GPA - ბნსუ-ს GPA-ზე გადმოყვანილი ქულა;
4
- ბნსუ-ს GPA-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა
gpa - სხვა შეფასების სისტემით მიღებული Grade Point Average (GPA);

gpamax - სხვა შეფასების სისტემაში GPA-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა.
17. კრედიტების აღიარების აქტი ფორმდება მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, რომელიც ასახავს პროფესიული სტუდენტის მიერ შესწავლილი პროგრამის შესაბამისობას (თავსებადობას) ბნსუ-ს პროფესიულ პროგრამასთან. დასკვნაში მიეთითება აღიარებული სასწავლო კურსების დასახელებები და კრედიტების რაოდენობა და რეკომენდაცია სწავლის გაგრძელების სემესტრის შესახებ. მიღებული გადაწყვეტილება ეცნობა
დაინტერესებულ პირს, რომელიც ადასტურებს ბნსუ-ში სწავლის გაგრძელების გადაწყვეტილებას ან უარს ამბობს ბნსუ-ში სწავლის გაგრძელებაზე.
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