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სილაბუსი (ნიმუში)

ოქმი #

.

საგანმანათლებლო პროგრამა
უმაღლესი განათლების საფეხური

ფაკულტეტი

ქართულად

სასწავლო კურსის სახელწოდება

ინგლისურად

სასწავლო კურსის სტატუსი

სწავლების ენა

წინაპირობები

ECTS

1 კრედ. = 26 სთ

სულ
სთ

ბნსუ-ში სემესტრის ორგანიზება

კვირა

სასწავლო კურსის სპეციფიკის შესაბამისად
(ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა,
პრაქტიკული მუშაობა და/ან სხვა)
შუალედური
გამოცდა

გამოცდა

შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა
დასკვნითი
გამოცდა

საკონტაქტო
სთ

გამოცდისთვის მზადება
გამოცდა

დამოუკიდებელი
სთ

საკონტაქტო სთ

I–VII, X–XV

შენიშვნა

სილაბუსის შესაბამისად

VIII / IX

მოიცავს I-VII კვირებში შესწავლილ მასალას.

2

სასწავლო ჯგუფისთვის min 1 სთ.(ცხრილის მიხედვით), ტარდება
მიღწეული შედეგების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მითითებული სთ. არ წარმოადგენს კრედიტის შემადგენელ ნაწილს

IX
XVI

-

დამოუკიდებელი მუშაობით

XVII / XVIII

2

მოიცავს მთელ შესწავლილ მასალას

დამატებითი გამოცდა

ტარდება იმაცე სემესტრში დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. მოიცავს მთელ შესწავლილ მასალას. დამატებითი გამოცდისთვის (მომზადება, ჩაბარება, შეფასება) განსაზღვრული დრო არ წარმოადგენს კრედიტის შემადგენელ ნაწილს

კონსულტაციები

ტარდება კონსულტაციების ცხრილის მიხედვით კვირაში min 1 სთ., საჭიროებისამებრ - სასწავლო კურსის განმახორციელებლის ელ-ფოსტის მეშვეობით. კონსულტაციები არ მიეკუთვნება
სტუდენტის სასწავლო დატვირთვას და მითითებული საათები არ წარმოადგენს სასწავლო კურსის კრედიტის შემადგენელ ნაწილს

ინფორმაცია სასწავლო კურსის სილაბუსის ავტორ(ებ)ის და განმახორციელებლ(ებ)ის შესახებ
სახელი, გვარი

საკონტაქტო ტელ.

თანამდებობა

E-mail

1
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მიზანი

სწავლის შედეგები
ცოდნა და გაცნობიერება
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი
დასკვნის უნარი
კომუნიკაციის უნარი
სწავლის უნარი
ღირებულებები

№

საკონტაქტო
სთ.

შინაარსი

თემა:

[1] გვ. ?

სილაბუსის განხილვა.

1

თემა:
2

თემა:
3

თემა:
4

თემა:
5

თემა:
6

თემა:
7

8

თემა:

თემა:
9

10

ძირითადი
ლიტერატურა

თემა:
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თემა:
11

თემა:
12

თემა:
13
2
შენიშვნა: ზემოთ მითითებული მუშაობის ფორმატი, საკონტაქტო საათების რაოდენობა, სტუდენტის შეფასების პერიოდულობა, კომპონენტები, მეთოდები და სხვ. შეიძლება დარჩეს უცვლელი/შეიცვალოს/დაზუსტდეს სასწავლო კურსის სილაბუსის ავტორის გადაწყვეტილებით სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

სწავლება-სწავლის
მეთოდები

ინტერაქტიული ლექცია (თემის ახსნა), სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, სემინარი, პრეზენტაცია,
პრაქტიკული მუშაობა, ელექტრონული რესურსით სწავლება (სწავლა-სწავლება მოიცავს შემდეგ
აქტივობებს: )
შენიშვნა: სწავლების მეთოდები შეიძლება დარჩეს უცვლელი, შეიცვალოს, დაზუსტდეს სასწავლო კურსის სილაბუსის ავტორის გადაწყვეტილებით სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

სტუდენტის შეფასება. შეფასების ზოგადი წესი, ფორმები, კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში:
ბნსუ-ში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება ხდება 100-ქულიანი (max 100 ქულა) სისტემით და მოიცავს ორ
ფორმას - შუალედურ შეფასებას (max 60 ქულა) და დასკვნით შეფასებას (max 40 ქულა). შუალედური შეფასების კომპონენტებია შუალედური გამოცდა (max 20 ქულა) და ბნსუ-ში ე.წ. „მიმდინარე“ შეფასებები (max 40 ქულა) - მოიაზრება სხვადასხვა (მაგ., გამოკითხვა,
პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და/ან სხვ.) შეფასებები, რომლებსაც აქვთ თავისი წილი 40 ქულის ფარგლებში. დასკვნითი შეფასების კომპონენტია დასკვნითი გამოცდა (max 40 ქულა). შუალედური შეფასების ფორმაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 21
ქულა, ნაკლები ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტი არ დაიშვება დასკვნით შეფასებაზე. დასკვნითი შეფასება მოიცავს ერთ კომპონენტს - დასკვნით გამოცდას (max 40 ქულა), დასკვნითი შეფასების ფორმაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 20 ქულა. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასების) გამოყენებით. სასწავლო
კურსის საბოლოო შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ფორმებში მიღებული ქულების ჯამს (წილადის სახით მიღებული ქულა მთელ რიცვამდე მრგვალდება დამრგვალების წესის შესაბამისად: 4 და ნაკლები - სიმცირისკენ, 5 და
მეტი - მეტობისკენ). მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ბნსუ-ში სტუდენტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა უშვებს:
5 დადებით შეფასებას:
2 უარყოფით შეფასებას:
1
91 - 100 ქულა
A
ფრიადი
1
41 – 50 ქულა
FX
ვერ ჩააბარა
2
81 - 90 ქულა
B
ძალიან კარგი
სტუდენტს მეტი მუშაობა სჭირდება, ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება
3
71 - 80 ქულა
C
კარგი
4
61 – 70 ქულა
D
დამაკმაყოფილებელი
2
40 – 0 ქულა
F
ჩაიჭრა
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი, სასწავლო კურსი ახლიდანაა შესასწავლი
5
51 – 60 ქულა
E
საკმარისი
დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულები. დამატებით გამოცდაზე მიღებული
შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში ფორმდება შეფასება F=0 ქულა. კრედიტის მიღება შესძლებელია მხოლოდ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვვაში.
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში:
ბნსუ-ში მაგისტრანტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება ხდება 100-ქულიანი (max 100 ქულა) სისტემით და მოიცავს ორ
ფორმას - შუალედურ შეფასებას (max 60 ქულა) და დასკვნით შეფასებას (max 40 ქულა). შუალედური შეფასების კომპონენტებია შუალედური გამოცდა (max 20 ქულა) და ბნსუ-ში ე.წ. „მიმდინარე“ შეფასებები (max 40 ქულა) - მოიაზრება სხვადასხვა (მაგ., გამოკითხვა,
პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და/ან სხვ.) შეფასებები, რომლებსაც აქვთ თავისი წილი 40 ქულის ფარგლებში. დასკვნითი შეფასების კომპონენტია დასკვნითი გამოცდა (max 40 ქულა). შუალედური შეფასების ფორმაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 21
ქულა, ნაკლები ქულის მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი არ დაიშვება დასკვნით შეფასებაზე. დასკვნითი შეფასება მოიცავს ერთ კომპონენტს - დასკვნით გამოცდას (max 40 ქულა), დასკვნითი შეფასების ფორმაში მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 20 ქულა. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასების) გამოყენებით. სასწავლო
კურსის საბოლოო შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ფორმებში მიღებული ქულების ჯამს (წილადის სახით მიღებული ქულა მთელ რიცვამდე მრგვალდება დამრგვალების წესის შესაბამისად: 4 და ნაკლები - სიმცირისკენ, 5 და
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მეტი - მეტობისკენ). მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ბნსუ-ში მაგისტრანტთა შეფასების 100-ქულიანი სისტემა უშვებს:
5 დადებით შეფასებას:
2 უარყოფით შეფასებას:
1
91 - 100 ქულა
A
ფრიადი
1
41 – 50 ქულა
FX
ვერ ჩააბარა
2
81 - 90 ქულა
B
ძალიან კარგი
მაგისტრანტს მეტი მუშაობა სჭირდება, ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება
3
71 - 80 ქულა
C
კარგი
4
61 – 70 ქულა
D
დამაკმაყოფილებელი
2
40 – 0 ქულა
F
ჩაიჭრა
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი, სასწავლო კურსი ახლიდანაა შესასწავლი
5
51 – 60 ქულა
E
საკმარისი
დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულები. დამატებით გამოცდაზე მიღებული
შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში ფორმდება შეფასება F=0 ქულა. კრედიტის მიღება შესძლებელია მხოლოდ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვვაში.
max 100 ქულა

შეფასების ფორმები

60

შუალედური შეფასება

40

დასკვნითი შეფასება

შეფასების კომპონენტები
40

ე.წ. „მიმდინარე შეფასებები“

20

შუალედური გამოცდა

40

დასკვნითი გამოცდა

მიმდინარე შეფასებები

სულ - max 40 ქულა

შენიშვნა: „მიმდინარე შეფასებები“ მოიაზრება ქვემოთ მითითებული შეფასების კომპონენტები. ბნსუ-ში მოქმედი წესი: სემესტრის განმავლობაში - max 8
მიმდინარე შეფასება, თითოეული შეფასება (ქულა) შეიძლება მოიცავდეს ერთი ან რამდენიმე კომპონენტის (მაგ., თეორიული/პრაქტიკული სამუშაო (დავალება) და გამოკითხვა და/ან სხვ.) შეფასებებს. ქვემოთ მითითებული რაოდენობები წარმოადგენს სემესტრის განმავლობაში თითოეული სტუდენტის შეფასების რაოდენობას (მათ შორის, 0 ქულის მიღების შემთხვევაში).

1

გამოკითხვა

სულ - max ?? ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება ზეპირი და წერითი გამოკითხვები.

ზეპირი გამოკითხვა

რაოდენობა - ?

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

სულ - max ?? ქულა

შენიშვნა: შეფასების მეთოდებია: ინტერაქტიული გამოკითხვა, სტუდენტის დისკუსიაში მონაწილეობა ან მსჯელობა კონკრეტულ საკითხზე.
ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი შეფასება
(ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

2.0

1) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის გამოყენება - არის სრულად გამოყენებული.

3.0

2) ინფორმაციის გადმოცემა/მსჯელობა,

მათ შორის:

1.0

1. ინფორმაციის დამუკიდებლად გადმოცემა - ინფორმაცია გადმოცემულია დამოუკიდებლად.

1.0

2. ინფორმაციის გადმოცემის სიზუსტე - ინფორმაცია გადმოცემულია უზუსტობების გარეშე.

1.0

3. ინფორმაციის გადმოცემა/არგუმენტირებული მსჯელობა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად
გადაცემული, მსჯელობა არის სწორი და დასაბუთებული.

0

პასუხი არ აქვს/ვერ მსჯელობს საკითხზე / ზემოთ მითითებული ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

წერითი გამოკითხვა

რაოდენობა - ?

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

სულ - max ?? ქულა

შენიშვნა: თითოეული წერითი გამოკითხვა შეიძლება მოიცავდეს:

დავალება (თეორიული)

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

1.0

1) შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად.

1.0

2) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის გამოყენება - არის სრულად გამოყენებული.

3.0

3) ინფორმაციის გადმოცემა/მსჯელობა, მათ შორის:

1.0

1. ინფორმაციის გადმოცემის სიზუსტე - ინფორმაცია გადმოცემულია უზუსტობების გარეშე.

1.0

2. ინფორმაციის გადმოცემა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული.

1.0

0

3. არგუმენტირებული მსჯელობა - მსჯელობა და დასკვნები არის სწორი და დასაბუთებული.
დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

დავალება (პრაქტიკული)

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში

4

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

Batumi Navigation Teaching University
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

2.0

1) შესრულული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად.

2.0

2) თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება - დავალების შესრულების გზა (თანმიმდევრობა) არის სწორი, შესრულების წესები დაცულია.

1.0

3) დავალების შესრულების სიზუსტე - დავალება შესრულებულია მექანიკური შეცდომების/ უზუსტობების გარეშე.
დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

0
ტესტი

თითოეულის max შეფასება - 0.5 ქულა

შენიშვნა: ტესტის თითოეული კითხვა - რამდენიმე სავარაუდო პასუხით.

0.5
0

თეორიული მასალის და/ან ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი არის სწორი.
პასუხი არ არის / პასუხი არ არის სწორი.

ღია კითხვა
შენიშვნა: მოიცავს ქვემოთ მითითებულ „1“ და/ან „2“ ვარიანტს.

1

ღია კითხვა

თითოეულის max შეფასება - 2 ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება დეფინიციის/ტერმინის გადმოცემა და განმარტება.
ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი შეფასება
(ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

1.0

1) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული და ტერმინოლოგიურად გამართულია.

1.0

2) ინფორმაციის გადმოცემა, მსჯელობა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული, მსჯელობა სწორი და დასაბუთებულია.

0

პასუხი არ არის / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

2

ღია კითხვა

თითოეულის max შეფასება - 1 ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება დეფინიციის ფორმულირება. შეფასების კრიტერიუმთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში იწერება 0.5 ქულა.

1.0
0
2

თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული და ტერმინოლოგიურად გამართულია.
პასუხი არ არის / დაშვებულია არსებითი შეცდომა / ზემოთ მითითებილი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

თეორიული სამუშაო (I)

სულ - max ? ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება სტუდენტის მიერ დამოუკიდებელ საათებში შესრულებული დავალება (ე.წ. „საშინაო დავალება“); წერითი დავალება უნდა ჩაბარდეს ლექტორს დათქმულ ვადებში.

დავალება (თეორიული)

რაოდენობა -?

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

სულ - max ? ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

1.0

1) შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია ამომწურავად.

1.0

2) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის გამოყენება - არის სრულად გამოყენებული.

3.0

3) ინფორმაციის დამუშავება, გადმოცემა, მსჯელობა, მათ შორის:

1.0

1. გამოყენებული ინფორმაცია - ინფორმაცია არის რელევანტური და სრულყოფილად დამუშავებული.

1.0

2. ინფორმაციის გადმოცემა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული, ინფორმაცია გადმოცემულია უზუსტობების გარეშე.

1.0

3. არგუმენტირებული მსჯელობა - მსჯელობა და დასკვნები არის სწორი და დასაბუთებული.

0
3

დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

პრაქტიკული სამუშაო

სულ - max ? ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება სტუდენტის მიერ პრაქტიკული მუშაობის საათებში შესრულებული დავალება.

დავალება (პრაქტიკული)

რაოდენობა - ?

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

სულ - max ? ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

2.0

1) შესრულული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად.

1.0

2) დავალების დამოუკიდებლად შესრულების უნარი - დავალება შესრულებულია დამოუკიდებლად.
5
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1.0

3) თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება - დავალების შესრულების გზა (თანმიმდევრობა) არის სწორი, შესრულების წესები დაცულია.

1.0

4) დავალების შესრულების სიზუსტე - დავალება შესრულებულია მექანიკური შეცდომების/ უზუსტობების გარეშე.
დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

0
4

თეორიული სამუშაო (II)

სულ - max 10 ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება შეთავაზებულ ან სტუდენტის/სტუდენტთა ჯგუფის (max 2 სტუდენტის) მიერ არჩეულ და წინასწარ შეთანხმებულ თემაზე შესრულებული თეორიული დავალება (A4 ზომის საშუალოდ 5 გვერდი, შრიფტი – ”სილფაენი”, ზომა: ძირითადი ტექსტი - 11, ქვესათაურები - 12, სათაურები - 14; სტრიქონებს შორის მანძილი – 1.5; გვერდის ველები ყველა მხრიდან 2 სმ) და მისი პრეზენტაცია Power Points გამოყენებით (პრეზენტაციის წარდგენის რეგლამენტი - საშუალოდ 5 წთ.). პრეზენტაციაზე დაშვების პირობა: ა) დავალება უნდა ჩაბარდეს ლექტორს ბეჭდური სახით დათქმულ ვადებში, ბ) დავალების შეფასებაში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში არ ხდება პრეზენტაციაზე ნაშრომის გატანა. თუ დავალება მომზადებულია
სტუდენტთა ჯგუფის მიერ, მაშინ პრეზენტაციში მონაწილეობს ჯგუფის ყველა წევრი სტუდენტი. შემაჯამებელი შეფასება (ქულა) წარმოადგენს
დავალების შესრულებაში და პრეზენტაციაში მიღებული ქულების ჯამს.

თეორიული დავალება

რაოდენობა -1

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

სულ - max 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

1.0

1) შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია ამომწურავად.

1.0

2) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის გამოყენება - არის სრულად გამოყენებული.

3.0

3) ინფორმაციის დამუშავება, გადმოცემა, მსჯელობა, მათ შორის:

1.0

1. გამოყენებული ინფორმაცია - ინფორმაცია არის რელევანტური და სრულყოფილად დამუშავებული.

1.0

2. ინფორმაციის გადმოცემა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული, ინფორმაცია გადმოცემულია უზუსტობების გარეშე.

1.0

3. არგუმენტირებული მსჯელობა - მსჯელობა და დასკვნები არის სწორი და დასაბუთებული.
დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

0

პრეზენტაცია

რაოდენობა -1

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

სულ - max 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

2.0

1) პრეზენტაციის ტექნიკური ასპექტი, მათ შორის:

1.0

1. პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე - პრეზენტაციის ვიზუალური მხარე სრულყოფილია, პრეზენტაცია მომზადებულია შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამ(ებ)ის გამოყენებით.

1.0

2. IT ფლობის დემონსტრირება - შეუძლია პრეზენტაციის ჩატარება IT-ის გამოყენებით.

3.0

2) პრეზენტაციის ტექნიკა, მათ შორის:
1. კონტაქტი აუდიტორიასთან - შეუძლია აუდიტორიისთვის ნაშრომის წარდგენა, აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარება, დისკუსიაში მონაწილეობა, კითხვებზე დასაბუთებულია პასუხების გაცემა და არგუმენტების მოყვანა.

2.0

2. დროის მართვა - შეუძლია პრეზენტაციის წარდგენა რეგლამენტის დაცვით.

1.0

0

პრეზენტაცია მომზადებული არ არის / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

შუალედური გამოცდა

სულ - max 20 ქულა

შენიშვნა: 20 ქულის ფარგლებში შეიძლება მოიცავდეს ქვემოთ მითითებულ შეფასების მეთოდებს:

ტესტი

თითოეულის max შეფასება - 0.5 ქულა

შენიშვნა: ტესტის თითოეული კითხვა - რამდენიმე სავარაუდო პასუხით.

0.5
0

თეორიული მასალის და/ან ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი არის სწორი.
პასუხი არ არის / პასუხი არ არის სწორი.

ღია კითხვა
შენიშვნა: მოიცავს ქვემოთ მითითებულ „1“ და/ან „2“ ვარიანტს.

1

ღია კითხვა

თითოეულის max შეფასება - 2 ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება დეფინიციის/ტერმინის გადმოცემა და განმარტება.
ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი შეფასება
(ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.
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1.0

1) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული და ტერმინოლოგიურად გამართულია.

1.0

2) ინფორმაციის გადმოცემა, მსჯელობა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული, მსჯელობა სწორი და დასაბუთებულია.

0

პასუხი არ არის / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

2

ღია კითხვა

თითოეულის max შეფასება - 1 ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება დეფინიციის ფორმულირება. შეფასების კრიტერიუმის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შემთხვევაში იწერება 0.5 ქულა.

1.0
0

თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული და ტერმინოლოგიურად გამართულია.
პასუხი არ არის / ზემოთ მითითებილი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

დავალება (თეორიული)

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

1.0

1) შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად.

1.0

2) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის გამოყენება - არის სრულად გამოყენებული.

3.0

3) ინფორმაციის გადმოცემა/მსჯელობა, მათ შორის:

1.0

1. ინფორმაციის გადმოცემის სიზუსტე - ინფორმაცია გადმოცემულია უზუსტობების გარეშე.

1.0

2. ინფორმაციის გადმოცემა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული.

1.0

3. არგუმენტირებული მსჯელობა - მსჯელობა და დასკვნები არის სწორი და დასაბუთებული.

0

დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

დავალება (პრაქტიკული)

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

2.0

1) შესრულული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად.

2.0

2) თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება - დავალების შესრულების გზა (თანმიმდევრობა) არის სწორი, შესრულების წესები დაცულია.

1.0

3) დავალების შესრულების სიზუსტე - დავალება შესრულებულია მექანიკური შეცდომების/ უზუსტობების გარეშე.

0

დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

დასკვნითი გამოცდა

სულ - max 40 ქულა

შენიშვნა: 40 ქულის ფარგლებში მოიცავს დავალებას/დავალებებს, ასევე შეიძლება მოიცავდეს ქვემოთ მითითებულ სხვა შეფასების მეთოდებს:

ტესტი

თითოეულის max შეფასება - 0.5 ქულა

შენიშვნა: ტესტის თითოეული კითხვა - რამდენიმე სავარაუდო პასუხით.

0.5
0

თეორიული მასალის და/ან ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი არის სწორი.
პასუხი არ არის / პასუხი არ არის სწორი.

ღია კითხვა
შენიშვნა: მოიცავს ქვემოთ მითითებულ „1“ და/ან „2“ ვარიანტს.

1

ღია კითხვა

თითოეულის max შეფასება - 2 ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება დეფინიციის/ტერმინის გადმოცემა და განმარტება.
ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი შეფასება
(ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

1.0

1) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული და ტერმინოლოგიურად გამართულია.

1.0

2) ინფორმაციის გადმოცემა, მსჯელობა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული, მსჯელობა სწორი და დასაბუთებულია.

0

პასუხი არ არის / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

2

ღია კითხვა

თითოეულის max შეფასება - 1 ქულა

შენიშვნა: მოიაზრება დეფინიციის ფორმულირება. შეფასების კრიტერიუმთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში იწერება 0.5 ქულა.

1.0

თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის ცოდნა - პასუხი სწორი, სრული და ტერმინოლოგიურად გამართულია.
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0

პასუხი არ არის / ზემოთ მითითებილი კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

დავალება (თეორიული)

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

1.0

1) შესრულებული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად.

1.0

2) თეორიული მასალის და ტერმინოლოგიის გამოყენება - არის სრულად გამოყენებული.

3.0

3) ინფორმაციის გადმოცემა/მსჯელობა, მათ შორის:

1.0

1. ინფორმაციის გადმოცემის სიზუსტე - ინფორმაცია გადმოცემულია უზუსტობების გარეშე.

1.0

2. ინფორმაციის გადმოცემა - აზრი არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ლოგიკურად გადაცემული.

1.0

0

3. არგუმენტირებული მსჯელობა - მსჯელობა და დასკვნები არის სწორი და დასაბუთებული.
დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

დავალება (პრაქტიკული)

თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა

შენიშვნა: ქვემოთ მითითებულ შეფასების კრიტერიუმებთან ნაწილობრივ შესაბამისობის შემთხვევაში ხდება მითითებული მაქსიმალური ქულების
განახევრება. შეფასების კრიტერიუმთან შეუსაბამობის (მაგ., არსებითი შეცდომის/უზუსტობების ან სხვ.) შემთხვევაში იწერება 0 ქულა. შემაჯამებელი
შეფასება (ქულა) წარმოადგენს შეფასების ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულების ჯამს, ერთ-ერთ კრიტერიუმში 0 ქულის მიღების შემთხვევაში
იწერება შემაჯამებელი 0 ქულა.

2.0

1) შესრულული სამუშაოს მოცულობა - დავალება შესრულებულია სრულად.

2.0

2) თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება - დავალების შესრულების გზა (თანმიმდევრობა) არის სწორი, შესრულების წესები დაცულია.

1.0

3) დავალების შესრულების სიზუსტე - დავალება შესრულებულია მექანიკური შეცდომების/ უზუსტობების გარეშე.

0

დავალება შესრულებული არ არის / შესრულებულია დავალების 50%-ზე ნაკლები / ზემოთ მითითებილი ერთ-ერთი
კრიტერიუმი შეფასდა 0 ქულით.

შენიშვნა: სასწავლო კურსის სილაბუსის ავტორის გადაწყვეტილებით ზემოთ მითითებული შეფასების კომპონენტები, მეთოდები,
კრიტერიუმები, ქულათა გრადაცია და სხვ. შეიძლება შეიცვაოს ან დარჩეს უცვლელი.

ძირითადი
ლიტერატურა

1.

დამატებითი
ლიტერატურა

1.

ინტერნეტდა სხვა რესურსები

2.

2.

1.
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