შიდა ფორმების ჩამონათვალი

ფაკულტეტის ფორმები

1. მფ-2-№13-06-26.12.17-კურიკულუმის ნიმუში;
2. მფ-2-№14-06-26.12.17-სილაბუსის ნიმუში;
3. მფ-2-№15-06-26.12.17-სილაბუსის ნიმუში-პრაქტიკა, ბაკალავრიატი;
4. მფ-2-№16-06-26.12.17-სილაბუსის ნიმუში-პრაქტიკა,მაგისტრატურა;
5. მფ-2-№17-06-26.12.17-საბაკალავრო ნაშრომი;
6. მფ-2-№18-06-26.12.17-სამაგისტრო ნაშრომი;
7. მფ-2-№19-06-26.12.17-სილაბუსის ნიმუში-“საზღვაო პრაქტიკა“;
8. მფ-2-№20-06-26.12.17-საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების რაოდენობრივი
ინდიკატორები;
9. მფ-2-№21-06-26.12.17-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასების რაოდენობრივი
ინდიკატორები;
10. მფ-2-№22-06-26.12.17-საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმის შემოწმების ფორმა;
11. მფ-2-№23-06-26.12.17-საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსის შემოწმების ფორმა;
12. მფ-2-№24-06-26.12.17-ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების
წესის“ დანართი #1;
13. მფ-2-№25-06-26.12.17-სამეცნიერო- კვლევითი საქმიანობის საკონკურსო განცხადება;
14. მფ-2-№26-06-26.12.17-პროექტის/ღონისძიების/ნაშრომის პასპორტი (აღწერილობა) ;
15. მფ-2-№27-06-26.12.17-სამეცნიერო პროექტის/ღონისძიების ხარჯთაღრიცხვა;
16. მფ-2-№28-06-26.12.17-სამეცნიერო პროექტის ანგარიშგება;
17. მფ-2-№29-06-26.12.17-სამეცნიერო საქმიანობის სამოქმედო გეგმ;ა
18. მფ-2-№30-06-26.12.17-ხელმძღვანელის დასკვნა;
19. მფ-2-№31-06-26.12.17-რეცენზენტის დასკვნა;
20. მფ-2-№32-06-26.12.17-მენტორის დახასიათება;
21. მფ-2-№33-06-26.12.17-პრაქტიკის ხელმძღვანელის დასკვნა;
22. მფ-2-№34-06-26.12.17-სტუდენტთა ხელშეკრულებების რეგისტრაციის ჟურნალი;
23. მფ-2-№35-06-26.12.17-ფაკულტეტზე მოქმედი კომისიების სხდომის ოქმების აღრიცხვის ჟურნალი;
24. მფ-2-№36-06-26.12.17-აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სტუდენტებთან კონსულტაციების
ცხრილი.

ხარისხის ფორმები
1. მფ-2-№19-07-26.12.17-სასწავლო პროცესით სტუდენტთა კმაყოფილების შესწავლა
2. მფ-2-№20-07-26.12.17-განათლების ხარისხით სტუდენტთა კმაყოფილების შესწავლა
3. მფ-2-№22-07-26.12.17-აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვა
4. მფ-2-№23-07-26.12.17-კურსდამთავრებულთა აზრის შესწავლა (კმაყოფილების შესწავლა)
5. მფ-2-№24-07-26.12.17-აკადემიური პერსონალის გასაუბრების შეფასება
6. მფ-2-№25-07-26.12.17-დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებულთა კომპეტენციების
მნიშვნელობა)
7. მფ-2-№26-07-26.12.17-დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა (კურსდამთავრებულთა მომზადების
დონით კმაყოფილების შეფასება)
8. მფ-2-№47-07-26.12.17-ბნსუ-თან აკადემიური პერსონალის აფილირების შეთანხმება
9. მფ-2-№48-07-26.12.17-სასწავლო კურსის კონცეფციის პრეზენტაციის შეფასება
10. მფ-2-№49-07-26.12.17-საკონკურსო საბუთების განხილვა(ასისტენტი)
11. მფ-2-№50-07-26.12.17-საატესტაციო ანკეტა
12. მფ-2-№51-07-26.12.17-საატესტაციო წარდგინება
13. მფ-2-№52-07-26.12.17-საატესტაციო შეფასება
14. მფ-2-№53-07-26.12.17-ინფორმაცია ატესტაციის შესახებ
15. მფ-2-№54-07-26.12.17-ატესტაციას დაქვემდებარებულ პირთა ინფორმირების ფურცელი
16. მფ-2-№55-07-26.12.17-ატესტაციის ერთიანი განრიგი-კალენდარი
17. მფ-2-№57-07-26.12.17-ატესტაციაზე წარდგენილი საბუთების მიღება-ჩაბარება
18. მფ-2-№58-07-26.12.17-შემაჯამებელი ინფორმაცია ატესტაციის საბოლოო შედეგების შესახებ
19. მფ-2-№59-07-26.12.17-შემაჯამებელი ინფორმაცია ატესტაციის წინასწარ შედეგებში შესული
ცვლილებების შესახებ
20. მფ-2-№60-07-26.12.17-შემაჯამებელი ინფორმაცია ატესტაციის წინასწარ შედეგებში შესული
ცვლილებების შესახებ
21. მფ-2-№61-07-26.12.17-პერსონალის აზრის შესწავლა-პერსონალის თვალით დანახული ბნსუ
22. მფ-2-№62-07-26.12.17-დასაქმების ხელშემწყობი კომპეტენციების და ხელისშემშლელი ფაქტორების
შესწავლა
23. მფ-2-№63-07-26.12.17-კურსდამთავრებულების კმაყოფილების შესწავლა
24. მფ-2-№64-07-26.12.17-კითხვარი „ბნსუ-ს მაგისტრანტი“
25. მფ-2-№65-07-26.12.17-მაგისტრანტთა ექსპრეს-გამოკითხვა
26. მფ-2-№66-07-26.12.17-სტუდენტთა, მაგისტრანტთა, პროფესიულ სტუდენტთა აზრის შესწავლასტუდენტის თვალით დანახული ბნსუ
27. მფ-2-№67-07-26.12.17-ლექტორის შეფასება-სუდენტთა აზრის შესწავლა
28. მფ-2-№68-07-26.12.17-განათლების ხარისხით სტუდენტთა კმაყოფილების შესწავლა
29. მფ-2-№69-07-26.12.17-სტუდენტთა და მაგისტრანტთა საქმიანობის საინფორმაციო
უზრუნველყოფის შესწავლა
30. მფ-2-№70-07-26.12.17-სასწავლო პროცესით სტუდენთა მფებს შესწავლა
31. მფ-2-№71-07-26.12.17-აკადემიური პერსონალს გამოკითხვა
32. მფ-2-№72-07-26.12.17-დამსაქმებელთა აზრის შესწავლა (შემაჯამებელი ანალიზი)
33. მფ-2-№73-07-26.12.17-აკადემიური პერსონალის პირადი სარეიტინგო ქულა
34. მფ-2-№74-07-26.12.17-აკადემიური პერსონალის კათედრებისა და ფაკულტეტების რეიტინგი
35. მფ-2-№75-07-26.12.17-შემაჯამებელი სარეიტინგო ინფორმაცია.
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მფ-2-№01-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება პროფესორთან, უვადო;
მფ-2-№02-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება პროფესორთან, ვადიანი;
მფ-2-№03-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება ასოცირებულპროფესორთან, უვადო;
მფ-2-№04-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება ასოცირებულპროფესორთან, ვადიანი;
მფ-2-№05-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება ასისტენტ-პროფესორთან;
მფ-2-№06-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება მოწვეულ სპეციალისტთან უსდ;
მფ-2-№07-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება მოწვეულ სპეციალისტთან პროფ.;
მფ-2-№08-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება თანამშრომელთან განუსაზღვრელი ვადით;
მფ-2-№09-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება თანამშრომელთან განსაზღვრული ვადით;
მფ-2-№10-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება მოწვეულ სპეციალისტთან პროფ.(კანცლერი);
მფ-2-№11-11-26.12.17-შრომითი ხელშეკრულება თანამშრომელთან განუსაზღვრელი ვადით
(კანცლერი);
მფ-2-№12-11-26.12.17-შრომითი
ხელშეკრულება
თანამშრომელთან
განსაზღვრული
ვადით(კანცლერი);
მფ-2-№13-11-26.12.17-ხელშეკრულება უმაღლესი განათლების სტუდენტთან;
მფ-2-№14-11-26.12.17-ხელშეკრულება პროფესიული განათლების სტუდენტებთან;
მფ-2-№15-11-26.12.17-ხელშეკრულება პროფესიული განათლების სტუდენტებთან (კანცლერი);

