
ბნსუ უზრუნველყოფს ინფორმაციის საჯაროობას, მათ შორის, ვებ-გვერდის მეშვეობით. სტუდენტები, საგან-

მანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართული და ბნსუ-ში დასაქმებული სხვა  პირები ვალდებულნი არიან გა-

ეცნონ ამ ინფორმაციას და შეასრულონ ბნსუ–ში მოქმედი დებულებებით განსაზღვრული მოთხოვნები და წესები. ამ მოთ-

ხოვნების/წესების არცოდნა არ ათავისუფლებს მათ ბნსუ-ში მოქმედი რეგულაციებით დადგენილი წესების შესრულების 

ვალდებულებისაგან და მათი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. 

სასწავლო პროცესის წარმართვასთან (საგანმანათლებო პროგრამების განხორციელებასთან და არსებულ მოთხოვნებთან), 

სტუდენტის სტატუსთან (მოპოვება, შეჩერება, აღდგენა, შეწყვეტა), მობილობასთან, მიღებული განათლების (კრედიტე-

ბის) აღიარებასთან, დამატებით სემესტრებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობასთან დაკავშირებული და სხვ. საკით-

ხები აღწერილია ბნსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულებაში, შინაგანაწესში და სხვა მოქმედ წესებში/ 

დებულებებში და რეგულირდება ამ დებულებების/წესების  საფუძველზე. საკითხები, რომლებიც არ არის გათვალისწი-

ნებული ბნსუ–ს მოქმედ დებულებებში/წესებში, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. 

 

აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები (ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა) 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა. სწავლების ხანგრძლივობა. სწავლის გაგრძელება 

“უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

უფლებამოსილია განახორციელოს აკადემიური უმაღლესი განათლების I და II საფეხურის (ბაკალავრიატის და მაგი-

სტრატურის) საგანმანათლებლო პროგრამები. 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობა  

 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:  არანაკლებ 240 კრედიტი; 

 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:   არანაკლებ 120 კრედიტი. 

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის ხანგრძლივობა  

 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:  8 სემესტრი; 

 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:  4 სემესტრი. 

საგანმანათლებლო პროგრამით  სწავლის ვადის გაგრძელება (დამატებითი სემესტრები) 

 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:  +4 სემესტრი;  

 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:  +2 სემესტრი. 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის დასრულება, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, დიპლომი. მოწმობა 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების მოსმენის შესახებ 

 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა დასრულებულად ითვლება, თუ სტუდენტმა შეასრულა საბაკალავრო სა-

განმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები და მიიღო საბაკალავრო პროგრამისთვის სავალდე-

ბულო კრედიტების რაოდენობა. საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს მიენიჭება 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მისანიჭებელი კვალიფიკაციის სა-

ხელწოდება უნდა მოიცავდეს ტერმინს „ბაკალავრი“ შესაბამისი მიმართულების ან/და დარგის/სპეციალობის მითი-

თებით. აკადემიური ხარისხის მინიჭების შემდეგ გაიცემა აღნიშნულის დამადასტურებელი დიპლომი. დიპლომის 

განუყოფელი ნაწილია დიპლომის სტანდარტული დანართი, რომელშიც აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის ყვე-

ლა კომპონენტი (სასწავლო კურსები, პრაქტიკა, საბაკალავრო და სხვ.) შესაბამისი სახელწოდებების, კრედიტების 

რაოდენობების და მიღებული შეფასებების მითითებით; 

 პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა აკადემიური უმაღლესი განათლების შესაბამისი საფეხური, ეძლევა სათანადო 

მოწმობა საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსების/მოდულების მოსმენის შესახებ (საქართვე-

ლოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მ.46, პ.4). 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის დასრულება, მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, დიპლომი. მოწმობა 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების მოსმენის შესახებ 

 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა დასრულებულად ითვლება, თუ მაგისტრანტმა შეასრულა სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები და მიიღო სამაგისტრო პროგრამისთვის სავალდე-

ბულო კრედიტების რაოდენობა. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს მიენიჭება 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის სახელწოდება უნდა მოიცავდეს ტერმინს – „მაგისტრი“, შესაბამისი მიმართულების, დარგის/სპეცია-

ლობის ან/და ქვედარგის/სპეციალიზაციის მითითებით. აკადემიური ხარისხის მინიჭების შემდეგ გაიცემა აღნიშ-

ნულის დამადასტურებელი დიპლომი. დიპლომის განუყოფელი ნაწილია დიპლომის სტანდარტული დანართი, რო-

მელშიც აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა კომპონენტი (სასწავლო კურსები, პრაქტიკა, კვლევითი ნაშრო-



მი/პროექტი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) შესაბამისი სახელწოდებების, კრედიტების რაოდენობების და მიღებული 

შეფასებების მითითებით; 

 პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა აკადემიური უმაღლესი განათლების შესაბამისი საფეხური, ეძლევა სათანადო 

მოწმობა საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სასწავლო კურსების/მოდულების მოსმენის შესახებ (საქართ-

ველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, მ.46, პ.4). 

ECTS. კრედიტი 

ECTS (ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის) დანიშნულებაა აკადემიური დატვირთვის ასახვა, 

რომელიც სტუდენტს ესაჭიროება პროგრამის მიზნების და შედეგების მისაღწევად. კრედიტი - ერთეული, რომელიც 

ასახავს სტუდენტის მიერ პროგრამის ერთი კომპონენტის (როგორიცაა მოდული, სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, 

საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) დასასრულებლად და სწავლის შედეგების მისაღწევად საჭირო სამუშაოს 

რაოდენობას გამოხატულს დროის ერთეულში - ასტრონომიულ საათებში. საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტების 

განაწილება ხდება პროგრამის ყველა კომპონენტს შორის. კრედიტთა განაწილება სხვადასხვა კომპონენტებს შორის უნდა 

ეფუძნებოდეს საშუალო აკადემიურ მიღწევების მქონე სტუდენტის დატვირთვის რეალურ შეფასებას, რომელიც საჭიროა 

ყოველი კომპონენტისათვის დადგენლი სწავლის შედეგის მისაღწევად. კრედიტი არ შეიძლება იქნეს გაანგარიშებული 

მხოლოდ სტუდენტის მიერ პროფესორ-მასწავლებლებთან სასწავლო გარემოში გატარებული საათების (საკონტაქტო საა-

თების) მიხედვით. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწე-

ვის შემდეგ, რაც გამოიხატება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით.  

სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა). სასწავლო განრიგი 

 1 კრედიტი = 26 ასტრონომიულ საათს; 

 1 აკადემიური საათი უდრის 1 ასტრონომიულ საათს; 

 ერთ აკადემიურ საათში მოიაზრება: 50 წუთი სააუდიტორიო დრო + 10 წუთი შესვენება; 

 ერთი აკადემიური წელი 2-სემესტრიანია და შეადგენს 38 კვირას; 

 ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა შეადგენს 19 კვირას. 

სტუდენტის საქმიანობა (დატვირთვა): 
 აკადემიური წლის განმავლობაში სტუდენტის დატვირთვა შეადგენს საშუალოდ 60 კრედიტს; 

 სემესტრში სტუდენტის დატვირთვა შეადგენს საშუალოდ 30 კრედიტს; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ან სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის თავისებურებების გათვალის-

წინებით, დასაშვებია სტუდენტის წლიური დატვირთვა იყოს 60 კრედიტზე ნაკლები ან აღემატებოდეს 60 კრედიტს, 

მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა.  

სტუდენტის საქმიანობა (დატვირთვა) მოიცავს: 

 ლექციაზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ ან/და ლაბორატორიულ მეცადინეობას და სხვ.;  

 დამოუკიდებელ მეცადინეობას; 

 პრაქტიკას/პრაქტიკებს; 

 გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას; 

 სასწავლო-სამეცნიერო (საბაკალავრო, სამაგისტრო და სხვ.) ნაშრომზე მუშაობას და დაცვას. 

 პროგრამის კომპონენტების სილაბუსებით გათვალისწინებული სტუდენტის საქმიანობა მიმდინარეობს პროგრამის 

სასწავლო გეგმის და პროგრამის კომპონენტების სილაბუსების საფუძველზე შედგენილი მეცადინეობის ცხრილის მი-

ხედვით, რომელიც დგება ერთი სემესტრისათვის. სემესტრის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს აქვთ არდადეგები. 

სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაცია განთავსებულია ბნსუ-ს საინფორმაციო დაფაზე და ვებ-გვერ-

დზე. 

სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

შეფასების ძირითადი პრინციპები 

საჯაროობის პრინციპი – ინფორმაცია შეფასების მეთოდების, ფორმებისა და კრიტერიუმების შესახებ უნდა ხელმისაწვ-

დომი ყველა დაინტერესებული პირისთვის, სტუდენტმა უნდა იცოდეს თუ როდის და როგორ შეაფასებენ მის მიღწევებს; 

გამჭვირვალობის პრინციპი – ინფორმაცია შეფასების სისტემის, კრიტერიუმების, მეთოდების და პერიოდულობის (ვა-

დების) შესახებ უნდა იყოს სრული, ამომწურავი და ადვილად აღქმადი; 

სისტემატურობის პრინციპი – სტუდენტის მიღწევების შეფასება უნდა მოხდეს არა ერთჯერადად, არამედ მთელი სასწა-

ვლო პროცესის განმავლობაში, რადგან სტუდენტის კომპეტენციები უნდა ექვემდებარებოდეს მუდმივ დაკვირვებას და 

იყოს შეფასებადი ანუ შესაძლებელი იყოს იმის გარკვევა - რა იცის, რას აცნობიერებს, რისი გაკეთებება შეუძლია 

სტუდენტს და როგორ ვითარდება მისი კომპეტენციები; 

თანასწორობის პრინციპი – უნდა გამოირიცხოს ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია, ყველა სტუდენტი უნდა იმყოფებო-

დეს თანაბარ პირობებში. ყველა სტუდენტს უნდა მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა ცოდნისა და უნარის გამოსავლენად; 

სამართლიანობის პრინციპი – ყველა სტუდენტის ცოდნის შეფასება უნდა მოხდეს ერთიანი სისტემით და გამოყენებული 

იყოს შეფასების მხოლოდ წინასწარ დადგენილი და საჯარო კრიტერიუმები. 



შეფასების მიზანი 

შეფასების მიზანია განსაზღვროს სტუდენტის მიღწევების დონე, უზრუნველყოს იმის დადგენა, თუ როგორ ვითარდება 

სტუდენტის კომპეტენციები, რომლებიც აუცილებელია დაგეგმილი სწავლის შედეგების მისაღწევად, დაადგინოს მათი 

შესაბამისობა პროგრამის კომპონენტის სილაბუსით დაგეგმილ შედეგებთან და განსაზღვროს მიღწეულია თუ არა დაგეგ-

მილი სწავლის შედეგები და რა დონით. სტუდენტის მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით უნდა იყოს უზრუნველყო-

ფილი სტუდენტის ინფორმირება მიღებული შეფასებებისა და ნაკლოვანებების შესახებ. სტუდენტის მიღწევების 

შეფასებისთვის გამოყენებული შეფასების სისტემა, მეთოდები და კრიტერიუმები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ შეფასების სისტემას, წინამდებარე დებულებით აღწერილ შეფასების პრინციპებსა 

და მიზმებს, საგანმანათლებლო პროგრამის კონკრეტული კომპონენტის სპეციფიკას და უზრუნველყოფდეს სტუდენტის 

მიღწევების ობიექტურ და სრულფასოვან შეფასებას გამჭვირვალე კრიტერიუმების გამოყენებით. 

შეფასების სისტემა 

ბნსუ-ში მოქმედი სტუდენტთა მიღწევების შეფასების 100-ქულიანი სისტემა შეესაბამება კანონმდებლობით დადგენილ 

სისტემას, რომელიც უშვებს: 
 ხუთ დადებით შეფასებას: A (max შეფასების 91%-100%), B (max შეფასების 81%-90%), C (max შეფასების 71%-80%), D 

(max შეფასების 61%-70%), E (max შეფასების 51%-60%). 

მაქხიმალური დადებითი შეფასეფა - 100 ქულა, მინიმალური დადებითი შეფასება - 51 ქულა. 

 ორ უარყოფით შეფასებას: Fx (max შეფასების 41-50%) და F (max შეფასების 40% და ნაკლები). 

Fx შეფასება - სტუდენტს მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდა-

ზე/საჯარო დაცვაზე ერთხელ გასვლის უფლება, დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას/ დაცვას შორის შუა-

ლედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 10 დღისა; 

F შეფასება - სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას სასწავლო კურსი/ პროგრამის კომპო-

ნენტი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შეფასებები ქულა შეფასება 

დადებითი 

91-100 A ფრიადი 

81-90 B ძალიან კარგი 

71-80 C კარგი 

61-70 D დამაკმაყოფილებელი 

51-60 E საკმარისი 

უარყოფითი 
41-50 Fx ვერ ჩააბარა  

0-40 F ჩაიჭრა  

 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ საქართვე-

ლოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №3 (05.01.2007) ბრძანების თანახმად დაუშვებელია სტუდენტის მიღ-

წეების ერთჯერადად (მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის საფუძველზე) შეფასება. სტუდენტის გაწეუ-

ლი შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით უნდა ითვალისწინებდეს შუალედურ შეფასებებს და დასკვნითი გა-

მოცდის/საჯარო დაცვის შეფასებას. ამავე ბრძანების თანახმად, ბნსუ უფლებამოსილია სტუდენტის საბოლოო შეფა-

სების მიზნებისათვის, განსაზღვროს იმ სტუდენტების დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე გასვლის ვალდებუ-

ლების საკითხი, რომლებსაც შუალედური შეფასებებით მიღებული აქვთ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებისათვის საკმარისი ქულათა ჯამი (100-ქულიან სისტემაში max 

შეფასების არანაკლებ 51% ანუ არანაკლებ 51 ქულა). აღნიშნულის საფუძველზე, ბნსუ ადგენს სტუდენტის დასკვნით 

გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე გასვლის ვალდებულებას, რათა იყოს უზრუნველყოფილი სასწავლო კურსით/პროგრა-

მის კომპონენტით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის სრულფასოვანი შემოწმება და შეფასება; 

 თუ სტუდენტის მიღწევების შეფასებას ერთდროულად ახდენს რამდენიმე პირი, მაშინ შეფასების ქულა უდრის ამ 

პირთა მიერ მინიჭებული ქულების საშუალოარითმეტიკულ სიდიდეს; 

 შეფასების 100-ქულიან სისტემაში დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის წილი არ უნდა აღემატებოდეს 40%-ს (ანუ 

არ უნდა შეფასდეს 40 ქულაზე მეტით); 

 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეფასებების - სასწავლო კურსის/პროგრამის კომპონენტის 

შემაჯამებელი შეფასებების - მიღება ხდება შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის შე-

ფასების დაჯამების საფუძველზე; 

 ბნსუ-ში სასწავლო კურსის/პროგრამის კომპონენტის: 

შემაჯამებელი შეფასება  – 100% (max 100 ქულა)    მათ შორის : 

შუალედური შეფასებები  – 60%   (max 60 ქულა) 

დასნვნითი გამოცდა/საჯარო დაცვა – 40%   (max 40 ქულა) 

 დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა 

და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა 



(სტუდენტს დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის მომენტისთვის უნდა ჰქონდეს სტუდენტის აქტიური სტატუსი, 

სტატუსშეჩერებული და სტატუსშეწყვეტილი სტუდენტები დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე არ დაიშვებიან); 

 დამატებით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე ერთხელ გასვლის უფლება აქვს სტუდენტს: შუალედური შეფასებებისა და 

დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის შეფასების დაჯამებით სასწავლო კურსში/ პროგრამის კომპონენტში შემაჯამე-

ბელი 50-41 ქულის (შეფასება Fx) მიღების შემთხვევაში; დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე 0 ქულის მიღების შე-

მთხვევებში, თუ მიღებული შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამე-

ბით მას უგროვდება არანაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი შემაჯამებელი 50-41 ქულა; 

 დასკვნითი/დამატებითი გამოცდები და საჯარო დაცვები/დამატებითი საჯარო დაცვები ტარდება სასწავლო კურსე-

ბის/პროგრამის კომპონენტების სილაბუსებით დადგენილ ვადებში, განსხვავებულ ვადებში გამოცდების/საჯარო 

დაცვების დანიშვნის საკითხები რეგულირდება „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი დებულების“ შესაბამისი 

მუხლებით (მ.მ.10-12); 

 სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში ფიქსირდება F შეფასება შემდეგ შემთხვევებში: დასკვნით გამოცდაზე/სა-

ჯარო დაცვაზე არ დაშვება; შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის შეფასების დაჯამე-

ბით 41-ზე ნაკლები შემაჯამებელი ქულის მიღება; დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე 0 ქულის მიღება, თუ შუა-

ლედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით მიიღება 41-ზე ნაკლები შემა-

ჯამებელი ქულა; დამატებითი გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე 0 ქულის მიღება; შუალედური შეფასებებისა და დამატე-

ბითი გამოცდის/საჯარო დაცვის შეფასების დაჯამებით მინიმალურ დადებით შეფასებაზე (51 ქულაზე) ნაკლები შე-

მაჯამებელი ქულის მიღება. შეფასება F მიღების შემთხვევაში სტუდენტს: 

o სასწავლო კურსი - ახლიდან აქვს შესასწავლი; 

o პრაქტიკა - ახლიდან აქვს გასავლელი და პრაქტიკის სილაბუსით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა შესასრუ-

ლებელი (თუ პროგრამის სასწავლო გეგმით პრაქტიკა ბოლო სემესტრში იყო დაგეგმილი, მაშინ ეს მოხდება 

საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის გაგრძელებისთვის გათვალისწინებულ დამატებით სემესტრში); 

o კვლევითი ნაშრომი/პროექტი - ახალი ნაშრომი/პროექტი აქვს მოსამზადებელი და ნაშრომის/პროექტის სილაბუ-

სით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა  შესასრულებელი;  

o საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები - ახალი ნაშრომი აქვს მოსამზადებელი და ნაშრომის სილაბუსით გათვა-

ლისწინებული ყველა მოთხოვნა შესასრულებელი, რაც მოხდება პროგრამით სწავლის გაგრძელებისთვის გათვა-

ლისწინებულ დამატებით სემესტრში; 

 კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის სილაბუ-

სით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შედეგად, რაც გამოიხატება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით; 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა კომპონენტის პროგრამაში (სილაბუსში) აღწერილია სტუდენტის მიღწევების 

შეფასების სისტემა, კრიტერიუმები და მეთოდები. 

შეფასების შედეგების გასაჩივრება 

სტუდენტს, რომელიც არ ეთანხმება შუალედურ, დასკვნით ან დამატებით გამოცდებზე ან სხვ. საჯარო დაცვაზე მიღე-

ბულ შეფასებას, უფლება აქვს შედეგის გამოქვეყნებიდან max 2 დღის ვადაში დასაბუთებული საჩივრით მიმართოს ბნსუ-

ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს მიღებული შეფასების გადასინჯვის მიზნით. შედეგების გასაჩივრები-

დან max 2 დღის ვადაში იქმნება საპრეტენზიო კომისია (თავმჯდომარე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფრო-

სი, კომისიის წევრები - შესაბამისი ფაკულტეტის დარგის min 3 სპეციალისტი), რომელიც შექმნიდან max 2 დღეში იწყებს 

მუშაობას და max 2 დღის ვადაში განიხილავს საჩივარს (შეფასებაში მონაწილეობენ მხოლოდ კომისიის წევრები - დარგის 

სპეციალისტები). საპრეტენზიო კომისიას უფლება აქვს განმეორებით ჩაატაროს გამოცდა და სტუდენტის  ნაშრომის/ანგა-

რიშის პრეზენტაცია. შეფასებისას საპელაციო კომისია იყენებს პროგრამის კომპონენტის სილაბუსში მითითებულ შე-

ფასების კრიტერიუმებს. საპრეტენზიო კომისიის სხდომა უფლებამოსილია, თუ სხდომას ესწრება წევრთა სრული შემად-

გენლობის (დარგის სპეციალისტთა) 2/3. სხდომაზე კენჭისყრა არის ღია. გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას 

მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრე წევრთა ნახევარზე მეტი. საპრეტენზიო კომისიის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ 

შეიძლება გააუმჯობესოს, გააუარესოს ან უცვლელი დატოვოს გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე მიღებული შეფასება. მიღებუ-

ლი ქულა უდრის საპრეტენზიო კომისიის წევრების - დარგის სპეციალისტების მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო-

არითმეტიკულ სიდიდეს. საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს ეცნობა კომისი-

ის მუშაობის დასრულებიდან 1 დღის ვადაში. საპრეტენზიო კომისიის გადაწყვეტილება საბოლოოა, სტუდენტს უფიქსი-

რდება საპრეტენზიო კომისიის მიერ მინიჭებული ქულა. მიღებული გადაწყვეტილება აისახება კომისიის სხდომის ოქმში, 

რომელსაც ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე და ყველა წევრი. 


