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

სტუდენტები, საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში ჩართული და ბნსუ-ში სხვა დასაქმებული  პირები 

ვალდებულნი არიან გაეცნონ ამ ინფორმაციას და შეასრულონ ბნსუ–ში მოქმედი დებულებებით განსაზღვრული მოთ-

ხოვნები და წესები. ამ მოთხოვნების/წესების არცოდნა არ ათავისუფლებს მათ ბნსუ-ში მოქმედი რეგულაციებით დად-

გენილი 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. 

 

გამოცდაზე და საჯარო დაცვაზე სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის ქცევის მარეგულირებელი წესები 

გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლის უფლება აქვთ მხოლოდ გამოცდაზე/დაცვაზე დაშვებულ სტუდენტებს/ პროფესიულ სტუ-

დენტებს. გამოცდის/დაცვის ჩატარების თარიღისთვის სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს არ უნდა ჰქონდეს შეჩერებუ-

ლი/შეწყვეტილი სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსი. დასკვნით/დამატებით გამოცდაზე და საჯარო დაცვა-

ზე/დამატებით დაცვაზე დაშვება ხდება „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ დებულებაში“ (მ.მ. 5, 7, 8, 9) მითითებუ-

ლი პირობების შესაბამისად. 

გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე ქცევის წესები. შუალედური შემოწმებები (გამოცდები), დასკვნითი და დამატებითი გამოც-

დები. გამოცდაზე დასაშვებია მხოლოდ ნებადართული პირადი მოხმარების და ჰიგიენის (წყალი, წამლები, ხელსახოცები, 

კალამი და სხვ.) ნივთებისა და ლექტორის მიერ წინასწარ განსაზღვრული ნებადართული ცნობარების/სხვ. შემოტანა (უნ-

და განთავსდეს საგამოცდო მაგიდის ზედაპირზე). აკრძალულია: გამოცდაზე დაგვიანება; გამოცდაზე არანებადართული 

ნივთების (სასწავლო მასალის/სახელმძღვანელოს, მობილური ტელეფონის, ნოუთბუქის, ყურსასმენების და სხვადასხვა 

ხელსაწყოების, ნებისმიერი სახის ჩანაწერების) შეტანა ან გამოყენების მცდელობა; ქურთუკით, ქუდით ან თავსაბურავით 

შემოსვლა; დაწყებული გამოცდის (თუნდაც დროებით ან საპატიო მიზეზით - ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან სხვ.) უნე-

ბართოდ მიტოვება (შესაძლებელია მხოლოდ თანმხლებ პირთან ერთად); საგამოცდო ფურცლის დაზიანება (მათ შორის, 

რაიმე სახის მინაწერის/წარწერის ან გრაფიკული გამოსახულების დატანა, რომელიც დაკავშირებული არ არის საგამოცდო 

დავალების შესრულებასთან); დამკვირვებლის გაფრთხილების მიუხედავად წესრიგის დარღვევად მიჩნეული ქმედების 

(გადალაპარაკება, აუდიტორიაში სიარული, რაიმე ფორმით დახმარების გაწევა ან/და მიღება, სხვა პირებისთვის ხელის 

შეშლა ან სხვ.) განმეორებით ჩადენა; გამოცდის ჩაშლის მცდელობა, გამოცდაზე წესრიგისა ან ბნსუ-ს შინაგანაწესით და 

დებულებით ”ეთიკის კოდექსი, ქცევის წესები და დისციპლინური პასუხისმგებლობა” ქცევის წესების დარღვევად მიჩ-

ნეული ქმედების ჩადენა. საჯარო დაცვა/დამატებითი დაცვა. დაცვაზე დასაშვებია მხოლოდ ნებადართული პირადი მოხ-

მარებისა და ჰიგიენის (წყალი, წამლები, ხელსახოცები და სხვ.) ნივთებისა და დაცვაზე წარსადგენ ნაშრომთან/ანგარიშთან 

დაკავშირებული მასალების (სქემების, ნახატების, ცხრილების ან სხვ. საილუსტრაციო მასალის) და ხელსაწყოების/მასა-

ლების შემოტანა. აკრძალულია: დაცვაზე დაგვიანება; დაცვაზე არანებადართული ნივთების (სახელმძღვანელოს, მობი-

ლური ტელეფონის, ნოუთბუქის, ყურსასმენების და სხვადასხვა ხელსაწყოების, ნებისმიერი სახის ჩანაწერების) შეტანა ან 

გამოყენების მცდელობა; ქურთუკით, ქუდით ან თავსაბურავით შემოსვლა; დაწყებული დაცვის (თუნდაც დროებით ან სა-

პატიო მიზეზით - ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან სხვ.) უნებართოდ მიტოვება (შესაძლებელია მხოლოდ თანმხლებ პი-

რთან ერთად); დამკვირვებლის გაფრთხილების მიუხედავად წესრიგის დარღვევად მიჩნეული ქმედების (გადალაპარაკე-

ბა, აუდიტორიაში სიარული, რაიმე ფორმით დახმარების გაწევა ან/ და მიღება, სხვა პირებისთვის ხელის შეშლა ან სხვ.) 

განმეორებით ჩადენა; დაცვის ჩაშლის მცდელობა, დაცვაზე წესრიგისა ან ბნსუ-ს შინაგანაწესით და დებულებით ”ეთიკის 

კოდექსი, ქცევის წესები და დისციპლინური პასუხისმგებლობა” ქცევის წესების დარღვევად მიჩნეული ქმედების ჩადენა. 

გამოცდაზე/დაცვაზე დაგვიანება. სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს არ აქვს დაწყებულ გამოცდაზე/ დაცვაზე შესვლის 

უფლება, დგება ახსნა-განმარტებითი ბარათი (სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სახელისა და გვარის, გამოც-

დის/დაცვის დაწყებისა და გამოცდაზე/დაცვაზე სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის გამოცხადების დროის მითითე-

ბით) და მოქმედებს შემდეგი წესი: შუალედური შემოწმება (გამოცდა) 1) საპატიო მიზეზის ან სტუდენტისგან/პროფესიუ-

ლი სტუდენტისგან დამოუკიდებელი ობიექტური გარემოების გამო გამოცდაზე დაგვიანების შემთხვევაში ფაკულტეტის 

დეკანის გადაწყვეტილებით (მიიღება სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის განცხადების და თანდართული დოკუმენ-

ტების შესწავლის საფუძველზე) სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს შეეძლება შუალედურ გამოცდაზე გასვლა სილაბუს-

ში მითითებულისგან განსხვავებულ ვადაში (არაუგვიანეს სემესტრის XV კვირისა). დანიშნულ გამოცდაზე არ გამოცხადე-

ბის შემთხვევაში ფიქსირდება 0 ქულა. დეკანის მიერ სილაბუსში მითითებულისგან განსხვავებულ ვადაში შუალედური 

გამოცდის დანიშვნაზე უარის თქმის შემთხვევაში გაცდენილ შუალედურ შემოწმებაში ფიქსირდება 0 ქულა; 2) არასაპა-

ტიო მიზეზით შუალედურ გამოცდაზე დაგვიანების შემთხვევაში არ ხდება დადგენილისგან (სილაბუსში მითითებული-



სგან) განსხვავებულ ვადებში შუალედური გამოცდის დანიშვნა და შუალედურ გამოცდაში ფიქსირდება 0 ქულა. დასკვნი-

თი გამოცდა/საჯარო დაცვა - ნებისმიერი მიზეზით დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე დაგვიანების შემთხვევაში 

ფიქსირდება 0 ქულა. სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოც-

დის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგროვდება არანაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი 50-41 ქულა, შეუძლია დამატე-

ბით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლა, ხოლო სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და 

დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგროვდება 41 ქულაზე ნაკლები, არ აქვს დამატებით გამოც-

დაზე/დაცვაზე გასვლის უფლება და სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში ფიქსირდება შეფასება F. დამატებითი 

გამოცდა/დაცვა - ნებისმიერი მიზეზით დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე დაგვიანების შემთხვევაში ფიქსირდება 0 ქულა 

და სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში შეფასება F.  

დაწყებული გამოცდის/დაცვის უნებართოდ მიტოვება. სტუდენტი/პროფესიული სტუდენტი კარგავს დაწყებულ გამოც-

დაზე/დაცვაზე შესვლის და გამოცდის/დაცვის დასრულების უფლებას, დგება ახსნა-განმარტებითი ბარათი იმ სტუ-

დენტის/პროფესიული სტუდენტის სახელისა და გვარის მითითებით, რომელმაც მიატოვა დაწყებული გამოცდა/დაცვა, 

და მოქმედებს შემდეგი წესი: შუალედური შემოწმება (გამოცდა) – 1) საპატიო მიზეზით გამოცდის მიტოვების შემთხვევა-

ში ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით (მიიღება სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის განცხადების და თანდარ-

თული დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე) სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს შეეძლება შუალედურ გამოცდაზე 

გასვლა სილაბუსში მითითებულისგან განსხვავებულ ვადაში (არაუგვიანეს სემესტრის XV კვირისა). დანიშნულ შუა-

ლედურ გამოცდაზე არ გამოცხადების შემთხვევაში შუალედურ გამოცდაში ფიქსირდება 0 ქულა. დეკანის მიერ სილაბუს-

ში მითითებულისგან განსხვავებულ ვადაში შუალედური გამოცდის დანიშვნაზე უარის თქმის შემთხვევაში უნებართოდ 

მიტოვებულ შუალედურ გამოცდაში ფიქსირდება 0 ქულა; 2) არასაპატიო მიზეზით შუალედური გამოცდის მიტოვების 

შემთხვევაში  ფიქსირდება 0 ქულა. დასკვნითი გამოცდა/საჯარო დაცვა - ნებისმიერი მიზეზით დასკვნით გამოცდის/ სა-

ჯარო დაცვის მიტოვების შემთხვევაში დასკვნით გამოცდაში/საჯარო დაცვაში ფიქსირდება 0 ქულა. სტუდენტს/პროფესი-

ულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით 

უგროვდება არანაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი 50-41 ქულა, შეუძლია დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლა, ხოლო 

სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 

ქულის დაჯამებით უგროვდება 41 ქულაზე ნაკლები, არ აქვს დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლის უფლება და სას-

წავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში უფიქსირდება შეფასება F. დამატებითი გამოცდა/დაცვა - ნებისმიერი მიზეზით 

დამატებითი გამოცდის/დაცვის მიტოვების შემთხვევაში ფიქსირდება 0 ქულა და სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპო-

ნენტში შეფასება F. 

საგამოცდო ფურცლის დაზიანება (მათ შორის, საგამოცდო ფურცელზე რაიმე სახის მინაწერის/წარწერის ან გრაფიკული 

გამოსახულების დატანა, რომელიც არ არის დაკავშირებული საგამოცდო დავალებასთან) – არ მოხდება საგამოცდო 

ნაშრომის შეფასება, დგება ახსნა-განმარტებითი ბარათი ნაშრომის შეფასებაზე უარის თქმის მიზეზის მითითებით და 

მოქმედებს შემდეგი წესი: შუალედური შემოწმება (გამოცდება) - ფიქსირდება 0 ქულა. დასკვნითი გამოცდა - ფიქსირდება 

0 ქულა. სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის 0 ქულის 

დაჯამებით უგროვდება არანაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი 50-41 ქულა, შეუძლია დამატებით გამოცდაზე გასვლა, 

ხოლო სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის 0 ქულის და-

ჯამებით უგროვდება 41 ქულაზე ნაკლები, არ აქვს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება და სასწავლო კურსში ფიქსი-

რდება შეფასება F. დამატებითი გამოცდა - ფიქსირდება 0 ქულა  და სასწავლო კურსში შეფასება F. 

გამოცდაზე/დაცვაზე წესრიგის დარღვევა. გამოცდაზე/დაცვაზე წესრიგის დარღვევად მიიჩნევა: არანებადართული 

ნივთების შემოტანის/გამოყენების მცდელობა (სტუდენტი/პროფესიული სტუდენტი ვალდებულია დატოვოს ეს ნივთები 

მითითებულ განცალკევებულ ადგილას, დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში მისი ქცევა მიიჩნევა გამოცდაზე/დაცვაზე 

წესრიგის დარღვევად); გაფრთხილების მიუხედავად გამოცდაზე/დაცვაზე წესრიგის დარღვევად მიჩნეული ქმედების 

(აუდიტორიაში სიარული, გადალაპარაკება, რაიმე ფორმით დახმარების გაწევა, მიღება, სხვა სტუდენტებისთვის/პრო-

ფესიული სტუდენტებისთვის ხელის შეშლა ან სხვ.) განმეორებით ჩადენა ან გამოცდის/დაცვის ჩაშლა/ჩაშლის მცდელობა; 

ბნსუ-ს შინაგანაწესით და დებულებით ”ეთიკის კოდექსი, ქცევის წესები და დისციპლინური პასუხისმგებლობა” ქცევის 

წესების დარღვევად მიჩნეული ქმედების ჩადენა. ყველა მითითებულ შემთხვევაში დგება ახსნა-განმარტებითი ბარათი 

წესრიგის დამრღვევის სახელისა და გვარის და მის მიერ ჩადენილი ქმედების მითითებით, სტუდენტი/პროფესიული 

სტუდენტი კარგავს გამოცდის/დაცვის დასრულების უფლებას, წესრიგის დამრღვევის მიმართ დაიწყება დისციპლინური 

წარმოება და იქნება გამოყენებული შინაგანაწესით და დებულებით ”ეთიკის კოდექსი, ქცევის წესები და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა” გათვალისწინებული სანქცია და მოქმედებს შემდეგი წესი: 1) თუ დისციპლინური სანქცია არ ითვა-

ლისწინებს სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტას, მაშინ: შუალედური შემოწმება (გამოცდა) - გან-

მეორებით შუალედური შემოწმება (გამოცდა) არ დაინიშნება და ფიქსირდება 0 ქულა. დასკვნითი გამოცდა/საჯარო დაცვა 

– ფიქსირდება 0 ქულა. სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოც-

დის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგროვდება არანაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი 50-41 ქულა, შეუძლია და-

მატებით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლა დამატებითი გამოცდებისთვის/დაცვებისთვის დადგენილ ვადაში, ხოლო სტუ-

დენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 



ქულის დაჯამებით უგროვდება 41 ქულაზე ნაკლები, არ აქვს დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლის უფლება და სას-

წავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში ფიქსირდება შეფასება F. დამატებითი გამოცდა/დაცვა - ფიქსირდება 0 ქულა და 

სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში შეფასება F. 2) თუ დისციპლინური სანქცია ითვალისწინებს სტუდენტის/ 

პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტას, მაშინ გამოცდაში/დაცვაში უფიქსირდება 0 ქულა და სასწავლო კურსში/ 

პროგრამის კომპონენტში შეფასება F, რადგან სტუდენტისთვის/პროფესიული სტუდენტისთვის სტატუსის შეწყვეტის შე-

სახებ ბრძანების გამოცემისთანავე სტუდენტის სტატუსი ითვლება შეჩერებულად და, შესაბამისად, მას არ ექნება სწავლის 

გაგრძელების, დასკვნით გამოცდებზე/საჯარო დაცვებზე ან დამატებით გამოცდებზე/დაცვებზე გასვლის უფლება. 

გამოცდაზე/დაცვაზე არ გამოცხადება. დგება ახსნა-განმარტებითი ბარათი იმ სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის 

სახელისა და გვარის მითითებით, რომელიც იყო დაშვებული, მაგრამ არ გამოცხადა გამოცდაზე/დაცვაზე, და მოქმედებს 

შემდეგი წესი: შუალედური შემოწმება (გამოცდა) – 1) საპატიო მიზეზით ან სტუდენტისგან/პროფესიული სტუდენტისგან 

დამოუკიდებელი ობიექტური გარემოების გამო შუალედურ შემოწმებაზე (გამოცდაზე) არ გამოცხადების შემთხვევაში 

ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით (მიიღება სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის განცხადების და თანდარ-

თული დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე) სტუდენტს/ პროფესიულ სტუდენტს შეეძლება შუალედურ შემოწმებაზე 

(გამოცდაზე) გასვლა სილაბუსში მითითებულისგან განსხვავებულ ვადაში (არაუგვიანეს სემესტრის XV კვირისა), ამ შუა-

ლედურ შემოწმებაზე (გამოცდაზე) არ გამოცხადების შემთხვევაში ფიქსირდება 0 ქულა. სილაბუსში მითითებულისგან 

განსხვავებულ ვადაში შუალედური შემოწმების (გამოცდის) დანიშვნაზე დეკანის უარის თქმის შემთხვევაში შუალედურ 

შემოწმებაში ფიქსირდება 0 ქულა; 2) არასაპატიო მიზეზით შუალედურ შემოწმებაზე (გამოცდაზე) არ გამოცხადების 

შემთხვევაში ფიქსირდება 0 ქულა. დასკვნითი გამოცდა/საჯარო დაცვა - 1) საპატიო მიზეზის ან სტუდენტისგან/პროფე-

სიული სტუდენტისგან დამოუკიდებელი ობიექტური გარემოების გამო დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე არ 

გამოცხადების/გამოცხადების შეუძლებლობის შემთხვევაში ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით (მიიღება სტუ-

დენტის/პროფესიული სტუდენტის განცხადების და თანდართული დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე) შესაძლებე-

ლია დადგენილისგან (სილაბუსში მითითებულისგან) განსხვავებულ ვადებში დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის და-

ნიშვნა, თუ წინასწარ ცნობილია/ცხადია, რომ არსებული საპატიო მიზემის/ობიქტური გარემოების გამო რეალურად შეუძ-

ლებელი იყო/შეუძლებელი იქნება დასკვნითი გამოცდებისთვის/საჯარო დაცვისთვის დადგენილ ვადებში სტუდე-

ნტის/პროფესიული სტუდენტის დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე გამოცხადება, ამ შემთხვევაში დასკვნითი 

გამოცდები/საჯარო დაცვები დაინიშნება არაუმეტეს არდადეგების + მომდევნო სემესტრის ვადაში, დანიშნულ დასკვნით 

გამოცდაზე/ საჯარო დაცვაზე არ გამოცხადების შემთხვევაში დასკვნით გამოცდაში/საჯარო დაცვაში ფიქსირდება 0 ქულა 

და სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 

0 ქულის დაჯამებით უგროვდება არანაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი 50-41 ქულა, შეუძლია დამატებით გამოცდა-

ზე/დაცვაზე გასვლა, ხოლო სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი 

გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგროვდება 41 ქულაზე ნაკლები, არ აქვს დამატებით გამოცდაზე/ 

დაცვაზე გასვლის უფლება და სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში ფიქსირდება შეფასება F. თუ გამოცდები/საჯა-

რო დაცვები ვერ ჩატარდება არდადეგების + მომდევნო სემესტრის ვადაში, მაშინ სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის 

მიერ მიღებული შუალედური შეფასებების მიუხედავად არ მოხდება დასკვნითი გამოცდების/საჯარო დაცვების დანიშვნა 

და სასწავლო კურსებში/პროგრამის კომპონენტებში დაფიქსირდება შეფასება F, ბნსუ სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს 

შეუჩერებს სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსს (რადგან მას არ ექნება გავლილი სემესტრის ადმინისტ-

რაციული და აკადემიური რეგისტრაცია). სილაბუსში მითითებულისგან განსხვავებულ ვადაში დასკვნითი გამოც-

დის/საჯარო დაცვის დანიშვნაზე დეკანის უარის თქმის შემთხვევაში დასკვნით გამოცდაში/საჯარო დაცვაში ფიქსირდება 

0 ქულა, სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო 

დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგროვდება არანაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი 50-41 ქულა, შეუძლია დამატებით გამოც-

დაზე/დაცვაზე გასვლა დამატებითი გამოცდებისთვის/დაცვებისთვის დადგენილ ვადაში, ხოლო სტუდენტს/პროფესიულ 

სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგ-

როვდება 41 ქულაზე ნაკლები, არ აქვს დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლის უფლება და სასწავლო კურსში/პროგრა-

მის კომპონენტში ფიქსირდება შეფასება F. 2) არასაპატიო მიზეზით დასკვნით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე არ გამოცხა-

დების შემთხვევაში დასკვნით გამოცდაში/საჯარო დაცვაში ფიქსირდება 0 ქულა, სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, 

რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგროვდება არა-

ნაკლებ Fx შეფასების შესაბამისი 50-41 ქულა, შეუძლია დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლა დამატებითი გამოცდე-

ბისთვის/დაცვებისთვის დადგენილ ვადაში, ხოლო სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასე-

ბებისა და დასკვნითი გამოცდის/საჯარო დაცვის 0 ქულის დაჯამებით უგროვდება 41 ქულაზე ნაკლები, არ აქვს დამატე-

ბით გამოცდაზე/დაცვაზე გასვლის უფლება და სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში ფიქსირდება შეფასება F. 

დამატებითი გამოცდა/საჯარო დაცვა - 1) საპატიო მიზეზის ან სტუდენტისგან/პროფესიული სტუდენტისგან დამოუკი-

დებელი ობიექტური გარემოების გამო დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე არ გამოცხადების/გამოცხადების შეუძლებლო-

ბის შემთხვევაში ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით (მიიღება სტუდენტის/ პროფესიული სტუდენტის განცხადე-

ბის და თანდართული დოკუმენტების შესწავლის საფუძველზე) შესაძლებელია სილაბუსებში მითითებულისგან განსხვა-

ვებულ ვადებში (შესაბამისი დასკვნითი გამოცდიდან/საჯარო დაცვიდან არანკლებ 10 დღეში) დამატებითი გამოცდის/ 



დაცვის დანიშვნა, თუ წინასწარ ცნობილია/ცხადია, რომ არსებული საპატიო მიზემის/გარემოების გამო რეალურად შეუძ-

ლებელი იყო/შეუძლებელი იქნება დამატებითი გამოცდებისთვის/დაცვისთვის დადგენილ ვადებში სტუდენტის/პროფე-

სიული სტუდენტის დამატებით გამოც–დაზე/დაცვაზე გამოცხადება, ამ შემთხვევაში დამატებითი გამოცდები/საჯარო 

დაცვები დაინიშნება არაუმეტეს არდადეგების + მომდევნო სემესტრის ვადისა. დანიშნულ დამატებით გამოცდაზე/საჯა-

რო დაცვაზე არ გამოცხადების შემთხვევაში დამატებით გამოცდაში/საჯარო დაცვაში ფიქსირდება 0 ქულა და სასწავლო 

კურსში/პროგრამის კომპონენტში შეფასება F. თუ გამოცდები/საჯარო დაცვები ვერ ჩატარდება არდადეგების + მომდევნო 

სემესტრის ვადაში, მაშინ დამატებით გამოცდაზე/დაცვაზე ფიქსირდება 0 ქულა და სასწავლო კურსებში/პროგრამის კომ-

პონენტებში დაფიქსირდება შეფასება F, ბნსუ სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს შეუჩერებს სტუდენტის/პროფესიული 

სტუდენტის სტატუსს (რადგან მას არ ექნება გავლილი სემესტრის ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია). 

სილაბუსში მითითებულისგან განსხვავებულ ვადაში დამატებითი გამოცდის/დაცვის დანიშვნაზე დეკანის უარის თქმის 

შემთხვევაში დამატებით გამოცდაში/დაცვაში ფიქსირდება 0 ქულა და სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში შეფა-

სება F; 2) არასაპატიო მიზეზით დამატებთ გამოცდაზე/დაცვაზე არ გამოცხადების შემთხვევაში ფიქსირდება 0 ქულა და 

სასწავლო კურსში/პროგრამის კომპონენტში შეფასება F. 

 

შენიშვნა: 

 ბნსუ-ში საპატიო მიზეზად მიიჩნევა მხოლოდ დოკუმენტურად დადასტურებული ავადმყოფობა, უბედური შემთხვე-

ვა, ბნსუ-ს სახელით/ნებართვით ღონისძიებაში მონაწილეობა, საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტის სტუდენტის/პრო-

ფესიული სტუდენტის საზღვაო რეისში ყოფნა და ა.შ., ხოლო  ობიექტურ გარემოებებში მოიაზრება მხოლოდ დოკუ-

მენტურად დადასტურებული გარემოებები/შემთხვევები, რომლებიც დადგა სტუდენტისგან/პროფესიული სტუდენ-

ტისგან დამოუკიდებლად და რომელთა დაწყება და დასრულება არ არის დამოკიდებული მის ნებაზე; 

 სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის (ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება და საპატიო მიზეზის ან 

სხვა ობიექტური გარემოების დამადასტურებელი დოკუმენტი/ცნობა უნდა იყოს წარმოდგენილი წინასწარ (თუ 

წინასწარ ცნობილია გამოცდაზე/დაცვაზე სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის გამოცხადების შეუძლებლობის შე-

სახებ) ან არაუგვიანეს გამოცდის/დაცვის დაწყებამდე არანაკლებ 1 საათით ადრე, რა დროსაც ფაკულტეტის დეკანმა 

უნდა განიხილოს განცხადება და თანდართული დოკუმენტი/ცნობა და მიიღოს გადაწყვეტილება გამოცდის/დაცვის 

დადგენილისგან განსხვავებულ ვადაში დანიშვნის შესაძლებლობის/დანიშვნაზე უარის თქმის შესახებ; 

 საპატიო მიზეზის ან სხვა ობიექტური გარემოების დამადასტურებელ დოკუმენტში/ცნობაში უნდა იყოს მითითებუ-

ლი ცნობის/დოკუმენტის გამცემი დაწესებულების დასახელება, ფაქტობრივი მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონის 

ნომერი, დოკუმენტის/ცნობის სარეგისტრაციო ნომერი, ცნობის/დოკუმენტის გაცემის თარიღი და საფუძველი, დოკუ-

მენტი/ცნობა უნდა დასტურდებოდეს ხელმოწერის უფლებამოსილი პირის (მისი ვინაობის და თანამდებობის მითი-

თებით) ხელმოწერით და დაწესებულების ბეჭდით. მითითებული ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში წარმოდ-

გენილი ცნობა/დოკუმენტი მხედველობაში არ მიიღება; 

 ბნსუ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტის/ცნობის ნამდვილობა. 


