
დანართი №1 

სწავლების მეთოდოლოგია 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში გამოიკვეთა საგანმანათლებლო სისტემის მიმართულება - სტუდენტზე 

ორიენტირებული სასწავლო სივრცის ჩამოყალიბება, რამაც განაპირობა სწავლების/სწავლის პროცესში ისეთი  მეთოდოლოგიის 

გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს სწავლის შედეგებით დასახული სტუდნტის კომპეტენციების მიღწევას და ხელი უნდა 

შეუწყოს ცოდნით აქტიური ოპერირებისა და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, პრობლემების გადაჭრისა და გადაწყვეტილების 

მიღების შესაძლებლობას, გუნდური და დამოუკიდებელი მუშაობის გამოცდილების მიღებას, კოგნიტური, ტრანსფერული, ანა-

ლიზის და სინთეზის უნარების განვითარებას, კომუნიკაციისა და დისკუსიის წარმართვის უნარ-ჩვევების ჩამოუყალიბებას, 

ინფორმაციის ინტერპრეტაციის და დროის მენეჯმენტის უნარის განვითარებას, თვითპრეზენტაციის და თვითშეფასების 

უნარების გამომუშავებას და სხვ. სწავლების პროცესში შეუძლებელია ყველა საკითხის შესწავლა მხოლოდ ერთი, რომელიმე 

კონკრეტული, მეთოდის გამოყენებით. შესაბამისად, ხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მე-

თოდთა შერწყმას. ანუ სწავლების/სწავლის პროცესში გამოიყენება როგორც კონკრეტული მეთოდები (ვერბალური - თემის ახსნა. 

გამოკითხვა, მსჯელობა, დისკუსია-დებატები, პრეზენტაციის წარდგენა; წერითი - (ლექციებიზე ჩანაწერები, პრაქტიკული მეცა-

დინებებისთვის დავალების მომზადება, სამუშაო ჯგუფში მოხსენების/პრეზენტაციების მომზადება, ამონაწერები სახელმძღვა-

ნელოდან); საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება - ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება, მოხსენების-

თვის/პრეზენტაციისთვის საილუსტრაციო მასალის მომზადება და სხვ.) და ა.შ., ისე სხვადასხვა მეთოდების კომბინირება (მაგ., 

მასალის წარდგენა ვიზუალური პრეზენტაციის სახით, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება; ვერბალურად 

წარმოდგენილი მასალის მოსმენა და მისი ჩანაწერი, პრეზენტაციის მომზადება საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით და 

წიგნზე მუშაობის გზით, შემდგომ მომზადებული პრეზენტაციის/მოხსენების წარდგენა, მისი განხილვა და დისკუსიები/დებატე-

ბი და ა.შ.). სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან. სხვადასხვა მეთოდების 

გამოყენებისა და მათი კომბინირების შედეგად სასწვლო პროცესი ხდება უფრო მრავალფეროვანი, ხოლო სტუდენტების 

მონაწილეობა - უფრო აქტიური. ასე, მა-გალითად, ახალი ინფორმაციის ათვისების გაუმჯობისებლად მიზანშეწონილია მასალის 

ვიზუალურ ფორმატში მიწოდება PowerPoint-ში მომზადებული პრეზენტაციების სახით, ვიდეო მასალების გამოყენება. სასწავლო 

პროცესში პასიური სწავლებისა  და აქტიური სწავლების პერიოდები მონაცვლეობა, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტების მაქსიმა-

ლურ ყურადღებას შესასწავლი მასალის მიმართ. აქტიურ სწავლებაში იგულისხმება სწავლების ინტერაქტიული ფორმა, როდესაც 

სტუდენტებს ეძლევათ სხვადასხვა სახის დავალებები (გარკვეული ამოცანები, მრავალნაირი ტიპის კითხვარები, კროსვორდები, 

რებუსები და სხვ.) იმ მასალის საფუძველზე, რომელიც მოისმინეს ლექციის დროს. დავალებების  შესრულების გზით ხდება ახა-

ლი მასალის უფრო ეფექტური ათვისება, რადგანაც სტუდენტებს უხდებათ იქვე, აუდიტორიაში მიღებული ინფორმაციით 

აქტიური ოპერირება, გარდა ამისა ლექტორს საშუალება ეძლევა საშუალება მეცადინეობაზე აკონტროლოს მასალის ათვისების 

ხარისხი და დროულად გამოავლინოს არსებული პრობლემები. აქტიური სწავლების ერთ-ერთი ფორმაა კოოპერაციული სწავლე-

ბა. აქტიური სწავლება და მეთოდების კომბინირება ზრდის სწავლების ეფექტურობას და მიღებული ინფორმაციის ეფექტურ 

დამახსოვრებას. სწავლა/სწავლების მეთოდების კლასიფიკაციის ვარიანტებია:  

ვარიანტი A  

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 

 წერითი მუშაობის მეთოდი - გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის 

დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება და ა.შ.; 

 ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება, 

ვიდეომასალების ჩვენება, დინამიკური ხასიათის მასალა და სხვ.  

 პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს 

უყალიბებს, სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგ.: საწარმოო 

და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  

ვარიანტი B  

 დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესი 

მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. 

ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს 

კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს.  

 ჯგუფური (collaborative) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის 

სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას 

ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს 

შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას 

სასწავლო პროცესში.  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის 

პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.  

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალ-

დებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული 

ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  

 ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა 

სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელ-

დება.  

 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევებს, 

რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, მედიცინის სფეროში ეს შეიძლება იყოს 

კონკრეტული პაციენტის ავადმყოფობის ისტორიის განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული, 

ვთქვათ ყარაბახის (სომხეთ-აზერბაიჯანის) კონფლიქტის ანალიზი და ა. შ.  



 გონებრივი იერიში (Brain storming) - გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/ პრობლემის 

შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავდებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის 

ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდი 

ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან: 

o პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა.  

o დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა 

(ძირითადად დაფაზე).  

o გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ საკითხთან.  

o კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა.  

o შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით.  

o უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალების გამოვლენა.  

 როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტებს სა-

შუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩა-

მოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის 

დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის უნარს.  

 დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიღწევის 

თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური 

გზით მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც 

ლექტორის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა 

საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია 

ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, 

მაგალითად, მათემატიკური ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით, ან ისეთი 

რთული სახე მიიღოს, როგორიცაა მრავალსაფეხურიანი საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტის ჩატარება.  

 ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.  

o სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის 

პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ 

მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.  

o სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც 

ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი 

მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

o სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური 

გაშუქება.  

o სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი 

მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.  

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას 

მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების 

პროცესში, სადაც განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია . 

 ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი მოიცავს სწავლების სამ სახეს:  

o დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და სტუდენტების საკონტაქტო საათების 

ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება ელექტრონული კურსის საშუალებით.  

o ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს დისტანციურად, ხოლო 

მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში.  

o მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას პროფესორის ფიზიკური 

თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს.  

მეთოდების კომბინირება უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესში სტუდენტთა ჩართულობას, მათი შესაძლებლობების 

მაქსამალურად გამოვლენასა და განვითარებას - სტუდენტები ეჩვევიან დამოუკიდებელ ინდივიდუალურ და გუნდურ მუშაობას; 

მიზნების დასახვას და მათი მიღწევის ადეკვატური გზებისა და მეთოდების გამოყენებას; შესასრულებელი სამუშაოს ეტაპობრივ 

დაგეგმვას და დროის ორგანიზებას; საჭირო ინფორმაციის მოპოვებისთვის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და 

საბიბლიოთეკო ფონდის აქტიურ გამოყენებას და მოძიებული ინფორმაციის ანალიზს; დასკვნების და მოსაზრებების ჩამო-

ყალიბება-დასაბუთებას, ვერბალურ/წერით კომუნიკაციას, პრეზენტაციის მომზადება-მოწყობას, საკუთარი ცოდნისა და კომ-

პეტენციის (ინდივიდუალური მიღწევების) თვითპრეზენტაციას, დასკვნების და მოსაზრებების არგუმენტირებილ დაცვას და 

თვითშეფასებას. სწავლების პროცესში შესაძლებელია ამა თუ იმ მეთოდისთვის პრიორიტეტის მინიჭება სასწავლო ჯგუფის თავი-

სებურებებიდან გამომდინარე, რადგან სწავლებისას გამოყენებული მეთოდების შერჩევა მიმართულია სწავლების აქტივიზებაზე, 

შემეცნებითი საქმიანობის განვითარებაზე და სტიმულირებაზე. სასწავლო პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობაზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი №2 

სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

1. შეფასების ძირითადი პრინციპები: 

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

ყველა დაინტერესებული პირისთვის, სტუდენტმა/პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა იცოდეს თუ როდის და როგორ 

შეაფასებენ მის მიღწევებს; 

 გამჭვირვალობის პრინციპი - ინფორმაცია შეფასების სისტემის, კრიტერიუმების, მეთოდების და პერიოდულობის (ვადების) 

შესახებ უნდა იყოს სრული, ამომწურავი და ადვილად აღქმადი დაინტერესებულ პირთათვის; 

 სისტემატურობის პრინციპი – სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის ცოდნის/უნარების დონის შეფასება უნდა მოხდეს არა 

ერთჯერადად, არამედ მთელი სასწავლო პროცესის განმავლობაში, რადგან სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის ცოდნა 

და უნარები უნდა ექმვემდებარებოდეს მუდმივ დაკვირვებას და იყოს შეფასებადი ანუ შესაძლებელი იყოს იმის გარკვევა - 

რა იცის, რას აცნობიერებს, რისი გაკეთებება შეუძლია სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს და როგორ ვითარდება მისი 

კომპეტენციები; 

 თანასწორობის პრინციპი - უნდა გამოირიცხოს ნებისმიერი ნიშნით დისკრიმინაცია და ყველა სტუდენტი/პროფესიული 

სტუდენტი უნდა იმყოფებოდეს თანაბარ პირობებში. თითოეულ სტუდენტს/პროფესიული სტუდენტს უნდა შეექმნას თანა-

ბარი პირობები და მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა ცოდნისა და უნარის გამოსავლენად; 

 სამართლიანობის პრინციპი – ყველა სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება უნდა მოხდეს ერთიანი 

სისტემით და გამოყენებული იყოს შეფასების მხოლოდ წინასწარ დადგენილი და საჯარო კრიტერიუმები. 

1. სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების სისტემამ, მეთოდებმა და კრიტერიუმებმა უნდა 

უზრუნველყონ სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების დონის ხარისხობრივად 

განსაზღვრის, პროგრამის კომპონენტის სილაბუსით დაგეგმილ შედეგებთან მათი შესაბამისობის დადგენის და 

სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიღწევების ობიექტური და სრულფასოვანი შეფასების შესაძლებლობა, რაც უნდა 

ხდებოდეს არა ერთჯერადად, არამედ მთელი სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას; 

2. ბნსუ-ში მოქმედი სტუდენტთა/პროფესიულ სტუდენტთა მიღწევების შეფასების 100-ქულიანი სისტემა შეესაბამება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილ სისტემას, რომელიც უშვებს: 

 ხუთ დადებით შეფასებას: A (91%-100%), B (81%-90%), C (71%-80%), D (61%-70%), E (51%-60%). მაქხიმალური დადებითი 

შეფასეფა - 100 ქულა, მინიმალური დადებითი შეფასება - 51 ქულა; 

 ორ უარყოფითი შეფასებას: FX (41-50%)- ვერ ჩააბარა  და F (40% და ნაკლები)- ჩაიჭრა. 

GP ქულა შეფასება 

4.0 91-100 A ფრიადი 

3.0 81-90 B ძალიან კარგი 

2,0 71-80 C კარგი 

1.0 61-70 D დამაკმაყოფილებელი 

0.5 51-60 E საკმარისი 

0 41-50 Fx 
ვერ ჩააბარა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი 

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება) 

0 0-40 F 
ჩაიჭრა  (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 

აქვს შესასწავლი). 

Fx (ვერ ჩააბარა) შეფასების მიღების შემთხვევაში სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, დამოუკიდებელი მუშაობით, დამატებით გამოცდაზე 
გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 10 დღისა. F 
(ჩაიჭრა) შეფასების მიღების შემთხვევაში სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს სასწავლო კურსი/მოდული/პროგრამის კომპონენტი ახლიდან 
აქვს შესასწავლი. 

4. დაუშვებელია სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ 

დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება 

გარკვეული შეფარდებით უნდა ითვალისწინებდეს  შუალედურ შეფასებებს და  დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

თითოეულ კომპონენტს აქვს თავისი პროცენტული წილი შეფასების საერთო სისტემაში. შუალედურ შეფასებებში 

სტუდენტმა/პროფესიულმა სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს 60 ქულა. დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა და შეფასების 

საერთო სისტემაში მისი ხვედრითი წილი 40 ქულაა. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეფასებების 

(სასწავლო კურსის/პროგრამის კომპონენტის შემაჯამებელი შეფასების) მიღება ხდება შუალედური შეფასებებისა და 

დასკვნითი გამოცდის შეფასების დაჯამების საფუძველზე. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა 

სტუდენტს/პროფესიულ სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის 

გათვალისწინებით უგროვდება არანაკლებ 51 ქულა; 

6. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის 

შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 

დადებითი შეფასებით; 

7. სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის მიღწევათა შეფასების მიზნით საჭიროა შეფასების ისეთი კრიტერიუმების 

გამოყენება, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია იმის დადგენა, თუ როგორ განავითარა სტუდენტმა ის ცოდნა და უნა-

რები, რომელიც აუცილებელია დაგეგმილი სწავლის შედეგების მისაღწევად; 

8. კრიტერიუმი არის განსჯისა და შეფასების საშუალება. განათლების სისტემაში შეფასების კრიტერიუმი გულისხმობს 

სასწავლო პროცესში მიღებული ცოდნის დონისა და ხარისხის და ათვისებული მასალის მოცულობის დადგენას; 

9. სასწავლო კურსის/პროგრამის კომპონენტის სილაბუსის ავტორი განსაზღვრავს სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის 

მიღწევების შეფასების მეთოდებს, კრიტერიუმებს, შეფასების კომპონენტის ქულებს და მათი რანჟირების სისტემას და 

ასახავს სასწავლო კურსის პროგრამაში (სილაბუსში). 



შეფასების კომპონენტები, კრიტერიუმები და ქულების რანჟირება შეიძლება იყოს, მაგალითად შემდეგი:  

სასწავლო კურსები/მოდულები:  

შემაჯამებელი შეფასება (ნიშანი):   – 100 (max. ქულა) : 

შუალედური შეფასებები   – 60    (max. ქულა), მათ შორის: 

მიმდინარე შეფასებები     30    (max. ქულა) 

პირველი შუალედური შემოწმება   15    (max. ქულა) 

მეორე შუალედური შემოწმება   15    (max. ქულა) 

დასკვნითი გამოცდა    – 40    (max. ქულა) 

შენიშვნა: შუალედურ შეფასებებში მოიაზრება: მიმდინარე შეფასებები (სილაბუსის მიხედვით: წერითი/ზეპირი დავალებების შესრულების, 
დისკუსიაში მონაწილეობის, გამოკითხვის, პრეზენტაციის მომზადება-წარდგენის ან/და სხვ. შეფასებები) და ორი შუალედური 
შემოწმება, რომლებიც წარმოადგენენ შუალედური შეფასებების სავალდებულო კომპონენტს. 

  I    ვარიანტი 

აქტიურობა, 

დისკუსიაში 

ჩართულობა/

მონაწილეობა 

5 ქულა 

აქტიურად ჩართულია დისკუსიაში, გამოირჩევა ინიციატივით, დამოუკიდებლად და სწოდად გადმოსცემს მიღებულ 

ცოდნას, შეუძლია ტერმინოლოგიის სწორი გამოყენება, აზრის ლოგიკურად გადმოცემა, მსჯელობა, ადეკვატური 

არგუმენტების მოყვანა, მოსაზრებების დასაბუთება. 

4 ქულა 
იცის დისკუსიის თემასთან დაკავშირებული მასალა, შეუძლია მსჯელობა, მაგრამ უჭირს არგუმენტების მოყვანა და 

ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას. 

3 ქულა 
იცის დისკუსიის თემასთან დაკავშირებული ძირითადი მასალა, შეუძლია აზრის გადმოცემა, მაგრამ უჭირს მსჯე-

ლობა, მოსაზრების დასაბუთება და არგუმენტების ჩამოყალიბება, გამოყენებული ტერმინოლოგია ნაწილობრივ 

მცდარია. 

2 ქულა 
უშვებს არაარსებითი ხასიათის უზუსტობებს და შეცდომებს, უჭირს მსჯელობა, არ შეუძლია არგუმენტების ჩა-

მოყალიბება, ტრმინოლოგია ძირითადად მცდარია. 

1 ქულა 
შეუძლია მხოლოდ დისკუსიის თამასთან დაკავშირებული მწირი ინფორმაციის გადმოცემა, უშვების არაარსებითი 

და არსებითი ხასიათის შეცდომებს, ვერ ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებებს, ტერმინოლოგია მცდარია. 

0 ქულა არ იცის დისკუსიის თემასთან დაკავშირებული საკითხები / ვერ მონაწილეობს დისკუსიაში. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max X ქულის ფარგლებში. 
(სავალდებულო დისკუსია - Y, თითოეულის max შეფასება- 5 ქულა). 

ზეპირი 

გამოკითხვა 

5 ქულა 

მაღალ დონეზე ფლობს შესწავლილ საკითხებს, პასუხისას შეუძლია მასალის გადმოცემა დამოუკიდებლად, ლოგი-

კურად და ამომწურავად შესაბამისი ტერმინოლოგოოს გამოყენებით, სწორად პასუხობს გამოკითხვის თემასთან 

დაკავშირებულ დამატებით შეკითხვებს. 

4 ქულა 
იცის შესწავლილი საკითხები და შესაბამისი ტერმინოლოგია, შეუძლია შესწავლილი მასალის სწორად და დამოუკი-

დებლად გადმოცემა, მაგრამ პასუხი შეკვეცილია, პასუხისას დაშვებულია არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა, 

ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას. 

3 ქულა 
იცის შესწავლილი საკითხების მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ უჭირს მასალის დამოუკიდებლად გადმოცემა, 

პასუხისას დასვებულია არაერთი არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა. გამოყენებული ტერმინოლოგია ნაწილობრივ 

მცდარია. 

2 ქულა 
საკითხების ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, დამოუკიდებლად ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე, 

პასუხისას დაშვებულია არაარსებითი ხასიათის უზუსტობებს და არსებითი ხასიათის შეცდომას, ტერმინოლოგია ძი-

რითადად მცდარია. 

1 ქულა 
პასუხისას შეუძლია მხოლოდ მწირი ინფორმაციის სწორად გადმოცემა, უშვებს არსებითი ხასიათის შეცდომებს. 

ტერმინოლოგია არსებითად მცდარია. 

0 ქულა ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max A  ქულის ფარგლებში. 
(სავალდებულო გამოკითხვა - Y, თითოეულის max შეფასება- 5 ქულა). 

წერითი/ 

ზეპირი  

დავალებები 

5 ქულა 

დავალება სწორად და სრულად არის შესრულებული. სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორი გზის 

განსაზღვრა, გამოავლინა მიღებული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სრულად გამოყენების, დავალების შესრულებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის გათვალისწინებისა და მსჯელობის უნარი. 

4 ქულა 
შესრულებულია დავალების ძირითადი ნაწილი, სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორი გზის 

განსაზღვრა, მაგრამ ვერ შეძლო მიღებული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სრული გამოყენება, დავალების შესრულების 

ბოლოს დაუშვა შეცდომა და ვერ შეძლო სრულად დავალების შესრულება. 

3 ქულა 
დავალება ნაწილობრივად შესრულებულია, შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, სტუდენტმა 

შეძლო დავალების შესრულების სწორად დაწყება, მაგრამ გაუჭირდა დავალების შესრულების სწორი გზისა და 

თანმიმდევრული ეტაპების განსაზღვრა, დაუშვა არსებითი შეცდომა და ვერ შეძლო სამუშაოს გაგრძელება. 

2 ქულა 

დავალების მხოლოდ მცირე ნაწილია შესრულებული, შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დაბალია, სტუდენტმა 

შეძლო დავალების შესრულების სწორად დაწყება, მაგრამ მხოლოდ მცირე ნაწილის შესრულება, რადგან დავალების 

შესრულების გზის განსაზღვრისას და დავალების შესრულებისას დაუშვა არსებითი ხასიათის შეცდომები და ვერ შე-

ძლო სამუშაოს გაგრძელება. 

1 ქულა 
დავალების შესრულება დაწყებულია, მაგრამ დასაწყისშივე სტუდენტმა დაუშვა არსებითი ხასიათის შეცდომები, რაც 

გამორიცხავდა დავალებაზე შემდგომ მუშაობას და დავალების შესრულებას. სჭირდება მეტი მუშაობა. შესწავლილი 

მასალის ცოდნის დონე ძალიან დაბალია, 

0 ქულა დავალება შესრულებული არ არის/შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე სრულიად არადამაკმაყოფილებელია. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max Bქულის ფარგლებში. (სა-
ვალდებულო დავალება- Y, თითოეულის max შეფასება- 5 ქულა). 

პრაქტიკულ/ 

ლაბორა-

ტორიული  

5 ქულა 

დავალება სწორად და სრულად არის შესრულებული. სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორი გზის 

განსაზღვრა, გამოავლინა მიღებული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სრულად გამოყენების, დავალების შესრულებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის გათვალისწინებისა და მსჯელობის უნარი. 

4 ქულა 
შესრულებულია დავალების ძირითადი ნაწილი, სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორი გზის 

განსაზღვრა, მაგრამ ვერ შეძლო მიღებული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სრული გამოყენება, დავალების შესრულების 

ბოლოს დაუშვა შეცდომა და ვერ შეძლო სრულად დავალების შესრულება. 

 

 



დავალებები 

3 ქულა 
დავალება ნაწილობრივად შესრულებულია, შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, სტუდენტმა 

შეძლო დავალების შესრულების სწორად დაწყება, მაგრამ გაუჭირდა დავალების შესრულების სწორი გზისა და 

თანმიმდევრული ეტაპების განსაზღვრა, დაუშვა არსებითი შეცდომა და ვერ შეძლო სამუშაოს გაგრძელება. 

2 ქულა 

დავალების მხოლოდ მცირე ნაწილია შესრულებული, შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დაბალია, სტუდენტმა 

შეძლო დავალების შესრულების სწორად დაწყება, მაგრამ მხოლოდ მცირე ნაწილის შესრულება, რადგან დავალების 

შესრულების გზის განსაზღვრისას და დავალების შესრულებისას დაუშვა არსებითი ხასიათის შეცდომები და ვერ 

შეძლო სამუშაოს გაგრძელება. 

1 ქულა 
დავალების შესრულება დაწყებულია, მაგრამ დასაწყისშივე სტუდენტმა დაუშვა არსებითი ხასიათის შეცდომები, რაც 

გამორიცხავდა დავალებაზე შემდგომ მუშაობას და დავალების შესრულებას. სჭირდება მეტი მუშაობა. შესწავლილი 

მასალის ცოდნის დონე ძალიან დაბალია, 

0 ქულა დავალება შესრულებული არ არის/შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე სრულიად არადამაკმაყოფილებელია. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max C  ქულის ფარგლებში. (სა-
ვალდებულო დავალება- Y, თითოეულის max შეფასება- 5 ქულა). 

პრეზენტაციის 

მომზადება-

წარდგენა 

5 ქულა 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მასალების გაფორმების ვიზუალური მხარე მოწონებას იმსახუ-

რებს, პრეზენტაცია და ნაშრომი მაღალ დონეზე არის მომზადებული შესაბამისი თანამედროვე კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომის თემატიკა და განხილული საკითხები ურთი-

ერთშესაბამისობაშია, საკითხების შესწავლის დონე მაღალია, ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია თანამედროვე 

ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა. სტუდენტმა გამოავლინა ინფორმაციის/მონაცემების დამოუკიდებლად 

მოძიებისა და ანალიზის  უნარი, შეძლო ინფორმაციის/მონაცემების განზოგადება და დაკონკრეტება, დასკვნების 

ლოგიკურად და დასაბუთებულად ჩამოყალიბება; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია ნაშრომის 

წარდგენა, კომპეტენციების წარმოჩენა, ნაშრომის თემასთან და მასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე დის-

კუსიაში მონაწილეობა, მსჯელობა, არგუმენტების მოყვანა, მოსაზრებების დასაბუთება და დაცვა. 

4 ქულა 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მასალების გაფორმების ვიზუალური მხარე სათანადო დონეზეა, 

პრეზენტაცია და ნაშრომი მომზადებულია კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი პროგრამების გამოუყენებით, 

თუმცა არსებობს ხარვეზები და ნაშრომისა და პრეზენტაციის მომზადების დონე გარკვეულწილად დახვწა; 2) შინაარ-

სობრივი მხარე - ნაშრომის თემატიკა და განხილული საკითხები ურთიერთშესაბამისობაშია, ნაშრომზე მუშაობისას 

გამოყენებულია სტუდენტის მიერ მოძიებული საკმარისი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა, თუმცა ინფორ-

მაციის ინტერპრეტაციისას უშვებს არაარსებითი ხასიათის შეცდომებს, მთლიანობაში ნაშრომი ამომწურავად არ ასა-

ხავს ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ საკითხებს, გამოყენებული ინფორმაციის და მონაცემების ანალიზსა და 

დასკვნებს; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია ნაშრომის წარდგენა, კომპეტენციების წარმოჩენა, 

მხოლოდ უშუალოდ ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში მონაწილეობა და მსჯელობა, დისკუსიის 

მსვლელობისას უჭირს არგუმენტების მოყვანა და მოსაზრების დაცვა, უჭირს ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ 

სხვა საკითხებზე მსჯელობა, მოსაზრებების ჩამოყალიბება და დასაბუთება. 

3 ქულა 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მოხსენების გაფორმების ვიზუალური მხარე დამაკმაყოფილე-

ბელია, მასალების ძირითადი ნაწილი მომზადებულია კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი პროგრამების 

გამოუყენებით, მაგრამ არსებობს გაფორმების ხარვეზები, ვიზუალური მხარე არსებითად დასახვეწია; 2) შინაარსო-

ბრივი მხარე - ნაშრომის შინაარსი დასახვეწია, ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონა-

ცემები და ლიტერატურა, განხილული საკითხები შეესაბამება მოხსემენის თემატიკას, მაგრამ დარღვეულია მათი 

განხილვის ლოგიკური თანმიმდევრობა, ისინი არ ქმნიან წარმოდგენას ნაშრომის თემაზე და გამოყენებულ ინ-

ფორმაციაზე, დასკვნების ნაწილი ალოგიკურია; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია ნაშრომის 

წარდგენა, მაგრამ უჭირს კომპეტენციების წარმოჩენა, ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში მონაწილეობა, 

მსჯელობისას უშვებს არაარსებითი ხასიათის შეცდომებს, ვერ ასაბუთებს და ვერ იცავს საკუთარ მოსაზრებებს, პა-

სუხობს მხოლოდ კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე, 

2 ქულა 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრეზენტაციო მოხსენების გაფორმების ვიზუალური მხარე ძირითადად 

დამაკმაყოფილებელია, სტუდენტმა, ნაშრომის მომზადებისას გამოიყენა გარკვეული კომპიუტერული პროგრამები, 

მაგრამ ვერ შეძლო ნაშრომის საპრეზენტაციოდ მომზადება შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით, 

პრეზენტაციის და ნაშრომის ვიზუალური მხარე მნიშვნელოვნად დასახვეწია; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომში 

განხილული საკითხები ძირითადად შეესაბამება მოხსემენის თემატიკას, მაგრამ საკითხების განხილვის 

თანმიმდებრობა ალოგიკურია,  არ იკვეთება განხილული საკითხების ნაწილისა და ნაშრომის თემატიკის ლოგიკური 

კავშირი, ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა, მათი 

ინტერპრეტაცია ძირითადად მცდარია, 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს უჭირს მოხსენების პრეზენტაცია, 

ვერ მონაწილეობს მოხსენებასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში და არ შეუძლია ნაშრომის თემასთნ დაკავშირებით 

მსჯელობა, კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე პასუხისას უშვებს არსებითი ხასიათის შეცდომებს. 

1 ქულა 

1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო მოხსენების გაფორმების და მთლიანად ნაშრომის ვიზუალური 

მხარე ძალიან დაბალია, ნაშრომზე მუშაობისას კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების ხარისხი არასაკმარისია; 2) 

შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომში განხილული საკითხების მცირე ნაწილი შეესაბამება  ნაშრომის თემატიკას, 3) პრე-

ზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია მხოლოდ მომზადებული მოხსენების წერილობითი პრეზენტაცია, 

ვერ მონაწილეობს დისკუსიაში და უჭირს კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე პასუხი. 

0 ქულა 

საპრეზენტაციო მოხსენება მომზადებული არ არის ან: 1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრზენტაციო 

მოხსენების გაფორმების ვიზუალური მხარე არადამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომში განხი-

ლული საკითხები არ შეესაბამება მოხსემენის თემატიკას, 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - არ შეუძლია მოხსენების 

პრეზენტაცია, ვერ მონაწილეობს დისკუსიაში. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max D ქულის ფარგლებში. 
(სავალდებულო პრეზენტაცია - Y, თითოეული პრეზენტაციის max შეფასება - 5 ქულა). 

შუალედური შემოწმებები და დასკვნითი გამოცდა 

შუალედური გამოცდის შემთხვევაში - ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 15  
ქულის ფარგლებში. 
დასკვნითი გამოცდის შემთხვევაში - ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 40  
ქულის ფარგლებში. 

წერილობი

თი/ზეპირი 

საკითხი/და

ვალება 

5 ქულა 

საკითხი: პასუხი სრული და ამომწურავია, მასალა ზუსტად და სწორად არის გადმოცემული, ტერმინოლოგია 

დაცულია. სტუდენტმა გამოავლინა ლოგიკურად მსჯელობისა და მასალის სტრუქტურირებულად გადმოცემის 

უნარი. 

დავალება: დავალება სწორად და სრულად არის შესრულებული. სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორი 

გზის განსაზღვრა, გამოავლინა მიღებული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სრულად გამოყენების, დავალების 

შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გათვალისწინებისა და მსჯელობის უნარი. 



4 ქულა 

საკითხი: პასუხი სწორი, მაგრამ შეკვეცილია. ტერმინოლოგია სწორად არის გამოყენებული. სტუდენტი ფლობს 

შესწავლილ მასალას და შეუძლია მისი სწორად გადმოცემა, მაგრამ პასუხის გაცემისას ხდება მხოლოდ მასალის 

გადმოცემა, არ ვლინდება სტუდენტის მსჯელობის უნარი, სტუდენტი ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას. 

დავალება: შესრულებულია დავალების ძირითადი ნაწილი, სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორი 

გზის განსაზღვრა, მაგრამ ვერ შეძლო მიღებული ცოდნის და უნარ-ჩვევების სრული გამოყენება, დავალების 

შესრულების ბოლოს დაუშვა შეცდომა და ვერ შეძლო სრულად დავალების შესრულება. 

3 ქულა 

საკითხი: პასუხი არასრულია, მასალის ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცე-

მულია ნაწილობრივ, დაშვებულია არაარსებითი ხასიათის უზუსტობები. გამოყენებული ტერმინოლოგია ნაწილობ-

რივ მცდარია.  

დავალება: დავალება ნაწილობრივად შესრულებულია, შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, 

სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორად დაწყება, მაგრამ გაუჭირდა დავალების შესრულების სწორი 

გზისა და თანმიმდევრული ეტაპების განსაზღვრა, დაუშვა არსებითი შეცდები და ვერ შეძლო სამუშაოს გაგრძელება. 

2 ქულა 

საკითხი: პასუხი არასრულია, გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ მცირე ნაწილი, მასალის 

ცოდნის დონე დაბალია, დაშვებულია არაარსებითი ხასიათის უზუსტობები და არსებითი ხასიათის შეცდომა. 

ტერმინოლოგია ძირითადად მცდარია, 

დავალება: დავალების მხოლოდ მცირე ნაწილია შესრულებული, შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დაბალია, 

სტუდენტმა შეძლო დავალების შესრულების სწორად დაწყება, მაგრამ მხოლოდ მცირე ნაწილის შესრულება, რადგან 

დავალების შესრულების გზის განსაზღვრისას და დავალების შესრულებისას დაუშვა არსებითი ხასიათის 

შეცდომები და ვერ შეძლო სამუშაოს გაგრძელება. 

1 ქულა 

საკითხი: პასუხი არსებითად მცდარია, გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგ-

მენტები, დაშვებულია მრავალი არსებითი ხასიათის შეცდომა, ტერმინოლოგია  მცდარია (ან არ არის გამოყენებული). 

დავალება: დავალების შესრულება დაწყებულია, მაგრამ დასაწყისშივე სტუდენტმა დაუშვა არსებითი ხასიათის 

შეცდომები, რაც გამორიცხავდა დავალებაზე შემდგომ მუშაობას და დავალების შესრულებას. სჭირდება მეტი მუ-

შაობა. შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე ძალიან დაბალია, 

0 ქულა 
საკითხი: პასუხი არ შეესაბამება საკითხს ან საერთოდ არ არის.  

დავალება: დავალება შესრულებული არ არის/შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე სრულიად არადამაკმაყოფილე-

ბელია. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max E ქულის ფარგლებში. 
(დავალებების რაოდენობა - Y, თითოეულის max შეფასება - 5 ქულა). 

ან : 

10 ქულა  

საკითხებს ფლობს სიღრმისეულად, მასალას გადმოსცემს სწორად, ამომწურავად, თანმიმდევრულად და 

ლოგიკურად,პასუხი ტერმინოლოგიურად გამართულია. ჩანს ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურის საფუძვ-

ლიანი ფლობა და გამოყენების უნარი.  მსჯელობს და არგუმენტირებულად აყალიბებს დასკვნებს. 

9 ქულა 

საკითხებს ფლობს კარგად, საკითხები სწორად, მაგრამ შეკვეცილად არის გადმოცემული, ნაკლებად ჩანს მსჯელობა 

განსახილველი საკითხის შესახებ; პასუხი ტერმინოლოგიურად გამართულია, კარგად ფლობს პროგრამით 

გათვალისწინებულ მასალას და ძირითად ლიტერატირაში მოცემულ ინფორმაციას. შეუძლია დასკვნის სწორად 

ჩამოყალიბება. 

8 ქულა  

საკითხებს ფლობს კარგად, ტერმინოლოგია სწორია, ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. მაგრამ პასუხისას 

მასალა გადმოცემულია შეკვეცილად - სტუდენტი გადმოსცემს მხოლოდ კონკრეტულ ინფორმაციას და არ მსჯელობს 

განსახილველი საკითის შესახებ, ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას, პასუხისას დაუშვა არაარსებითი ხასიათის 

უზუსტობა, შეუძლია დასკვნების ჩამოყალიბება, მაგრამ უჭის მისი დასაბუთება. 

7 ქულა 

პასუხი არათანმიმდევრულია, ტერმინოლოგია მწირი და ნაწილობრივ მცდარია, სტუდენტი ავლენს საკითხების და 

ძირითად ლიტერატურაში მოცემული ინფორმაციია საშუალო დონის ცოდნას, პასუხისას დასვებულია არაარსებითი 

ხასიათის უზუსტობები, ვერ მსჯელობს განსახილველ საკითცებზე, უჭირს დასკვნების ჩამოყალიბება, არ შეუძლია 

მათი დასაბუთება. 

6 ქულა 

პასუხი ზოგადი ხასიათისაა, საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია მწირი და 

ნაწილობრივ მცდარია; დამაკმაყოფილებელ დონეზე ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, აღინიშნება 

არაერთი არაარსებითი ხასიათის უზუსტობები, დასკვნები ზოგადი ხასიათისაა. 

5 ქულა 

პასუხი არასრული და არაზუსტია, საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ და 

არათანმომდევრულად; არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა; ტერმინოლოგია არსებითად 

მცდარია; მრავლადაა არაარსებითი ხასიათის უზუსტობები და  დაშვებულია არსებითი ხასიათის შეცდომა, ვერ აყა-

ლიბებს დასკვნებს. 

4 ქულა 

პასუხი ნაწილობრივ მცდარი, შინაარსობრივი თანმიმდევრობა დარღვეულია. გამოყენებული ტერმინოლოგია 

ძირითად მცდარია, არ ჩანს  ძირითადი ლიტერატურის ცოდნა, დაშვებულია რამდენიმე არსებითი შეცდომა, 

დასკვნები ჩამოყალიბებული არ არის. 

3 ქულა 

პასუხი ნაკლოვანი და ნაწილობრივ მცდარია, ტერმინოლოგია ძირითადად მცდარია,  ზოგიერთ შემთხვევაში კი - 

არაადეკვატური; გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები და არ ჩანს მათ 

შორის ლოგიკური კავშირი. 

2 ქულა 
პასუხი ძირითადად მცდარია, მასალის ცოდნის დონე დაბალია, გამოყენებული ტერმინოლოგია ძირითადად 

მცდარია და მისი გამოყენება არაადეკვატური, დაშვებულია არაერთი არსებითი ხასიათის შეცდომა. 

1 ქულა 

პასუხი არსებითად მცდარია, მასალის ცოდნის დონე დაბალია და ხშირ შემთხვევაში მისი გადმოცემა 

არაადეკვატურია, ტერმინოლოგია გამოყენებული არ არის, პასუხისას დაშვებულია მრავალი არსებითი დასიათის 

შეცდომა. 

0 ქულა სტუდენტმა ვერ გაოავლინა საკითხების ელემენტარული ცოდნა / პასური არ არის.  

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max E ქულის ფარგლებში. 
(დავალებების რაოდენობა - Y, თითოეულის max შეფასება - 10 ქულა). 

ტესტი 

X  ქულა  პასუხი სწორია. 

0 ქულა  პასუხი არ არის სწორი ან საერთოდ არ არის. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას კომპონენტისთვის განსაზღვრული max F ქულის ფარგლებში. 
(ტესტის საკითხების რაოდენობა - Y, თითოეულის შეფასება - X ქულა). 

 

 

 



  II    ვარიანტი   

აქტიურობა, 

სასწავლო 

პროცესში 

ჩართულობა 

100%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - მეცადინეობებზე სისტემატური აქტიურობს, ჩართულია დისკუსიებში, გამოირჩევა 

ინიციატივით, დამოუკიდებლად და სწოდად გადმოსცემს მიღებულ ცოდნას, შეუძლია ტერმინოლოგიის სწორი გამოყენება, 

აზრის ლოგიკურად გადმოცემა, მსჯელობა, ადეკვატური არგუმენტების მოყვანა, მოსაზრებების დასაბუთება. 

80%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - მეცადინეობებზე ხშირად აქტიურობს, დისკუსიებში ჩართულია პერიოდულად, 

იცის დისკუსიის თემასთან დაკავშირებული მასალა, შეუძლია მსჯელობა, მაგრამ უჭირს არგუმენტების მოყვანა და ნაკლებად 

იყენებს ტერმინოლოგიას. 

60%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - მეცადინეობებზე იშვიათად აქტიურობს. იცის დისკუსიის თემასთან და-

კავშირებული ძირითადი მასალა, შეუძლია აზრის გადმოცემა, მაგრამ უჭირს მსჯელობა, მოსაზრების დასაბუთება და არგუ-

მენტების ჩამოყალიბება, გამოყენებული ტერმინოლოგია ნაწილობრივ მცდარია. 

40%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - მეცადინეობაზე აქტიურობს მხოლოდ ლექტორის ზემოქმედების შემდეგ, უშვებს 

არაარსებითი ხასიათის უზუსტობებს და შეცდომებს, უჭირს მსჯელობა, არ შეუძლია არგუმენტების ჩამოყალიბება, 

ტრმინოლოგია ძირითადად მცდარია. 

20%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) − შეუძლია მხოლოდ დისკუსიის თამასთან დაკავშირებული მწირი ინფორმაციის გად-

მოცემა, უშვების არაარსებითი და არსებითი ხასიათის შეცდომებს, ვერ ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებებს, ტერმინოლოგია 

მცდარია. 

0% - არ იცის დისკუსიის თემასთან დაკავშირებული საკითხები / არ მონაწილეობს დისკუსიაში. 

* შენიშვნა: ამ კომპონენტში შეფასება წარმოადგენს ქულას ამ კომპონენტის მაქსიმალური X  ქულის ფარგლებში. 

ზეპირი 

გამოკითხვა 

100%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - მაღალ დონეზე ფლობს შესწავლილ საკითხებს, პასუხისას შეუძლია მასალის გად-

მოცემა დამოუკიდებლად, ლოგიკურად და ამომწურავად შესაბამისი ტერმინოლოგოოს გამოყენებით, სწორად პასუხობს 

გამოკითხვის თემასთან დაკავშირებულ დამატებით შეკითხვებს. 

80%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) − იცის შესწავლილი საკითხები და შესაბამისი ტერმინოლოგია, შეუძლია შესწავლილი 

მასალის სწორად და დამოუკიდებლად გადმოცემა, მაგრამ პასუხი შეკვეცილია, ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას. 

60%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) − იცის შესწავლილი საკითხების მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ უჭირს მასალის და-

მოუკიდებლად გადმოცემა, პასუხისას უშვებს არაარსებითი ხასიათის უზუსტობებს. გამოყენებული ტერმინოლოგია ნაწილობ-

რივ მცდარია. 

40%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) − საკითხების ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, დამოუკიდებლად ვერ პასუხობს 

დასმულ შეკითხვებზე, პასუხისას უშვებს არაარსებითი ხასიათის შეცდომებს, ტერმინოლოგია ძირითადად მცდარია. 

20%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხისას შეუძლია მხოლოდ მწირი ინფორმაციის სწორად გადმოცემა, უშვებს არსე-

ბითი ხასიათის შეცდომ(ებ)ას. ტერმინოლოგია არსებითად მცდარია. 

0% − არ იცის საპროგრამო მასალა და ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე, 

* შენიშვნა: ამ კომპონენტში შეფასება წარმოადგენს ქულას ამ კომპონენტის მაქსიმალური X  ქულის ფარგლებში. 

წერითი/ზეპი

რი  

დავალებები 

100%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება სწორად და სრულად არის შესრულებული. დავალების შესრულებისას 

გამოავლინა სამუშაოს დამოუკიდებლად შესრულების, მიღებული ცოდნის, დავალების შესაბამისი ინფორმაციის/მონაცემების 

გამოყენების და მსჯელობის უნარი. 

80%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება შეასრულა, შეძლო მიღებული ცოდნის გამოყენება, მაგრამ დასჭირდა მი-

თითება დავალების შესრულებისთვის სწორი გზის განსაზღვრაში.  

60%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების)  - შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, დავალების შესრულე-

ბისას დასჭირდა დახმარება, დაუშვა არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა/შეცდომა. 

40%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება ნაწილობრივადაა შესრულებილი, არსებობს არაარსებითი ხასიათის 

უზუსტობები და არსებითი ხასიათის შეცდომა. 

20%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალების მცირე ნაწილია შესრულებილი, შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე 

დაბალია, დაშვებულია არსებითი ხასიათის შეცდომები, სჭირდება მეტი მუშაობა. 

0% - დავალება შესრულებული არ არის / შესწავლილი მასალის ცოდნის დონე არადამაკმაყოფილებელია. 

* შენიშვნა: ამ კომპონენტში შეფასება წარმოადგენს ქულას ამ კომპონენტის მაქსიმალური X  ქულის ფარგლებში. 

პრაქტიკული

/ 

ლაბორა-

ტორიული 

დავალებები 

100%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება სწორად არის შესრულებული. დავალების შესრულებისას გამოავლინა 

დამოუკიდებლად სამუშაოს შესრულების, მიღებული ცოდნის გამოყენების და მსჯელობის უნარი; დავალების შესრულებისას 

შეძლო დამოუკიდებლად ადეკვატური ინფორმაციის და მონაცემების გამოყენება. 

80%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება შეასრულა, მაგრამ დასჭირდა დახმარება დავალების შესრულებისთვის 

სწორი გზის განსაზღვრაში. შეძლო დავალების ადეკვატური ინფორმაციის და მონაცემების გამოყენება. 

60%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება შეასრულა, მაგრამ არსებობს არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა, 

გამოყენებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი, 

40%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება ნაწილობრივადაა შესრულებილი, არსებობს არა ერთი არაარსებითი 

ხასიათის უზუსტობა და ხარვეზი,  სჭირდება მეტი მუშაობა. 

20%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - დავალება ნაწილობრივადაა შესრულებილი, არსებობს არსებითი ხასიათის 

უზუსტობები და შეცდომები, რადგან მასალის ცოდნის დონე არ არის საკმარისი. 

0% - დავალება შესრულებული არ არის. 

* შენიშვნა: ამ კომპონენტში შეფასება წარმოადგენს ქულას ამ კომპონენტის მაქსიმალური X  ქულის ფარგლებში. 

პრეზენტაციი

ს მომზადება-

წარდგენა 

100%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრეზენტაციო მასალების გაფორმების 

ვიზუალური მხარე მოწონებას იმსახურებს, მასალები დამოუკიდებლად არის მომზადებული კომპიუტერული ტექნილის და 

შესაბამისი პროგრამების გამოყენებით და ა.შ; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომი სრულფასოვნად ასახავს დასახულ მიზნებსა და 

შედეგებს, ნაშრომის სტრუქტურა, განხილული საკითხები და ნაშრომის თემატიკა ურთიერთშესაბამისობაშია; ნაშრომზე მუშაო-

ბისას გამოყენებულია უახლესი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; გამოავლინა ინფორმაციის/მონაცემების მოძიების და 

კრიტიკული ანალიზის უნარი; შეძლო ნაშრომის დასკვნების ლოგიკურად და არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება; 

პრეზენტაციის ტექნოლოგია - შეუძლია ნაშრომის წარდგენა, კომპეტენციების წარმოჩენა და საპრეზენტაციო თემასთან დაკავში-

რებულ დისკუსიაში მონაწილეობა, არგუმენტების მოყვანა და თავისი მოსაზრებების დაცვა . 

80%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრეზენტაციო მასალების გაფორმების 

ვიზუალური მხარე სათანადო დონეზეა შესრულებული, მოხსენება დამოუკიდებლად არის მომზადებული კომპიუტერული 

ტექნიკის და შესაბამისი პროგრამების გამოუყენებით და ა.შ; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომი ასახავს დასახულ მიზნებსა და 

შედეგებს, ნაშრომის სტრუქტურა, განხილული საკითხები და ნაშრომის თემატიკა ურთიერთშესაბამისობაშია, თუმცა სრულფა-

სოვანი არ არის და განხილული საკითხები სრულად არ ასახავენ განსახილველ თემატიკას; ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენე-

ბულია საკმარისი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - შეუძლია ნაშრომის წარდგენა,  

კომპეტენციების წარმოჩენა და საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში მონაწილეობა, მაგრამ უჭირს არგუმენტე-

ბის მოყვანა და თავისი მოსაზრებების დაცვა. 



60%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრეზენტაციო მოხსენების გაფორმების 

ვიზუალური მხარე დამაკმაყოფილებელია, მასალების ძირითადი ნაწილი დამოუკიდებლად არის მომზადებული 

კომპიუტერული ტექნილის და შესაბამისი პროგრამების გამოუყენებით და ა.შ.; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომი სრულად არ 

ასახავს დასახულ მიზნებსა და შედეგებს, ნაშრომის სტრუქტურა, განხილული საკითხები და ნაშრომის თემატიკა დასახვეწია, 

განხილული საკითხები არ არ ქმნის სრულ წარმოდგენას საპრეზენტაციო მოხსენების თემაზე; ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენე-

ბულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - შეუძლია ნაშრომის წარდგენა, მაგრამ 

უჭირს კომპეტენციების წარმოჩენა და საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში მონაწილეობა, ვერ ასაბუთებს სა-

კუთარ მოსაზრებების და უჭირს დიაკუსიაში მონაწილეობა. 

40%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრეზენტაციო მოხსენების გაფორმების 

ვიზუალური მხარე ძირითადად დამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომში განხილული საკითხები 

ძირითადად შეესაბამება მოხსემენის თემატიკას, მაგრამ არ იკვეთება ნაშრომის სტრუქტურის, განხილული საკითხების და 

ნაშრომის თემატიკის ლოგიკური კავშირი. განხილული საკითხები არ არ ქმნის სრულ წარმოდგენას საპრეზენტაციო მოხსენების 

თემაზე; ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 3) პრეზენტაციის ტექნოლო-

გია - უჭირს მოხსენების პრეზენტაცია, ვერ მონაწილეობს მოხსენებასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში და პასუხობს მოლოგ 

კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე, არ შეუძლია არგუმენტირუბული მოსაზრების ჩამოყალიბება, მსჯელობა და არგუმენტე-

ბის მოყვანა. 

0% - საპრეზენტაციო მოხსენება მომზადებული არ არის ან: 1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი საპრეზენტაციო მოხსენების 

გაფორმების ვიზუალური მხარე არადამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - ნაშრომში განხილული საკითხები არ 

შეესაბამება მოხსემენის თემატიკას,  3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - არ შეუძლია მოხსენების პრეზენტაცია, ვერ მონაწილეობს 

დისკუსიაში. 

* შენიშვნა: ამ კომპონენტში შეფასება წარმოადგენს ქულას ამ კომპონენტის მაქსიმალური X  ქულის ფარგლებში. 
შუალედური შემოწმებები და დასკვნითი გამოცდა 

წერილობით

ი/ზეპირი 

საკითხი/დავ

ალება 

100%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი სრულია, საკითხები ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული; აქვს 

ლოგიკურად მსჯელობის და შესწავლილი მასალის დამოუკიდებლად გამოყენების უნარი, ტერმინოლოგია დაცულია. 

სრულყოფილად ფლობს სასწავლო კურსის პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას. / დავალება სწორად არის შესრულებული. 

დავალების შესრულებისას გამოავლინა დამოუკიდებლად სამუშაოს შესრულების, მიღებული ცოდნის გამოყენების და 

მსჯელობის უნარი; დავალების შესრულებისას შეძლო დამოუკიდებლად ადეკვატური ინფორმაციის და მონაცემების გამოყე-

ნება. 

80%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი სწორი, მაგრამ შეკვეცილია. ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას. 

საკითხები სწორად არის გადმოცემული, მაგრამ ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას. / დავალება სწორად და სრულად 

შეასრულა, მაგრამ დასჭირდა მითითება დავალების შესრულებისთვის სწორი გზის განსაზღვრაში. 

60%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი არასრულია, საკითხების შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ, 

მასალის ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ აღინიშნება არაარსებითი ხასიათის შეცდომები და უზუსტობები. 

გამოყენებული ტერმინოლოგია ნაწილობრივ მცდარია. / დავალება შეასრულია ნაწილობრივ, შესწავლილი მასალის ცოდნის 

დონე დამაკმაყოფილებელია, არსებობს არაარსებითი ხასიათის უზუსტობეები. 

40%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი არასრულია, გადმოცემულია საკითხების შესაბამისი მასალის მცირე ნაწილი, 

მასალის ცოდნის დონე დაბალია, დაშვებულია რამდენიმე არსებითი შეცდომა. ტერმინოლოგია ძირითადად მცდარია, / 

დავალება ნაწილობრივადაა შესრულებული, არსებობს არაარსებითი ხასიათის შეცდომები და უზუსტობები, ტერმინოლოგიის 

გამოყენების დონე დაბალია. 

20%-მდე (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი არსებითად მცდარია, გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხო-

ლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული ან მცდარია / დავალების მცირე ნაწილია 

შესრულებილი, დაშვებულია არსებითი ხასიათის შეცდომები. 

0 ქულა - პასუხი არ შეესაბამება საკითხს ან საერთოდ არ არის. / დავალება შესრულებული არ არის ან შესრულების დონე 

სრულიად არადამაკმაყოფილებელია. 

ან : 

100% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - საკითხებს ფლობს სიღრმისეულად, მასალას გადმოსცემს სწორად, ამომწურავად, 

თანმიმდევრულად და ლოგიკურად. პასუხი ტერმინოლოგიურად გამართულია. ჩანს ძირითადი და დამატებითი ლიტერატუ-

რის საფუძვლიანი ფლობა და გამოყენების უნარი. 

90% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - საკითხებს სწორად, მაგრამ შეკვეცილად გადმოსცემს; პასუხი ტერმინოლოგიურად 

გამართულია, კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას. 

80% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - საკითხებს ფლობს კარგად, ტერმინოლოგიურად გამართულია, ათვისებული აქვს ძირი-

თადი ლიტერატურა. არსებითი შეცდომა არ აქვს, მაგრამ დაუშვა არაარსებითი ხასიათის უზუსტობები და ნაკლებად იყენებს 

ტერმინოლოგიას. 

70% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი არა თანმიმდევრული და ტერმინოლოგიურად ნაწილობრივ გამართულია, ავლენს 

საკითხების საშუალო დონის ცოდნას, უშვებს არაარსებითი ხასიათის შეცდომებს, ჩანს ძირითადი ლიტერატურის ფლობა. 

უჭირს დასკვნების გაკეთება. 

60% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

ნაკლოვანია; ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი არაარსებითი უზუსტობები და 

არსებითი ხასიათის შეცდომა. 

50% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემუ-

ლია ნაწილობრივ; არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა; აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. 

40% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი ზოგადი ხასიათისა, ვერ ფლობს ტერმინოლოგიას, შინაარსობრივი თანმიმდევ-

რობა დარღვეულია. არ ჩანს ლიტერატურის სათანადოდ გამოყენება. 

30% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი ნაკლოვანი და მცდარია, ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ან არ არის 

შესაბამისი; გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. 

20% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - პასუხი ნაკლოვანია, ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, პასუხი არსებითად 

მცდარია. 

10% (ამ კომპონენტის max შეფასების) - მასალის ცოდნის დონე დაბალია, ვერ ფლობს ტერმინოლოგიას, მასალის გადმოცემა 

ქრონოლოგიური ხასიათისაა. ხშირ შემთხვევაში მცდარი, არ იცნობს ლიტერატურას. 

0%  - სტუდენტი საერთოდ ვერ ავლენს საკითხების გარშემო ელემენტარულ ცოდნას.   

ტესტი 
X ქულა - პასუხი სწორია. 

0 ქულა - პასუხი არ არის სწორი ან საერთოდ არ არის. 

 



შეფასების გაანგარიშემის წესი 

შუალედური შეფასებები - სილაბუსის მიხედვით: გამოკითხვა, დისკუსიაში მონაწილეობა, დავალების შესრულება ან/და სხვ.) 

I ვარიანტი: შუალედური შეფასების კომპონენტში მიღებული ქულა იანგარიშება შემდეგნაირად: მაგალითად, სილაბუსის მიხედ-

ვით: შეფასების სისტემაში გამოკითხვის კომპონენტისთვის მინიჭებულია 10 ქულა. სემესტრის განმავლობაში თითოეული 

სტუდენტი უნდა გამოიკითხოს 5-ჯერ (სასწავლო კურსის განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს სემესტრის განმავლობაში 

თითოეული სტუდენტის 5-ჯერ გამოკითხვის შესაძლებლობა) და თითოეული გამოკითხვისას შეიძლება მიიღოს მაქსიმუმ 5 

ქულა. ვთქვათ, სტუდენტმა სემესტრის განმავლობაში მიიღო შეფასებები 5, 3, 3, 2 და 2. მაშინ მისი შეფასება გამოკითხვის 

კომპონენტში იქნება:  
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II ვარიანტი: ამ შემთხვევაში შუალედური შეფასების კომპონენტის ქულა იანგარიშება შემდეგნაირად: მაგალითად, შეფასების 

სისტემაში გამოკითხვის კომპონენტისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 10 ქულა, მაშინ 60%-ის შესაბამისი შეფასება ქულებში 

იქნება: 
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შუალედური შეფასებები - შუალედური შემოწმება. ამ შემთხვევაში შეფასება (ქულა) იანგარიშება შემდეგნაირად: შეფასების სის-

ტემაში შუალედური შემოწმებისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 15 ქულა. მაგალითად, საგამოცდო ბილეთი შეიცავს 1 

თეორიულ საკითხს (max 5 ქულა), 1 დავალებას (max 5 ქულა) და ტესტის 5 საკითხს (max 1 ქულა). 

ვთქვათ, სტუდენტმა მიიღო შეფასებები: თეორიულ საკითხში 5 ქულა, დავალების შესრულებაში 5 ქულა და სწორად უპასუხა 

ტესტის 5 კითხვას. მაშინ მისი შეფასება უდრის მაქსიმალურ 15 ქულას, რადგან: 

(1 x 5)  +  (1 x 5)  + (5 x 1) = 15 qula 

ვთქვათ, სტუდენტმა მიიღო შეფასებები: თეორიულ საკითხში 4 ქულა, დავალების შესრულებაში 3 ქულა და სწორად უპასუხა 

ტესტის 2 კითხვას. მაშინ მისი შეფასება იქნება: 

(1 x 4)  +  (1 x 3)  + (2 x 1) = 9 qula 

დასკვნითი გამოცდა: ამ შემთხვევაში შეფასება (ქულა) იანგარიშება შემდეგნაირად: შეფასების სისტემაში დასკვნითი 

გამოცდისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 40 ქულა. მაგალითად, საგამოცდო ბილეთი შეიცავს 3 თეორიულ საკითხს (max 5 

ქულა), 2 დავალებას (max 5 ქულა) და ტესტის 15 საკითხს (max 1 ქულა). 

1) ვთქვათ, სტუდენტმა მიიღო შეფასებები: სამივე თეორიულ საკითხში 5 ქულა, ორივე დავალების შესრულებაში 5 ქულა და 

სწორად უპასუხა ტესტის 15 კითხვას. მაშინ მისი შეფასება შუალედური შემოწმების  კომპონენტში უდრის მაქსიმალურ 15 

ქულას, რადგან: 

(3 x 5)  +  (2 x 5)  + (15 x 1) = 40 qula 

2) ვთქვათ, სტუდენტმა მიიღო შეფასებები: თეორიულ საკითხებში 4, 2 და 1 ქულა, დავალებების შესრულებაში 5 და 3 ქულა და 

სწორად უპასუხა ტესტის 7 კითხვას. მაშინ მისი შეფასება შუალედური შემოწმების  კომპონენტში იქნება: 

(4 + 2 + 1)  +  (5 + 3)  + (7 x 1) = 22 qula 

სასწავლო კურსის/მოდულის შემაჯამებელი შეფასება უდრის შუალედურ შეფასებებში და დასკვნით გამოცდაზე მიღებული 

შეფასებების ჯამს (max  = 100 ქულა) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პრაქტიკა:  

შემაჯამებელი შეფასება (ნიშანი):   – 100 (max. ქულა) : 

შუალედური შეფასებები   – 60    (max. ქულა), მათ შორის: 

პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ   30    (max. ქულა) 

სტუდენტის შეფასებები 

მენტორის/პრაქტიკის კოორდინატორის   30    (max. ქულა) 

მიერ სტუდენტის შეფასებები 

პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო დაცვის შეფასება – 40    (max. ქულა) 

შენიშვნა: შუალედურ შეფასებებში მოიაზრება: სილაბუსის მიხედვით პრაქტიკის ხელმძღვანელისა და მენტორის/პრაქტიკის კოორდინატორის მიერ სტუდენტის 

სემესტრული მიმდინარე შეფასებები, რომლებსაც აქვთ თავისი პროცენტული წილი შუალედური შეფასებების 60 ქულის ფარგლებში. 

პრაქტიკის 

ხელმძღვანელის 

მიერ 

მაგისტრანტის 

სემესტრული 

მიმდინარე 

შეფასება 

5 ქულა 

მაღალ დონეზე ფლობს პრაქტიკის თემასთან დაკავშირებულ საკითხებს, შეუძლია მასალის გადმოცემა 

დამოუკიდებლად, ლოგიკურად და ამომწურავად შესაბამისი ტერმინოლოგოოს სწორი გამოყენებით, პასუხობს 

პრაქტიკაზე შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებით დამატებით შეკითხვებს, შეუძლია მსჯელობა და აზრის 

დასაბუთება. 

4 ქულა 
იცის პრაქტიკის თემასთან დაკავშირებული საკითხების მნიშვნელოვანი ნაწილი, შეუძლია მასალის სწორად, 

დამოუკიდებლად  და ლოგიკურად გადმოცემა, მაგრამ პასუხები შეკვეცილია, ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას. 

3 ქულა 
იცის პრაქტიკის თემასთან დაკავშირებული საკითხების ძირითადი ნაწილი, მაგრამ პასუხები შეკვეცილია, უჭირს 

დამოუკიდებლად მსჯელობა და აზრის დასაბუთება, პასუხისას და ტერმინოლოგიის გამოყენებისას დაუშვა 

არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა,  

2 ქულა 
საკითხების ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ უჭირს მასალის დამოუკიდებლად გადმოცემა, პასუხისას 

დაუშვა არაერთი არაარსებითი ხასიათის შეცდომა, ტერმინოლოგიის ცოდნის დონე დაბალია. 

1 ქულა 
იცის პრაქტიკის თემასთან დაკავშირებული საკითხების მხოლოდ ნაწილი, უჭირს პასუხი დასმულ შეკითხვებზე და 

აზრის ჩამოყალიბება, პასუხისას და ტერმინოლოგიის გამოყენებისას დაუშვა არსებითი ხასიათის შეცდომა. 

0 ქულა 
საკითხების ცოდნის დონე არადამაკმაყოფილებელია, არ იცის საკითხები და ტერმინოლოგია, ვერ პასუხობს დაკმულ 

კითხვებზე.  

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება შეფასება წარმოადგენს ქულას შეფასების ამ კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 30 ქუ-
ლის ფარგლებში. (შეფასებების რაოდენობა -6, თითოეულის max შეფასება- 5 ქულა). 

მენტორის/ 

პრაქტიკის 

კოორდინატ

ორის მიერ 

სტუდენტის 

სემესტრული 

მიმდინარე 

შეფასება 

5 ქულა 

დავალება სრულად და სწორად არის შესრულებული. დავალების შესრულებისას სტუდენტმა გამოავლინა ცოდნის 

გამოყენების და დამოუკიდებლად სამუშაოს შესრულების უნარი, შეძლო დამოუკიდებლად ადეკვატური ინფორმაციის 

და მონაცემების მოძიება, დამნუშავება და გამოყენება. 

4 ქულა 
დავალება შესრულებულია, მაგრამ სტუდენტს დასჭირდა დახმარება დავალების შესრულებისთვის სწორი გზის 

განსაზღვრაში. შეძლო დავალების ადეკვატური ინფორმაციის და მონაცემების გამოყენება. 

3 ქულა 
დავალება ძირითადად შესრულებილია, შესრულების დონე დამაკმაყოფილებელია, სტუდენტს დასჭირდა დახმარება 

დავალების შესრულებისას, არსებობს არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა, გამოყენებული ინფორმაცია არ არის ზუსტი, 

2 ქულა 
დავალების შსრულების დონე დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ სტუდენტს დასჭირდა დახმარება დავალების 

შესრულებისას და ინფორმაციის მოძიება-დამუშავებისას, დაშვებულია არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა. სჭირდება 

მეტი მუშაობა. 

1 ქულა 
დავალება ნაწილობრივადაა შესრულებილი, მაგრამ სტუდენტს არ შეუძლია დამოუკიდებლად დავალების თუნდაც 

ნაწილის შესრულება და ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება, დაშვებულია არსებითი ხასიათის უზუსტობები. 

0 ქულა 
დავალების შესრულების დონე არადამაკმაყოფილებელია, დაშვებულია არსებითი ხასიათის შეცდომები, ან დავალება 

შესრულებული არ არის. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება შეფასება წარმოადგენს ქულას შეფასების ამ კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 30 ქუ-
ლის ფარგლებში. (შეფასებების როდენობა - 6, თითოეულის max შეფასება- 5 ქულა). 

პრაქტიკის 

ანგარიშის 

დაცვა 

100 – 81 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - პრაქტიკის ანგარიშის გაფორმების ვიზუალური მხარე მოწონებას იმსახუ-

რებს, მასალები მაღალ დონეზეა მომზადებული კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების გა-

მოყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე -  პრაქტიკის ანგარიში სრულფასოვნად ასახავს პრაქტიკის დასახულ მიზნებსა და შედეგებს, 

პრაქტიკის ანგარისში ასახული საკითხები და პრაქტიკის მიზანი ურთიერთშესაბამისობაშია; მუშაობისას გამოყენებულია 

ადეკვატური ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; სტუდენტმა გამოავლინა ინფორმაციის და მონაცემების მოძიების და 

ანალიზის უნარი; შეძლო დასკვნების ლოგიკურად და არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება; 3) პრაქტიკის ანგარიშის წარდგენის 

ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია ანგარიშის წარდგენა, მაღალ დონეზე კომპეტენციების წარმოჩენა, დისკუსიაში მონაწილეობა 

და მსჯელობა, არგუმენტების მოყვანა, მოსაზრებების დასაბუთება და არგუმენტირებული დაცვა.  

80 – 61 % (max შეფასების) 1) ფორმალური მხარე - პრაქტიკის ანგარიშის გაფორმების ვიზუალური მხარე სათანადო დონეზეა 

შესრულებული, ანგარიში მომზადებულია კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი კომპიუტერული პროგრამების გამო-

უყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - პრაქტიკის ანგარიში ადეკვატურად ასახავს პრაქტიკის მიზნებსა და შედეგებს, პრაქტიკის 

ანგარისში განხილული საკითხები და პრაქტიკის მიზანი ურთიერთშესაბამისობაშია, თუმცა განხილული საკითხები ამომწუ-

რავად არ ასახავენ შესრულებულ სამუშაოს; ანგარიშის მომზადებისას გამოყენებულია საკმარისი ინფორმაცია, მონაცემები და 

ლიტერატურა; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია პრაქტიკის ანგარიშის წარდგენა, კომპეტენციების 

წარმოჩენა და დისკუსიაში მონაწილეობა, მაგრამ უჭირს არგუმენტების მოყვანა, მოსაზრებების დასაბუთება. 

60 – 41 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - პრაქტიკის ანგარიშის გაფორმების ვიზუალური მხარე დამაკმაყოფილებელია, 

წარდგენილი მასალების ძირითადი ნაწილი არის მომზადებული კომპიუტერული ტექნილის და შესაბამისი კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - პრაქტიკის ანგარიში სრულად არ ასახავს პრაქტიკის დასახულ მიზნებსა 

და შედეგებს, განხილული საკითხები არ ქმნის სრულ წარმოდგენას პრაქტიკაზე შესრულებული სამუშაოს შესახებ, 

წარმოდგენილი მასალა დასახვეწია, ანგარიშზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 3) 

პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია პრაქტიკის ანგარიშის წარდგენა, მაგრამ უჭირს კომპეტენციების წარმოჩენა 

და დიაკუსიაში მონაწილეობა, ვერ ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებების. 

40 – 21 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - პრაქტიკის ანგარიშის გაფორმების ვიზუალური მხარე ძირითადად 

დამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - ანგარისში განხილული საკითხები ძირითადად შეესაბამება პრაქტიკის მიზანს, 

მაგრამ არ იკვეთება განხილული საკითხებს შორის ლოგიკური კავშირი. განხილული საკითხები არ ქმნიან სრულ წარმოდგენას 

პრაქტიკაზე შესრულებული სამუშაოს შესახებ; ანგარიშზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და 

ლიტერატურა; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს უჭირს ანგარიშის პრეზენტაცია, ვერ მონაწილეობს დისკუსიაში და 

პასუხობს მხოლოდ კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე, არ შეუძლია დასაბუთებული მოსაზრების ჩამოყალიბება, მსჯელობა 

და არგუმენტების მოყვანა. 

20 და ნაკლები % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - წარდგენილი პრაქტიკის ანგარიშის გაფორმების და მთლიანად 

ნაშრომის ვიზუალური მხარე ძალიან დაბალია, ანგარიშზე მუშაობისას კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების ხარისხი არა-



საკმარისია; 2) შინაარსობრივი მხარე - ანგარისში განხილული საკითხების მცირე ნაწილი ქმნის წარმოდგენას შესრულებული სა-

მუშაოს შესახებ, 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია მომზადებული ანგარიშის მხოლოდ წერილობითი 

წარდგენა და არ შეუძლია მისი შინაარსის ვერბალურად გადმოცემა, ვერ მონაწილეობს დისკუსიაში და უჭირს კონკრეტულად 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხი. 

0% - პრაქტიკის ანგარიში წარმოდგენილი არ არის, სტუდენტი არ გამოცხადდა დაცვაზე ან: 1) ფორმალური მხარე - პრაქტიკის 

ანგარიშის გაფორმების ვიზუალური მხარე არადამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - არადამაკმაყოფილებელია, 3) 

პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს არ შეუძლია ანგარიშის წარდგენა. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას შეფასების ამ კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 40 ქულის 

ფარგლებში. 

შეფასების გაანგარიშემის წესი 

შუალედური შეფასებები - პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ სტუდენტის სემესტრული მიმდინარე შეფასებები და 

მენტორის/პრაქტიკის კოორდინატორის მიერ სტუდენტის სემესტრული მიმდინარე შეფასებები. შუალედური შეფასების 

კომპონენტში მიღებული ქულა იანგარიშება შემდეგნაირად, მაგალითად, სილაბუსის მიხედვით: 

პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ სტუდენტის სემესტრული მიმდინარე შეფასებებისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 30 ქულა. 

სემესტრის განმავლობაში თითოეული სტუდენტი უნდა შეფასდეს 6-ჯერ (პრაქტიკის ხელმძღვანელმა უნდა უზრუნველყოს 

თითოეული სტუდენტის 6-ჯერ შეფასების შესაძლებლობა) და თითოეული შეფასებისას სტუდენტმა შეიძლება მიიღოს მაქსიმუმ 

5 ქულა. 

1) ვთქვათ, სემესტრის განმავლობაში ექვსივე შეფასებისას სტუდენტმა მიიღო მაქსიმალური 5 ქულა მაშინ მისი შეფასება უდრის 

მაქსიმალურ 30 ქულას, რადგან: 

(6 x 5)  = 30 qula 

2) ვთქვათ, შეფასებისას სტუდენტმა მიიღო 4, 2, 3, 1, 5  ქულა, მაშინ მისი შეფასება იქნება: 

4 + 2 + 3 + 1 + 5 = 15 qula 

მენტორის/პრაქტიკის კოორდინატორის მიერ სტუდენტის სემესტრული მიმდინარე შეფასებებისთვის მინიჭებულია 

მაქსიმალური 30 ქულა. სემესტრის განმავლობაში თითოეული სტუდენტი უნდა შეფასდეს 6-ჯერ (მენტორმა/პრაქტიკის 

კოორდინატორმა უნდა უზრუნველყოს თითოეული სტუდენტის 6-ჯერ შეფასების შესაძლებლობა) და თითოეული შეფასებისას 

სტუდენტმა შეიძლება მიიღოს მაქსიმუმ 5 ქულა. 

1) ვთქვათ, სემესტრის განმავლობაში ექვსივე შეფასებისას სტუდენტმა მიიღო მაქსიმალური 5 ქულა მაშინ მისი შეფასება უდრის 

მაქსიმალურ 30 ქულას, რადგან: 

(6 x 5)  = 30 qula 

2) ვთქვათ, სტუდენტმა მიიღო შეფასებები: 4, 2, 3, 2, 5  ქულა, მაშინ მისი შეფასება იქნება: 

4 + 2 + 3 + 2 + 5 = 16 qula 

პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა: ამ შემთხვევაში შეფასება (ქულა) იანგარიშება შემდეგნაირად: შეფასების სისტემაში პრაქტიკის 

ანგარიშის დაცვისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 40 ქულა. ვთქვათ, პრაქტიკის ანგარიშების საჯარო დაცვის კომისია შედგება 

3 წევრისგან: (1), (2) და (3). შეფასების ელემენტებია: ანგარიშის ფორმალური მხარე, ანგარიშის შინაარსობრივი მხარე და 

პრეზენტაციის ტექნოლოგია. 

1) ვთქვათ, კომისიის სამივე წევრმა შეფასების ყველა კომპონენტს მიანიჭეს მაქსიმალური 100%, ანუ სამივე შემთხვევაში შეფასება 

არის: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
40

100

10040

max

100)max40





  

შესაბამისად, პრაქტიკის ანგარიშის დაცვაზე კომისიის სამივე წევრის მიერ მინიჭებული მაქსიმალური ქულის 

გათვალისწიებით, პრაქტიკის ანგარიშის დაცვაზე მიღებული შეფასება უდრის მაქსიმალურ 40 ქულას, რადგან: 

qula40
3

404040


  

2) ვთქვათ, კომისიის (1) წევრმა შეაფასა შემდეგნაირად: 

ფორმალური მხარე - 80%, ანუ 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
32

100

8040

max

%80)max40





  

შინაარსობრივი მხარე -  75%, ანუ: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
30

100

7540

max

%75)max40





  

პრეზენტაციის ტექნოლოგია - 90%, ანუ: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
36

100

9040

max

%90)max40





  

შესაბამისად, (1) წევრის შეაფასა იქნება: qula 33  anuqula7,32
3

363032


   

ანალოგიურად გამოითვლება (2) და (3) წევრების შეფასებები. 

ანგარიშის საჯარო დაცვაზე მიღებული შეფასება (ქულა) კი იქნება: 

farglebSi qulis 40  qula
SefasebaSefasebaSefaseba

max 
3

X
 (3)(2)(1)

 

პრაქტიკის შემაჯამებელი შეფასება უდრის შუალედურ შეფასებებში და პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო დაცვაზე მიღებული 

შეფასების ჯამს. 



 

საბაკალავრო ნაშრომი:  

შემაჯამებელი შეფასება (ნიშანი):   – 100 (max. ქულა) : 

შუალედური შეფასებები   – 60    (max. ქულა), მათ შორის: 

ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ    48    (max. ქულა) 

სტუდენტის შეფასებები 

რეცენზენტის მიერ ნაშრომის შეფასება   12    (max. ქულა) 

ნაშრომის საჯარო დაცვაის შეფასება  – 40    (max. ქულა) 

შენიშვნა: შუალედურ შეფასებებში მოიაზრება: სილაბუსის მიხედვით საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ სტუდენტის სემესტრული 
მიმდინარე შეფასებები და რეცენზენტის მიერ ნაშრომის შეფასება, რომლებსაც აქვთ თავისი პროცენტული წილი შუალედური 
შეფასებების 60 ქულის ფარგლებში. 

ხელმძღვანელის 

მიერ სტუდენტის 

სემესტრული 

მიმდინარე 

შეფასება 

8 ქულა 

დაგეგმილი სამუშაო შესრულებულია, შეუძლია მაღალ დონეზე მასალის და საკითხის გადმოცემა, მიღებული 

ცოდნის სრული მოცულობით გამოყენება, თანამედროვე მასალების და ინფორმაციის დამოუკიდებლად 

მოძიება, დამუშავება და ანალიზი, დამოუკიდებლად შესასრულებელი სამუშაოს სტრუქტურირება, დაგეგნმა 

და დროის  მენეჯმენტი, შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა, არგუმენტირებული და ლოგიკური მსჯე-

ლობა ტერმინოლოგიის სწორი გამოყენებით. გამოყენებული ინფორმაციის სიზუსტე მაღალია, ფლობს 

საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ საკითხების ფართო სპექტრს. 

7 ქულა 

დაგეგმილი სამუშაო შესრულებულია, შეუძლია სამუშაოს ამომწურავად და დამოუკიდებლად შესრულება, 

რეკომენდებული ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და ანალიზი; სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული 

ინფორმაცია არის სათანადოდ დამუშავებული, ზუსტად და ამომწურავად გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

დაცულია; სრულად და სწორად პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე, პასუხები ზუსტი და ამომწურავია; კარგად 

ფლობს საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ მასალას. შეუძლია ინფორმაციის ზუსტად და აზ-

რის ლოგიკურად გადმოცემა, ადეკვატური არგუმენტების მოყვანა, მოსაზრებების დასაბუთება, გამოირჩევა 

ინიციატივით. 

6 ქულა 

დაგეგმილი სამუშაო შესრულებულია, ფლობს საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ საკითხებს, 

მიღებული მითითებების და რეკომენდაციების საფუძველზე შეუძლია ინფორმაციის მოძიება-დამუშავება, 

მონაცემების ანალიზი და სამუშაოს სწორად შესრულება ადეკვატური ტერმინოლოგოოს გამოყენებით, შეუძ-

ლია ლოგიკური მსჯელობა, არგუმენტების მოყვანა და აზრის დასაბუთება. 

5 ქულა 

დაგეგმილი სამუშაო შესრულებულია, მითითებების და დახმარების საფუძველზე შეუძლია დაგეგმილი 

სამუშაოს შესრულება, მიღებული ცოდნის გამოყენება, საკითხების და ინფორმაციის სწორად გადმოცემა, 

ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, აზრის სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბება და დასაბუთება, მაგრამ 

დასმულ შეკითხვებზე პასუხები შეკვეცილია და ნაკლებად იყენებს ტერმინოლოგიას. 

4 ქულა 

დაგეგმილი სამუშაოს მნიშვნელოვანი ნაწილი შესრულებულია, იცის საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან და 

შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებული საკითხების მნიშვნელოვანი ნაწილი, დახმარებით შეუძლია 

მასალის და ინფორმაციის გადმოცემა, დასმულ შეკითხვებზე პასუხები არის შეკვეცილი და არაზუსტი, 

გამოყენებული ტერმინოლოგია და ინფორმაცია მწირეა. 

3 ქულა 

დაგეგმილი სამუშაოს ძირითადი ნაწილი შესრულებულია, იცის საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან 

დაკავშირებული საკითხების ძირითადი ნაწილი, მაგრამ დასმულ კითხვებზე პასუხები შეკვეცილია, უჭირს 

დამოუკიდებლად ინფორმაციის  ანალიზი, მსჯელობა და აზრის დასაბუთება, პასუხისას და 

ტერმინოლოგიის გამოყენებისას დაუშვა არაარსებითი ხასიათის უზუსტობა,  

2 ქულა 
დაგეგმილი სამუშაოს ნაწილია შესრულებული, საკითხების ცოდნის დონე დამაკმაყოფილებელია, 

მიუხედავად რეკომენდაციების და მითითებისა უჭირს მასალის გადმოცემა, ინფორმაციის მოძიება და დამუ-

შავება, პასუხისას აუშვებს არაარსებითი ხასიათის შეცდომებს, ტერმინოლოგიის ცოდნის დონე დაბალია. 

1 ქულა 

დაგეგმილი სამუშაო მცირე ნაწილია შესრულებული, გამოყენებული ინფორმაცია და თეორიული მასალა 

მწირია, უჭირს საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებილ საკითხებზე მსჯემობა და ინფორმაციის გან-

ხილვა, დასმულ შეკითხვებზე პასუხი, აზრის ჩამოყალიბება, ტერმინოლოგიის გამოყენებისას უშვებს არსები-

თი ხასიათის შეცდომიბს. 

0 ქულა 
დაგეგმილი სამუშაო შესრულებული არ არის, საკითხების ცოდნის დონე არადამაკმაყოფილებელია, არ 

შეუძლია საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობა,  ვერ იყენებს სათანადო 

ტერმინოლოგის და ვერ პასუხობს დასმულ კითხვებზე.  

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება შეფასება წარმოადგენს ქულას შეფასების ამ კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 
48 ქულის ფარგლებში. (შეფასებების რაოდენობა -6, თითოეულის max შეფასება- 8 ქულა). 

რეცენზენტის 

მიერ 

საბაკალავრო 

ნაშრომის 

შეფასება 

100 – 81 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე მოწონებას 

იმსახურებს, მასალები მაღალ დონეზეა მომზადებული კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი კომპიუტერული პროგ-

რამების გამოყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომი სრულფასოვნად ასახავს დასახულ მიზნებსა და შე-

დეგებს, განხილული საკითხები საბაკალაბრო ნაშრომის თემატიკის ადეკვატურია; მუშაობისას გამოყენებულია ადეკ-

ვატური ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა. სტუდენტმა გამოავლინა ინფორმაციის და მონაცემების მოძიების და 

ანალიზის უნარი, შეძლო დასკვნების ლოგიკურად და არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება. 

80 – 61 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე სათანადო 

დონეზეა შესრულებული, ნაშრომი მომზადებულია კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი კომპიუტერული 

პროგრამების გამოუყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომი ადეკვატურად ასახავს აღწერილ მიზნებს, 

შედეგებს, განხილული საკითხების ლოგიკას და ურთიერთშესაბამისობას, თუმცა განხილული საკითხები არ ქმნიან ამომ-

წურავ წარმოდგენას შესრულებულ სამუშაოს შესახებ; საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისას გამოყენებულია საკმარისი 

ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა. 

60 - 41% (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე დამაკმაყოფი-

ლებელია, წარდგენილი მასალების ძირითადი ნაწილი არის მომზადებული კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი 

კომპიუტერული პროგრამების გამოუყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომი სრულად არ ასახავს და-

სახულ მიზნებსა და შედეგებს, განხილული საკითხები არ ქმნიან საკმარის წარმოდგენას საბაკალავრო ნაშრომში განხი-

ლული საკითხების შესახებ, წარმოდგენილი მასალა დასახვეწია, საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია 

მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა. 

40 – 21 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე ძირითადად 



დამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომში განხილული საკითხები ძირითადად შეესაბამება 

საბაკალავრო ნაშრომის მიზანს, მაგრამ არ იკვეთება განხილული საკითხებს ლოგიკური კავშირი, ნაშრომზე მუშაობისას 

გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა. 

20 და ნაკლები %  (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე 

არსებითად ხარვეზიანია; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომში განხილული საკითხები მხოლოდ ნაწილობრივ 

შეესაბამება საბაკალავრო ნაშრომის მიზანს, არ იკვეთება განხილული საკითხების ლოგიკური კავშირი, ინფორმაცია 

გადმოცემულია ფრაგმენტულად, ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერა-

ტურა. 

0% - საბაკალავრო ნაშრომი წარმოდგენილი არ არის ან: 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების 

ვიზუალური მხარე არადამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - არადამაკმაყოფილებელია. 

ამ კომპონენტში შეფასება წარმოადგენს ქულას შეფასების ამ კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 12 ქულის ფარგლებში 

საბაკალავრო 

ნაშრომის 

დაცვა 

100 – 81 %  (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე მოწონებას 

იმსახურებს, მასალები მაღალ დონეზეა მომზადებული კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი კომპიუტერული პროგ-

რამების გამოყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომში სრულფასოვნად ასახავს ნაშრომის მიზნებს, 

შედეგებს და შესრულებულ სამუშაოს, ნაშრომის მიზანი, შედეგები და განხულული საკითხები ურთიერთშესაბამისობაშია; 

მუშაობისას გამოყენებულია ადეკვატური ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; სტუდენტმა გამოავლინა 

ინფორმაციის და მონაცემების მოძიების და ანალიზის უნარი; შეძლო დასკვნების ლოგიკურად და არგუმენტირებულად 

ჩამოყალიბება; 3) საბაკალავრო ნაშრომის წარდგენის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია ნაშრომის წარდგენა, მაღალ 

დონეზე კომპეტენციების წარმოჩენა, დისკუსიაში მონაწილეობა, მსჯელობა, არგუმენტების მოყვანა, მოსაზრებების 

დასაბუთება და დაცვა.  

80 – 61 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე სათანადო 

დონეზეა შესრულებული, საბაკალავრო ნაშრომი მომზადებულია კომპიუტერული ტექნიკის და შესაბამისი 

კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომში ადეკვატურად ასახავს საბა-

კალავრო ნაშრომის მიზნებსა და შედეგებს, საბაკალავრო ნაშრომში განხილული საკითხები და საბაკალავრო ნაშრომის მი-

ზანი ურთიერთშესაბამისობაშია, თუმცა განხილული საკითხები ამომწურავად არ ასახავენ შესრულებულ სამუშაოს; 

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისას გამოყენებულია საკმარისი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 3) 

პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შეუძლია საბაკალავრო ნაშრომის წარდგენა, კომპეტენციების წარმოჩენა და 

დისკუსიაში მონაწილეობა, მაგრამ უჭირს არგუმენტების მოყვანა და მოსაზრებების დასაბუთება. 

60 – 41 %  (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე დამაკმაყოფი-

ლებელია, წარდგენილი მასალების ძირითადი ნაწილი არის მომზადებული კომპიუტერული ტექნილის და შესაბამისი 

კომპიუტერული პროგრამების გამოუყენებით; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომში სრულად არ ასახავს 

საბაკალავრო ნაშრომის მიზნებსა და შედეგებს, განხილული საკითხები არ ქმნის სრულ წარმოდგენას საბაკალავრო ნაშრო-

მის თემატიკის და შესრულებული სამუშაოს შესახებ, წარმოდგენილი მასალა დასახვეწია, საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაო-

ბისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს შე-

უძლია საბაკალავრო ნაშრომის წარდგენა, მაგრამ უჭირს კომპეტენციების წარმოჩენა და დიაკუსიაში მონაწილეობა, ვერ 

ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებების. 

40 – 21 % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე ძირითადად 

დამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომში განხილული საკითხები ძირითადად შეესაბამება 

საბაკალავრო ნაშრომის მიზანს, მაგრამ არ იკვეთება განხილული საკითხებს შორის ლოგიკური კავშირი. განხილული 

საკითხები არ ქმნიან სრულ წარმოდგენას საბაკალავრო ნაშრომის თემატიკის და შესრულებული სამუშაოს შესახებ; 

საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერატურა; 3) პრეზენტაციის 

ტექნოლოგია - სტუდენტს უჭირს საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაცია, ვერ მონაწილეობს დისკუსიაში და პასუხობს 

მხოლოდ კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე, არ შეუძლია დასაბუთებული მოსაზრების ჩამოყალიბება, მსჯელობა და 

არგუმენტების მოყვანა. 

20 და ნაკლები % (max შეფასების) - 1) ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე 

არსებითად ხარვეზიანია; 2) შინაარსობრივი მხარე - საბაკალავრო ნაშრომში განხილული საკითხები მხოლოდ ნაწილობრივ 

შეესაბამება საბაკალავრო ნაშრომის მიზანს, არ იკვეთება განხილული საკითხების ლოგიკური კავშირი, ინფორმაცია 

გადმოცემულია ფრაგმენტულად, ნაშრომზე მუშაობისას გამოყენებულია მწირი ინფორმაცია, მონაცემები და ლიტერა-

ტურა; 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს უჭირს საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაცია, ვერ მონაწილეობს დისკუ-

სიაში, პასუხობს მხოლოდ კონკრეტულად დასმულ შეკითხვებზე და პასუხისას უშვებს შეცდომებს და უზუსტობებს. 

0% - საბაკალავრო ნაშრომი წარმოდგენილი არ არის, სტუდენტი არ გამოცხადდა საბაკალავრო ნაშრომის დაცვაზე ან: 1) 

ფორმალური მხარე - საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების ვიზუალური მხარე არადამაკმაყოფილებელია; 2) შინაარსობრივი 

მხარე - არადამაკმაყოფილებელია, 3) პრეზენტაციის ტექნოლოგია - სტუდენტს არ შეუძლია საბაკალავრო ნაშრომის 

პრეზენტაცია. 

ამ კომპონენტში სტუდენტის შეფასება წარმოადგენს ქულას შეფასების ამ კომპონენტისთვის განსაზღვრული max 40 ქულის 

ფარგლებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შეფასების გაანგარიშემის წესი 

შუალედური შეფასებები - ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ მიერ სტუდენტის სემესტრული მიმდინარე შეფასებები და 

რეცენზენტის მიერ საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება. შუალედური შეფასების კომპონენტში მიღებული ქულა იანგარიშება 

შემდეგნაირად, მაგალითად, სილაბუსის მიხედვით: 

ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ სტუდენტის სემესტრული მიმდინარე შეფასებებისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 48 ქულა. 

სემესტრის განმავლობაში თითოეული სტუდენტი უნდა შეფასდეს 6-ჯერ (ნაშრომის ხელმძღვანელმა უნდა უზრუნველყოს 

თითოეული სტუდენტის 6-ჯერ შეფასების შესაძლებლობა) და თითოეული შეფასებისას სტუდენტმა შეიძლება მიიღოს მაქსიმუმ 

8 ქულა. 

1) ვთქვათ, სემესტრის განმავლობაში ექვსივე შეფასებისას სტუდენტმა მიიღო მაქსიმალური 8 ქულა, მაშინ მისი შეფასება უდრის 

მაქსიმალურ 48 ქულას, რადგან: 

(6 x 8)  = 48 qula 

2) ვთქვათ, შეფასებისას სტუდენტმა მიიღო 4, 2, 3, 1, 5 და 6 ქულა, მაშინ მისი შეფასება იქნება: 

4 + 2 + 3 + 1 + 5  +  6 = 21 qula 

რეცენზენტის მიერ საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება. ამ შემთხვევაში შეფასება (ქულა) იანგარიშება შემდეგნაირად: შეფასების 

სისტემაში რეცენზენტის მიერ ნაშრომის შეფასებისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 12 ქულა და შეფასდება სარეცენზიოდ 

წარმოდგენილი ნაშრომის ფორმალური და შინაარსობრივი მხარეები. 

1) ვთქვათ, ფორმალური და შინაარსობრივი მხარეები რეცენზენტმა შეაფასა მაქსიმალური 100%,, მაშინ: 

ფორმალური მხარე: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
12

100

10012

max

%100)max12





  

შინაარსობრივი მხარე: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
12

100

10012

max

%100)max12





  

მაშინ, რეცენზენტის მიერ ნაშრომის შეფასება უდრის : qula12
2

1212


  

2) ვთქვათ,  რეცენზენტმა შეაფასა შემდეგნაირად:  

ფორმალური მხარე - 80%, ანუ: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
6,9

100

8012

max

%80)max12





  

შინაარსობრივი მხარე - 75%, ანუ: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
0,9

100

7512

max

%75)max12





  

მაშინ რეცენზენტის მიერ ნაშრომის შეფასება უდრის : qula3,9
2

0,96,9


  

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა: ამ შემთხვევაში შეფასება (ქულა) იანგარიშება შემდეგნაირად: შეფასების სისტემაში ნაშრომის 

დაცვისთვის მინიჭებულია მაქსიმალური 40 ქულა. შეფასდება ნაშრომის ფორმალური მხარე, შინაარსობრივი მხარე და 

პრეზენტაციის ტექნოლოგია. ვთქვათ, ნაშრომის საჯარო დაცვის კომისია შედგება 3 წევრისგან. 

1) ვთქვათ, კომისიის სამივე წევრმა მიანიჭა მაქსიმალური 100%, ანუ სამივე შემთხვევაში შეფასება არის: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
40

100

10040

max

%100)max40





  

შესაბამისად, ნაშრომის დაცვაზე მიღებული შეფასება უდრის მაქსიმალურ 40 ქულას, რადგან: 

qula40
3

404040


  

2) ვთქვათ, კომისიის (1) წევრმა შეაფასა შემდეგნაირად: 

ფორმალური მხარე - 80%, ანუ: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
32

100

8040

max

%80)max40





  

შინაარსობრივი მხარე -  75%, ანუ: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
30

100

7540

max

%75)max40





  

პრეზენტაციის ტექნოლოგია - 90%, ანუ: 

qula
 procenti) Sesabamisi qulis ( 100

qula  is(komponent
36

100

9040

max

%90)max40





  

შესაბამისად, (1) წევრის მიერ ნაშრომის დაცვის  შეაფასა იქნება: qula7,32
3

363032


   

ანალოგიურად გამოითვლება (2) და (3) წევრების შეფასებები. 

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვაზე მიღებული შეფასება (ქულა) კი იქნება: 



farglebSi qulis 40  qula
SefasebaSefasebaSefaseba

max 
3

X
 (3)(2)(1)

 

საბაკალავრო ნაშრომის შემაჯამებელი შეფასება უდრის შუალედურ შეფასებებში და ნაშრომის საჯარო დაცვაზე მიღებული 

შეფასების ჯამს. 

 

 


