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ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტში
შიდა გამოცდაწე ქცევის წესი

 გამოცდაზე დაიშვებიან მხოლოდ რეგისტრაციაგავლილი მაგისტრანტობის კანდიდატები,
 გამოცხდაზე დასაშვებად წარსადგენია პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 გამოცდაზე დასაშვებია მხოლოდ ნებადართული პირადი მოხმარების და ჰიგიენის (წყალი, წამლები, ხელსა-
ხოცები, საწერი კალამი და სხვ.) ნივთების შემოტანა.

 აკრძალულია: გამოცდაზე დაგვიანება, არანებადართული ნივთების (სასწავლო მასალის/სახელმძღვანელოს,
ნებისმიერი სახის ჩანაწერების, მობილური ტელეფონის, ნოუთბუქის, ყურსასმენების ან სხვა ხელსაწყოების)
შეტანა ან გამოყენების მცდელობა, ქურთუკით, ქუდით ან თავსაბურავით შემოსვლა, დაწყებული გამოცდის
უნებართოდ მიტოვება, საგამოცდო ფურცლის დაზიანება (მათ შორის, რაიმე სახის მინაწერის/წარწერის ან
გრაფიკული გამოსახულების დატანა, რომელიც დაკავშირებული არ არის საგამოცდო დავალების შესრულება-
სთან), გაფრთხილების მიუხედავად წესრიგის დარღვევად მიჩნეული ქმედების (გადალაპარაკება, აუდი-
ტორიაში სიარული, რაიმე ფორმით დახმარების გაწევა/მიღება, სხვა პირებისთვის ხელის შეშლა ან სხვ.) ჩადე-
ნა, გამოცდის ჩაშლის მცდელობა ან წესრიგის დარღვევად მიჩნეული სხვა ქმედების ჩადენა.

 გამოცდაზე დაგვიანების შემთხვევაში პირი კარგავს გამოცდაზე შესვლის უფლებას, გამოცდაზე წესების და-
რღვევის შემთხვევაში - გამოცდის დასრულების უფლებას.

 საგამოცდო ფურცლის დაზიანების შემთხვევაში არ მოხდება ნაშრომის შემოწმება.
 გამოცდაზე (თუნდაც საპატიო მიზეზით) გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პირს არ აქვს უფლება მოითხოვოს
დამატებითი გამოცდის დანიშვნა და ჩატარება.

 ბნსუ–ში გამოცდის დროის ლიმიტია დადგენილი.
 საგამოცდო ბილეთები წარმოდგენილია რამდენიმე ვარიანტის სახით, ბილეთები მოიცავენ იდენტური რაო-
დენობის და სირთულის საკითხებს/დავალებებს, რომლებიც ფასდება ქულებით. გამოცდის მაქსიმალური შე-
მაჯამებელი ქულა მიიღება საგამოცდო ბილეთის ყველა საკითხზე სწორი პასუხის გაცემის/ყველა დავალების
სწორად შესრულების შემთხვევაში (გამოცდა დაძლეულად ითვლება მაქსიმალური შესაძლო ქულიდან არა-
ნაკლებ 50%-ის მიღების შემთხვევაში).

 პირს, რომელიც არ ეთანხმება მიღებულ შეფასებას, შეუძლია ბნსუ-ს მიერ დადგენილ ვადაში გაასაჩავროს შე-
დეგები. საჩივრებს განიხილავს ფაკულტეტის დეკანის გადაწყვეტილებით დარგის სპეციალისტებისგან შექმ-
ნილი კომისია.

 საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპისა და ბნსუ-ს შიდა გამოცდ(ებ)ის შედეგად გამოვლინდება ის
მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელიც უფლებას მოიპოვებს სწავლა განაგრძოს ბნსუ-ს შესაბამისი საგანმანა-
თლებლო პროგრამული მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრატურაში (ბოლო ვაკანტურ
ადგილზე გასული რამდენიმე თანაბარქულიანი მაგისტრანტობის კანდიდატების არსებობის შემთხვევაში -
პირი, რომელსაც საერთო სამაგისტრო გამოცდაში აქვს მიღებული მეტი ქულა).

 საკითხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ამ წესში, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმ-
დებლობის შესაბამისად.


