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სასწავლო კურსის სილაბუსის შეფასება 

კონკურსანტი  (გვარი, სახელი)  
 

სასწავლო კურსის დასახელება  

 
№ შეფასების კომპონენტები/კრიტერიუმი 

1.  სასწავლო კურსის მიზნები, შინაარსი და დაგეგმილი სწავლის შედეგები ურთიერთშესაბამისია 

2.  მიზნები ასახავს სასწავლო კურსის სპეციფიკას, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და მიღწევადია 

3.  შედეგები 
გამომდინარეობს სასწავლო კურსის შინაარსიდან, მიღწევადი და მკაფიოდ ჩამოყალიბებულია 

შეესაბამება უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს (ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის საფეხურს) 

4.  შინაარსი  შეიცავს დარგის აქტუალურ საკითხებს, უზრუნველყოფს დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევას 

5.  
სწავლების 

მეთოდები  
შეესაბამება სასწავლო კურსის სპეციფიკას 

6.  
სტუდენტის 

შეფასების სისტემა 

შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას 

7.  
შეფასების ფორმები, კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები (შინაარსით და ქულათა გრადაციით) შეესაბამება სასწავლო კურსის 

სპეციფიკას და უზრუნველყოფენ სტუდენტის მიღწევების სრულფასოვან შეფასებას 

8.  

ლიტერატურა 

ძირითადი/სავალდებულო ლიტერატურა - შეესაბამება სასწავლო კურსის სპეციფიკას, არის აქტუალური და უზრუნველყოფს სასწავლო 

კურსის სრულფასოვნად შესწავლას 

9.  
დამატებითი/დამხმარე ლიტერატურა და სხვა მითითებული წყაროები/რესურსები - შეესაბამება სასწავლო კურსის შინაარსს და ხელს 

შეუწყობს მის შესწავლას 

10.  

ECTS  

კრედიტის რაოდენობა შეესაბამება სასწავლო კურსის მიზნებს, შედეგებს და სასწავლო კურსის  შინაარსს 

11.  კრედიტების შესაბამისი საათები მოიცავს საკონტაქტო და დამოუკიდებელი მეცადინეობის საათებს, მათი თანაფარდობა რელევანტურია 

12.  საკონტაქტო საათების რაოდენობა და საკონტაქტო საათებში დაგეგმილი საქმიანობა ურთიერთშესაბამისია 

შენიშვნა:  1) შეფასებას ექვემდებარება მხოლოდ საკონკურსო მიზნებისთვის ჩათვლილი სასწავლო კურსების სილაბუსები; 2) სილაბუსის შეფასება ხდება მხოლოდ საკონ-
კურსო კომისიის წევრი - დარგის სპეციალისტ(ებ)ის მიერ ინდივიდუალურად ზემოთ მითითებული შეფასების კრიტერიუმების გამოყენებით; 3) სილაბუსი შეიძლება იყოს 
წარმოდგენილი როგორც სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი, ისე განსხვავებული ფორმით. სილაბუსში აუცილებლად უნდა მითითებული: სასწავლო კურსის დასახელე-
ბა, უმაღლესი განათლების საფეხური, მოცულობა კრედიტებში, შესაბამისი საკონტაქტი და დამოუკიდებელი მუშაობის საათები, სასწავლო კურსის წინაპირობები, მიზანი, 
დარგობრივი და/ან ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციებით აღწერილი სწავლის შედეგები, შინაარსი, სწავლების მეთოდები, სტუდენტის შეფასების სისტემა (შეფასების 
კომპონენტები, ფორმები, მეთოდები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები), ძირითადი/სავალდებულო ლიტერატურა. სილაბუსში ერთ-ერთი აუცილებლად მისათითე-
ბელი ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში სილაბუსი შეფასდება „0“ ქულით. შეფასების სისტემა: 1) ზემოთ მითითებულ თითოეულ შეფასების კომპონენტში: „სრულად 
აკმაყოფილებს“ – 1 ქულა, „ნაწილობრივად აკმაყოფილებს – 0.5 ქულა,  „არადამაკმაყოფილებელია“ – 0 ქულა; 2) საკონკურსო კომისიის თითოეული წევრის შემთხვევაში 
სილაბუსის შეფასება (შემაჯამებელი ქულა) უდრის შეფასების კომპონენტებში მის მიერ მინიჭებული ქულების ჯამს. 

 

შემაჯამებელი ინფორმაცია 
 

                               შეფასების კომპონენტი  

 

 

 

საკონკურსო კომისიის წევრი 
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საკონკურსო კომისიის 

წევრის ხელმოწერა 

 

სულ 

ქულა 

№ გვარი, სახელი ქულები 

1.                 

2.                 

3.                 
 

 სილაბუსის შეფასების შემაჯამებელი ქულა: ! 

  

 (თარიღი) 

 

 


