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თ ა ვ ი  პ ი რ ვ ე ლ ი  

ა კ ა დ ე მ ი უ რ ი  პ ე რ ს ო ნ ა ლ ი ს  პ რ ო ფ ე ს ი უ ლ ი  ს ა ქ მ ი ა ნ ო ბ ი ს  

კ ო დ ე ქ ს ი  

   
akademiur personals miekuTvnebian- profesorebi, asocirebuli an 

asistent profesorebi, asistentebi  da maswavleblebi, aseve mowveuli 

leqtorebi, romlebic monawileoben an/da warmarTaven saswavlo processa da 

mecnierul kvlevebs. 

1. akademiuri personalis profesiuli saqmianobis kodeqsis mizania 

kavkasiis universitetSi saukeTeso saerTaSoriso gamocdilebis Sesabamisi 

swavla/swavlebis da kvlevis garemos Seqmna, maRali moraluri 

faseulobebis, saxelmwifoSi moqmedi samarTlebrivi normebisa da Sida 

sauniversiteto brZanebebis da sxva saxis gadawyvetilebebis ganxorcieleba 

da Sesruleba.  

    2. akademiuri personalis profesiuli saqmianobis kodeqsi adgens 

eTikisa da saqmianobis ZiriTad principebs, qcevis wesebsa da standartebs, 

romlebic akademiurma personalma unda daicvas rogorc samsaxurebrivi 

movaleobis-swavlebisa da kvlevis, ise sxva saqmianobis ganxorcielebisas; am 

kodeqsSi mocemuli normebis dacva savaldebuloa akademiuri 

personalisaTvis.  

3. akademiuri personalis profesiuli saqmianobis kodeqsi efuZneba 

Semdeg principebs: 

 kanonmorCileba; 

 profesionalizmi; 

 kompetenturoba; 

 keTilsindisiereba; 

 kolegialoba; 

 momTxovneloba; 

 urTierTpativiscema; 

 tradiciebisadmi pativiscema; 

 angariSvaldebuleba; 

 samarTlianoba; 

 sandooba; 

 saqmisadmi erTguleba; 

 gunduri erTianoba; 

 pasuxismgebloba 

 miukerZoebloba; 

 uangaroba; 

 humanizmi; 

 punqtualoba; 

 TanagrZnoba; 

 tolerantoba; 

 Tanasworoba; 

4. akademiur personals ufleba aqvs: 
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 monawileoba miiRos kurikulumis ganviTarebasa da daxvewaSi; 

 monawileoba miiRos akademiuri personalis SerCevaSi, rogorc    

sakonkurso komisiis wevrma; 

 monawileoba miiRos akademiuri personalis, administraciis, damxmare 

personalisa da studentebis saqmianobisa da qcevis kodeqsebis daxvewa-

ganviTarebaSi; 

 sauniversiteto Sekrebebze Tavisuflad gamoxatos kritikuli azri 

universitetis, skolis, sagnis swavlebis da a.S. Sesaxeb;   

 moiTxovos administraciisagan  swavlebisa da kvlevis 

maRalprofesiul doneze warmarTvisaTvis organizaciuli da materialur-

teqnikuri uzrunvelyofa,  swavlebis da kvlevis SesaZleblobebis 

ganviTarebis, gafarToebis da srulyofis pirobebis Seqmna; 

 daicvas Tavisi profesiuli Rirseba; 

 moiTxovos administraciisagan misi pirovnuli da qonebrivi 

usafrTxoebis dacvisaTvis saTanado RonisZiebebis gatareba; 

 dadgenili wesis Sesabamisad isargeblos biblioTekiT, 

sainformacio fondiT da universitetis sxva struqturuli qvedanayofebis 

momsaxurebiT; 

 aimaRlos kvalifikacia universitetis materialuri mxardaWeriT, 

universitetis administraciis mier dadgenili kvalifikaciis amaRlebis 

erTiani sistemis Sesabamisad; 

 SearCios dakisrebuli movaleobis Sesrulebis meTodebi da 

saSualebebi, romlebic emsaxureba universitetis miznebis maRali xarisxiT 

da Tanamedrove saerTaSoriso standartebis Sesabamisad Sesrulebas; 

 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli odenobiTa da pirobebiT 

moiTxovos da droulad miiRos Sromis anazRaureba; 

 miiRos sajaro xasiaTis informacia universitetSi mimdinare 

procesebis Sesaxeb; 

 daatovebinos auditoria udisciplino students, romlis saqcieli 

xels uSlis mecadineobis normalur msvlelobas da is mecadineoba 

CauTvalos gacdenad; 

 moxsnas sakontrolo weridan, testidan, Sualeduri da finaluri 

gamocdidan  karnaxis, gadaweris mcdelobaSi,  `Spargalkis~ gamoyenebasa da 

sxvisTvis gadacemaSi, mobiluri telefonis gamoyenebaSi an akrZalul sxva 

qmedebaSi mxilebuli studenti da gauformos Sefaseba `nuli~; 

 dasvas sakiTxi im studentisaTvis disciplinuri pasuxismgeblobis 

Sefardebis Sesaxeb, romelic uxeSad daarRvevs studentis eTikur kodeqss-

Caidens xulignur saqciels, Seuracxyofas miayenebs administraciis, 

akademiuri,  damxmare an momsaxure personalis  warmomadgenels an sxva 

students, an Caidens studentis statusTan Seusabamo sxva qmedebas.; 

 

 

5. akademiur personals moeTxoveba: 
 sruli codna  da gageba im sagnisa, romelsac aswavlis; 
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 gaaCndes saWiro unar-Cvevebi da gamocdileba studentebisaTvis Tavisi 

codnis efeqturad gadacemisaTvis; 

 SeeZlos studentebisagan ukureaqciis miReba mis mier Sesrulebuli 

funqciebis Taobaze; 

 ganuxrelad icavdes winamdebare kodeqsiT aRiarebul principebs da 

normebs; 

 mudmivad ecnobodes uaxles miRwevebsa da meTodologias Tavisi moR-

vaweobis sferoSi, iseve rogorc siaxleebs pedagogikaSi; 

 iyos koreqtuli rogorc kolegebis, aseve studentebis mimarT; 

 ar misces SeniSvna kolegas studentebis TandaswrebiT 

 mzad iyos akademiuri administraciis xarisxis uzrunvelyofis sam-

saxuris da komisiurad Seqmnili kolegebis jgufis warmomadgenlebis mis 

mecadineobaze daswrebisaTvis.  

 

6. akademiuri personali valdebulia: 

 keTilsindisierad Seasrulos SromiTi valdebulebebi akademiuri 

Tanamdebobis, specialobis, kvalifikaciis, Sinaganawesis, brZanebebis, 

administraciis miTiTebebis Sesabamisad.  

 mTliani samuSao dro gamoiyenos SromisaTvis, ar dauSvas 

mecadineobaze dagvianebis an mecadineobis vadaze adre damTavrebis 

SemTxveva; 

  Sualeduri da დასკვნითი gamocdebisaTvis studentebis ukeT mosam-

zadeblad gauwios am ukanasknelebs damatebiTi konsultaciebi semestrSi 

jgufze aranakleb 5 saaTis ganmavlobaSi; 

 im SemTxvevaSi Tu leqtori ar gamocxaddeba mecadineobis dawyebidan 

10 wuTis ganmavlobaSi, studentebs ufleba aqvT datovon auditoria.  

 sistematurad aimaRlos profesiuli codna, mudmivad izrunos 

pedagogiuri xerxebisa da meTodebis daxvewasa da ganviTarebaze; 

 miaRwios TiToeuli studentis SesaZleblobebis maqsimalur 

mobilizacias sagnis umaRles doneze aTvisebisaTvis. 

 ganaviTaros studentebSi Tavisufali da kritikuli azrovnebis unari. 

 xeli Suwyos samoqalaqo sazogadoebis Rirseuli wevris aRzrdas; 

 daainteresos studentebi universitetSi mimdinare samecniero-

kvleviTi saqmianobiT da proeqtebiT, gauwios maT xelmZRvaneloba samecniero 

an saproeqto Tematikis SesrulebaSi; 

 specialuri disciplinebis swavlebisas Seqmnas qeisebi, moixmos 

magaliTebi adgilobrivi praqtikidan, prezentaciebze moiwvios dargis 

kompetenturi warmomadgenlebi; 

 ganaxorcielos sagnis swavleba kavkasiis univesitetSi miRebuli 

akademiuri standartebis  Sesabamisad; rac moicavs: 

 TiToeul semestrSi საგანმანათლებლო პროგრამის Sesabamisad 

კურსის ganaxlebuli da daxvewili silabusis momzadebas; 

 TiToeuli mecadineobisaTvis testirebis, sakontrolo da saSinao 

davalebebis ganaxlebuli da srulyofili variantebis Sedgenas; 

 sailustracio masalis momzadebas; 
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 sakontrolo, Sualeduri da დასკვნითი Semowmebebis Catarebas ga-

naxlebuli testebiTa da davalebebiT; 

 silabusiT daTqmuli obieqturi Sefasebis standartis ucilob-

lad dacvas; 

 kvireuli werilobiTi testebis, Sualeduri da finaluri gamoc-

debis sapatio mizeziT gacdenis SemTxvevaSi aRdgenas administraciis 

werilobiTi nebarTviT; 

სტუდენტის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 
 

შეფასების სისტემა უშვებს:  

 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

 

.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:   

 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს  

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით  

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ  

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

xelmisawvdomi gaxados silabusi da damatebiTi masala. 
 ar dauSvas silabusiT gansazRvruli pirobebis darRveva;  daTqmul 

vadebSi Caataros mimdinare,  Sualeduri da finaluri Semowmebebi; 

gansakuTrebul SemTxvevaSi mimarTos dekans moxsenebiTi baraTiT, romelSic 

dasabuTebuli iqneba cvlilebis aucilebloba da SeTavazebuli iqneba 

konkretuli winadadeba; 

 Tavisi mivlinebis Sesaxeb sul cota ori kviriT adre acnobos dekans 

da studentebs, xolo Tu semestris dawyebamdea misTvis cnobilia SesaZlo 

mivlinebis Sesaxeb - gaiTvaliswinos silabusSi. 

 aRadginos gacdenili mecadineobebi akademiur menejerTan Se-

Tanxmebul drosa da auditoriaSi; 

 sakontrolo weris, Sualeduri da finaluri gamocdebis procesSi, Tu 

SemCneuli iqneba leqtori `Spargalkis~, karnaxis da sxva msgavsi maxinji 

gamovlinebebisadmi gulgrilobaSi, ganixileba masTan sakontraqto 

urTierTobis Sewyvetis sakiTxi; 

 erTi kviris vadaSi warudginos akademiur menejers studentTa 

mimdinare, Sualeduri da finaluri gamocdebis niSnebi. 

 akademiuri menejerisaTvis  gadacemuli Sefasebebis nebismieri koreqti-

rebisaTvis moxsenebiTi baraTiT daasabuTos amis aucilebloba; 

 obieqturad Seafasos studentebis codna, droulad gaacnos maT 

miRebuli Sefasebebi, gaanalizos Sedegebi da izrunos xarvezebis 

aRmofxvrisaTvis. 
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 studentis mier Sefasebis gasaCivrebis SemTxvevaSi daemorCilos 

sauniversiteto saapelacio komisiis gadawyvetilebas. 

 ar dauSvas dagvianebuli studenti mecadineobaze; 

 gaufrTxildes universitetis qonebas, mkacrad daicvas teqnikuri 

mowyobilobebis gamoyenebis wesebi, daicvas materialur faseulobaTa da 

dokumentaciis Senaxvis dadgenili wesebi;  

 students  moTxovnis SemTxvevaSi warudginos misi namuSevari.  

 Seinaxos studentTa namuSevrebi eqvsi Tvis ganmavlobaSi; 

 administraciis specialuri nebarTvis gareSe ar dauSvas 

konfidencialuri, akademiuri, ekonomikuri, komerciuli, samecniero-

teqnikuri, teqnologiuri da universitetis sxva informaciis gacema, 

romelic misi samuSao valdebulebis Sesrulebisas iqna miwodebuli an 

SemTxveviT moxvda mis xelSi; 

 gamoiCinos Tavazianoba da taqti studentebis da TanamSromlebis 

mimarT; pativi sces kolegis Sromas, iyos zomierad distancirebuli 

studentebTan. 

 gulisxmierad moeqces studentis problemebs, daexmaros mas 

SesaZleblobebis da kompetenciis farglebSi, gamoyos dro da adgili 

studentebTan  konsultaciebisaTvis  sagnis SeswavlasTan, kvleviTi 

samuSaos CatarebasTan an proeqtis SesrulebasTan dakavSirebiT; 

 monawileoba miiRos Sualeduri da finaluri sagamocdo komisiebis 

muSaobaSi.  

 monawileoba miiRos saprofesoroebis, sagnobrivi meToduri seminaris 

muSaobaSi da sagnis swavlebis CarCo - silabusis gamomuSavebaSi; 

 ganaxorcielos kontroli studentebis mier sauniversiteto bazaSi se-

mestruli Sefasebis sworad asaxvaze. 

 eweodes samecniero-kvleviT muSaobas; 

 monawileoba miiRos sauniversiteto proeqtebis SesrulebaSi; 

 mudmivad srulyos Tavisi profesiuli unar-Cvevebi; 

 yvela Rone ixmaros, raTa aRmoifxvras mizezebi da pirobebi, romlebic 

xels uSlian an arTuleben saswavlo procesis normalur msvlelobas da 

dauyovnebliv Seatyobinos administracias  momxdaris Sesaxeb; 

 qveynis SigniT an sazRvargareT yofnisas mudam izrunos 

universitetis saqmiani reputaciis amaRlebaze, Rirsebasa da prestiJze. 

 gamoiyenos eleqtronuli saSualebebi studentebTan da admi-

nistraciasTan urTierTobisaTvis, informaciis misaRebad da gasavrceleb-

lad, studentTa daswrebebis aRricxvis sawarmoeblad; 

 daeswros administraciis mier daniSnul Sexvedras da miiRos mona-

wileoba dasmuli sakiTxebis ganxilvaSi. 

 universitetTan SromiTi urTierTobis Sewyvetis survilis SemTxveva-

Si, minimum 4 (oTxi) kviriT adre gaafrTxilos amis Sesaxeb universitetis 

administracia. (mocemuli moTxovna exeba profesorebs, asocirebul profe-

sorebs, asistent-profesorebsa da asistentebs).  

 

7. akademiur personals ekrZaleba: 
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  nebismieri mizeziT saswavlo procesis CaSla; 

 mecadineobaze moumzadeblad,  mouwesrigeblad an gamomwvevi 

tansacmliT  Sesvla; 

 kavkasiis universitetis  studentis  repetitoroba. 

 Tavisi studentisagan an misi mSoblebisagan ZviradRirebuli (10 

larze Zviri) saCuqris miReba; 

 Tavisi studentis, maTi mSoblebis,  naTesavebis an sxva axloblebis 

Tanamdebobrivi mdgomareobis angarebiT gamoyeneba piradi miznebis 

misaRwevad; 

 akademir saqmianobasTan da/an dakavebul TanamdebobasTan Seuferebeli 

qmedebis ganxorcieleba; 

 TviTneburad Sualeduri, an/da finaluri gamocdis Semdeg 

studentisaTvis gadabarebis uflebis micema; 

 studentis Sefaseba garegnobis, erovnuli an religiuri niSnis 

mixedviT; 

 akademiuri Sefasebebis gamoyvanisas studentebis keTilganwyobis 

mopovebisa da zedmetad stimulirebis motiviT  qulebiT manipulireba; 

 erTi studentis niSani (qula) gaumxilos meore students, Tu amis 

nebarTva mocemuli studentisagan ara aqvs; 

 administraciasTan SeuTanxmeblad studentebis dabareba da 

auditoriis dakaveba; 

 mecadineobis dros mobiluri telefoniT sargebloba; 

 universitetisaTvis zianis momtani qmedebisaken biZgeba; 

 universitetis resursebis gamoyeneba piradi, komerciuli, politikuri 

an religiuri miznebisaTvis; 

 ZaldatanebiTi qmedeba an muqara universitetis erTobis sxva 

wevrebis mimarT; 

 universitetis erTobis sxva wevrebis diskriminacia maTi politikuri 

Sexedulebis,  aRmsareblobis, warmoSobis, erovnebis, ojaxuri mdgomareobis, 

sqesis, janmrTelobis mdgomareobis gamo. 
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თავი მეორე 
 

საგანმანათლებლო პროგრმებისა დ სილაბუსის შედგენის ინსტრუქცია (აღნიშნული 

ინსტრუქცია არ ვრცელდება კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ ორმაგი ხარისხის 

პროგრამებზე) 

შესაბამისი სკოლის ლოგო 

 

1.1. კავკასიის უნივერსიტეტის ყველა სკოლაში შემუშავებული პროგრამები და სილაბუსები 

შეესაბამება ქვემოთ დადგენილ ინსტრუქციასა და ფორმას; 

1.2. კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ორმაგი ხარისხის 

პროგრამების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ფორმები შეიძლება არ გავრცელდეს, 

რადგან გათვალისწინებულია უცხოეთის პარტიორი უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი 

პროგრამების ფორმა. 

1.3. ორმაგი პროგრამების განხორციელებისას უცხოენოვან პროგრამებთან ერთად წარმოდგენილ 

უნდა იქნეს პროგრამების ქართულ ენოვანი თარგმანი.  

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასახელება 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

დასახელება ინგლისურ ენაზე 

 

 

 

უმაღლესი აკადემიური განათლების 

საფეხური 

 

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი  

 

 

სწავლების ენა  

კავკასიის უნივერსიტეტი 
 

კავკასიის (შესაბამისი) სკოლა 
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  

ქართულად:      

ინლისურად:  

შესაბამისი პროგრამის დამტკიცების და  

განახლების თარიღი 
 

 

შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელი 

 
 

ინფორმაცია იხ. “ პროგრამის ხელმძღვანელის CV”  

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  

 დეტალურად უნდა აღიწეროს პროგრამის საერთო მოცულობა, მისი 

გადანაწილება კრედიტების რაოდენობებით სემესტრების მიხედვით. 

 სწავლების ხანგრძლივობის ვადა.  

 კრედიტების რა ნაწილი ეთმობა პროფესიისათვის აუცილებელ კომპონენტებს 

(პრაქტიკის კომპონენტის ჩათვლით), ზოგადსაუნივერსიტეტო საგნებს, უცხო ენას 

და თავისუფალ კრედიტებს.  

 ინფორმაცია შუალედური კვალიფიკაციის მინიჭების შესაძლებლობის შესახებ. 

 არის თუ არა პროგრამის ფარგლებში დამატებითი Minor სპეციალობის გავლის 

საშუალება კრედიტების მითითებით. 

 აქვე უნდა განისაზღვროს სასწავლო წლის ფარგლებში სემესტრში სასწავლო 

კვირეების რაოდენობა და და 1 კრედიტის საათობრივი დატვირთვის ექვივალენტი. 

 უნდა იყოს ინფორმაცია სავალდებულო და არჩევითი საგნების ხვედრით წილზე 

სასწავლო გეგმის მიხედვით. 
 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

ზოგადი წესი + უცხო ენასთან ან სხვა ზოგადსაუნივერსიტეტო საგნებთან მიმართებაში 

არსებული დათქმები (არსებობის შემთხვევაში). 
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შესაბამის 

პროგრამის მიზანი 

ზოგადი მიზანი რომელიც გამომდინარეობს სკოლის მისიიდან და 

შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას, ასევე ითვალისწინებს დარგის 

სტანდარტებს. (მაქსიმუმ 1 აბზაცი) 

 

შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს: 

 

 

ამ ნაწილში უნდა გაიწეროს ძირითადი დარგობრივი სტანდარტები რის 

მიღწევასაც მოცემული დონის პროგრამა ითვალისწინებს.  

 

შესაბამისი  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს 

გამოუმუშავოს: 

 

ეს ნაწილი დეტალურად აღწერს პროგრამაში დარგობრივი საგნების 

გავლის პირობებში გამომუშავებული ზოგადი და დარგობრივი 

კომპეტენციების/უნარების ნუსხას. ყურადღება!!! პროგრამების 

დონეების მიხედვით ეს ნაწილი უნდა განსხვავდებოდეს და 

შეესაბამებოდეს დანართი #3 მიხედვით გაწერილ ინსტრუქციებს. 

 

 

 

შესაბამისი 

პროგრამის სწავლის 

შედეგი 

 

 

შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ 

კურსდამთავრებული შეიძენს ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს. 

 

ზოგადი კომპეტენციების საფუძველზე შესაბამისი საგანმანათლებლო 

პროგრამის კურსდამთავრებული  შეძლებს: 

 

ამ ნაწილის შევსებისას ისარგებლეთ დადგენილი შესაბამისი საფეხურის 

პროგრამის ზოგადი კომპეტენციათა დახასიათებით.  

 

 

დარგობრივი კომპეტენციების  საფუძველზე შესაბამისი საგანმანათლებლო 

პროგრამის კურსდამთავრებული  შეძლებს: 
 

ამ ნაწილის შევსებისას ისარგებლეთ დადგენილი შესაბამისი საფეხურის 

პროგრამის დარგობრივი (შიდანორმატიული დოკუმენტით დამტკიცებული 

შესაბამისი პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება 
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დარგობრივი სტანდარტებით, რომლებიც ასევე ასახულია პროფესიისათვის 

აუცილებელი კომპონენტის საგნების სილაბუსებში) კომპეტენციათა 

დახასიათებით.  

 

 

 

დასაქმების 

სფეროები და 

სტატისტიკური 

მაჩვენებლები 

შესაძლო დასაქმების სფეროები  და დამსაქმებლების შესახებ მოკლე 

ინფორმაცია, კურსდამთავრებულთა დასაქმების შესახებ ბოლო 

კვლევის შედეგები  სტატისტიკის მითითებით. 

 

სწავლის 

გაგრძელების 

საშუალება 

 

 შესაძლო მომდევნო სწავლის საფეხური დარგების მითითებით! 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების   

სისტემა 

 

სისტემა უნდა გაიწეროს 4/12/2012 წლის ბრძანების შესაბამისად. 

 

სწავლებისა და სწავლის  

მეთოდები 

 

იხელმძღვანელეთ უნივერსიტეტის დიდაქტიკური კონცეფციითა და თქვენ სკოლისათვის 

დამახასიათებელი, აპრობირებული  სწავლების მეთოდების აღწერებით. 

 

შესაბამისი პროგრამის განხორციელებაში  

მონაწილე პირები  

 

 

 მიუთითეთ პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული 

სპეციალისტების ზუსტი რაოდენობა. 

 გაითვალისწინეთ ის გარემოება, რომ 70 სტუდენტზე 1 სრული ან ასოცირებული 

პროფესორი მაინც უნდა ირიცხებოდეს. 

 სტუდენტების რაოდენობა გათვალეთ ამჟამად პროგრამაზე რიცხული + 

გამოცხადებული მისაღები ადგილების სტუდენტების რაოდენობიდან 

გამომდინარე. 

 გადაამოწმეთ აკადემიური პერსონალის კონკურსის ვადები და „ფორმა 2“–ის 

არსებობა და მათი რეგისტრაცია საერთო აკადემიური პერსონალის ბაზაში. 

 ასოცირებულად შესაძლოა ერთი და იგივე პირი ირიცხებოდეს ორ უმაღლეს 

სასწავლებელში, სრულ პროფესორად მხოლოდ ერთში. 

 ერთი და იგივე პირი შეიძლება ირიხცებოდეს რამდენიმე პროგრამაზე მისი 

კვალიფიკაციის შესაბამისად. 
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შესაბამის პროგრამის   

სხვა რესურსები 

 

 აქ უნდა აისახოს ყველა პარტნიორი დაწესებულება: პარტნიორი უნივერსიტეტები, 

საჯარო სკოლები, საჯარო დაწესებულებები, კერძო კომპანიები, საერთაშორისო 

ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა. 

 

 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა  

 მატერიალურ ტექნიკური ბაზა მოიცავს: ბიბლიოთეკას (წიგნად ფონდს), ელექტრონულ 

რესურსებს, კომპიუტერულ აღჭურვილობას, აუდიტორიებს და ლაბორატორიებს. 

 

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა  

აქ უნდა იყოს მითითებული მიმდინარე წლის პროგრამის საბიუჯეტო გათვლები. 

(ფინანსური დეპარტამენტიდან). 

 სადოქტორო პროგრამებზე აუცილებელია სამეცნიერო ნაწილის დაფინანსების ჩვენება 

წყაროების მითითებით. 

პროგრამებზე, რომელებიც ფინანსდება ან/და  მონაწილეობენ საერთაშორისო საგრანტო 

პროგრამებში, უნდა მიეთითოს დონორის სახელწოდება, მინიჭებული კოდი და 

პასუხისმგებელი პირი პროგრამიდან. ასევე აღნიშნულ პროგრამაზე  გათვლილი ბიუჯეტი.  

 

 

კურიკულუმი 

 
 თან ერთვის     არ  ერთვის   

სილაბუსები  თან ერთვის     არ  ერთვის   

 

  

აღწერილობები 

 

 თან ერთვის     არ  ერთვის 
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№ საგნის კოდი წინაპირობა საგანი\ მოდული 

სწავლების წელი 

E
C

T
S 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

I  II III IV 

E ECTS კრედიტი 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

             

1.       
       

2.              

             

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

ECTS კრედიტები  
სემესტრში 30 30 30 30 30 30 30 30  

წელიწადში 60 60 60 60  

საგნების\მოდულების რაოდენობა წელიწადში      

შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმა  

(მოდულების, საგნების, შესაბამისი კრედიტების მითითებით)  
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№ საგნის კოდი წინაპირობა საგანი\ მოდული 

სწავლების წელი 

E
C

T
S 

კრ
ედ

ი
ტ

ი
 

I  II III IV 

E ECTS კრედიტი 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

I 
სე

მა
სტ

რ
ი

 

II
 ს

ემ
ას

ტ
რ

ი
 

შენიშვნა: 

თუ სასწავლო ბადე რაიმე გამონაკლისს ან დათქმას ითვალისწინებს აისახება სიტყვიერი განმარტებიტ ამ გრაფაში. 

 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამისათვის 

შესაბამისი სერთიფიკატები და ქულები (B1)  

ტოიფელი (TOEFEL PBT) – არანაკლებ 437 ქულა   

ტოიფელი (TOEFEL IBT) – არანაკლებ  41 ქულა   

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS) - არანაკლებ 4,0 ქულა 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (Cambridge Exam) - არანაკლებ PET 

შესაბამისი სერთიფიკატები და ქულები (B2) 

ტოიფელი (TOEFEL PBT) – არანაკლებ 513 ქულა   

ტოიფელი (TOEFEL IBT) – არანაკლებ  65 ქულა   

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (IELTS) - არანაკლებ 5,5 ქულა 

ბრიტანეთის საბჭოსა და კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინგლისური ენის გამოცდები (Cambridge Exam) - არანაკლებ FCE 
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შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის  საათობრივი გაანგარიშება 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო კურსი 

E
C

T
S 

 კ
რ

ედ
ი

ტ
ი

\ 
სთ

/ 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
  

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

სა
შ

ი
ნა

ო
 დ

ავ
ალ

ებ
ა 

 დ
ა 

მი
სი

 

პრ
ეზ

ენ
ტ

აც
ი

ა 

სხ
ვა

 ა
სე

თ
ი

ს 
არ

სე
ბ

ო
ბ

ი
ს 

შე
მთ

ხ
ვე

ვა
შ

ი
 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 მ

უ
შ

აო
ბა

, მ
.შ

. 

გ
ამ

ო
ც

დ
ებ

ი
სა

თ
ვი

ს 
მზ

ად
ებ

ა 

1.      
 

   

2.      
 

   

3.      
 

   

4.      
 

   

5.      
 

   

6.      
 

   

7.      
 

   

8.      
 

   

9.      
  

 
 

10.      
  

 
 

11.      
  

 
 

12.      
  

 
 

13.      
  

 
 

14.      
  

 
 

15.      
  

 
 

16.      
  

 
 

17.      
  

 
 

18.      
  

 
 

19.      
  

 
 

20.         
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შესაბამისი პროგრამის სასწავლო კურსების აღწერილობები 

 

საგნის დასახელება  

ECTS კრედიტი  

შესწავლის წინაპირობები  

სწავლების სემესტრი  

სასწავლო კურსის მოკლე აღწერა 
 

სწავლის შედეგი 

 

 

 

 

ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები 

№ 

 

ზოგადი კომპეტენციები 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

 

№ დარგობრივი კომპეტენციები 

კომპეტენციათა ჩამონათვალი 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

სწავლის შედეგების რუკა 

  

სასწავლო 

კურსის 

კოდი 

სასწავლო 

კურსი 

ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები № 

  

ც
ო

დ
ნა

 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

ც
ო

დ
ნ 

ი
ს 

პრ
აქ

ტ
ი

კა
შ

ი
 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

ს 

უ
ნა

რ
ი

3 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ა 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ა 

                  

1                 

2                 
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შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

პროფესორ-მასწავლებელთა რესურს-ბაზა 

 

№ სახელი და გვარი სტატუსი სასწავლო კურსი 

1    

  

2    

  

3    

  

4    

  

5    

  

6    

  

7    

  

8    

  

9    

  

10    

  

11    

  

12    

  

13    
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სახელი, გვარი  

 

 

თანამდებობა  

 

 

სამუშაო ადგილი  

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია  

ტელეფონი: 

 

 ელ-ფოსტა: 

 

 

  

სამეცნიერო კვლევის სფეროები  

 

 

პუბლიკაციები  

 

მიღებული სერთიფიკატები  

 

ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციები  

 

 

 

 

 

 

                          შესაბამისი პროგრამის  ხელმძღვანელის  

CURRICULUM VITAE  
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თავი მესამე 

 

სასწავლო კურსის სილაბუსის ჩარჩო და მისი შევსების ინსტრუქცია  

 

             
 

 

 

 

kavkasiis universiteti 

kavkasiis (შესაბამისი სკოლის დასახელება) skola 
(აღნიშნული ინსტრუქცია არ ვრცელდება კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ ორმაგი ხარისხის 

პროგრამებზე შემუშავებულ სილაბუსებზე) 

 

 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 
პროგრამაში მითითებული საგნის დასახელება 

სასწავლო კურსის  კოდი         

სასწავლო კურსის 

ანოტაცია 

აქ უნდა ჩაიწეროს საგნის მოკლე აღწერილობა: მაგალითისათვის აქ შეიძლება 

ჩაიწეროს გასავლელი თემების სათაურები. 

სასწავლო კურსის  

სტატუსი   

 სავალდებულო            არჩევითი 

ECTS   X  ECTS კრედიტი 

სკოლა, საფეხური, ჯგუფი, 

ვისაც ეკითხება სასწავლო 

კურსი 

სკოლა  

სწავლის საფეხური  ბაკალვრიატი,  მაგისტრატურა  

დოქტორანტურა 

ჯგუფი  სწავლების სემესტრი    

 

ლექტორი:  

s i l a b u s i 
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სამუშაო ადგილი  

აკადემიური ხარისხი  

აკად. თანამდებობა  

სამსახურის ტელეფონი  

მობილური ტელეფონი  

ელ–ფოსტა  

კონსულტაციის დრო  

 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის წინაპირობები 
დაწერეთ სასწავლო კურსის პრერეკვიზიტი, მისი არებობის შემთხვევაში. 

 

 

სასწავლო კურსის ფორმატი  

ლექცია   

სემინარი  იხ. დანართი #4 

პრაქტიკუმი   

სხვა 

 

 

  

 

სასწავლო კურსის მიზანი  

 

სწავლის შედეგი სტუდენტი კურსის გავლის შემდეგ შეძლებს: იხ. დანართი #1 

 

 

 

სავალდებულო 

ლიტერატურა 

 

 

 

დამხმარე  ლიტერატურა   

და ინფორმაციის სხვა 

წყაროები 

 

 

 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები  

 

 

იხ. დანართი #2 

 

 

სტუდენტის მიმართ 

წაყენებული მოთხოვნები 

 

 

ნიმუში: (შეიცვლება კურსის შესაბამისად) ”სტუდენტი აუცილებლად 

უნდა დაესწროს ლექცია-სემინარებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებს. დაუშვებელია 

ლექციის გაცდენა არასაპატიო მიზეზით. ლექციების გაცდენა აისახება საბოლოო 

შეფასებაზე.  
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 სტუდენტთა მიერ გაცდენილი ლექციების და სემინარების აღდგენის რეგულაციას 

ახორციელებს კავკასიის უნივერსიტეტის მონიტორინგის სამსახური. 

სტუდენტს მოეთხოვება ყურადღებით მოუსმინოს ლექტორს და აქტიური 

მონაწილეობა მიიღოს სალექციო თემის ირგვლივ გამართულ  დისკუსიებში.  

 

დაუშვებელია ლექცია-სემინარებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე სტუდენტის 

სხვა საქმით დაკავება (ერთმანეთთან საუბარი, რაიმეს გადაწერა და სხვ.).  

 

დაუშვებელია წერილობითი და ზეპირი გამოკითხვის დროს ნებისმიერი სახის 

გადალაპარაკება სტუდენტებს შორის, წიგნიდან, კოდექსიდან ან ერთმანეთისაგან 

გადაწერა. აღნიშნული წესის დამრღვევი სტუდენტი დატოვებს აუდიტორიას და 

ტესტი ან გამოცდა ჩაუბარებლად ჩაეთვლება.  

 

დაუშვებელია ლექციაზე დაგვიანება.   

 

დაუშვებელია ლექციაზე მობილური ტელეფონით სარგებლობა. 

  

სტუდენტი კეთილსინდისიერად უნდა ასრულებდეს სასწავლო პროგრამის 

სწავლების პროცესში მიცემულ ყველა დავალებას და სათანადოდ ემზადებოდეს 

შუალედური და ფინალური გამოცდების ჩასაბარებლად. 

 

 

 

ცოდნის შეფასების 

ფორმები და 

კრიტერიუმები 

გამოკითხვის ფორმა რაოდენობა შეფასება 
სულ ქულათა 

რაოდენობა 

ზეპირი გამოკითხვა    

წერითი გამოკითხვა    

პრეზენტაცია    

შუალედური შეფასება    

დასკვნითი გამოცდა    

სულ ჯამი:                          100 ქულა 

ცოდნისა და უნარ–ჩვევების შეფასების სისტემა 

 

იხ. დანართი #3 

 

 

შეფასების ინდექსირებული სისტემა და მაჩვენებლები 

 შეფასების შკალა  ქულა  

ფრიადი A (91%-ზე მეტი) 91-100 

ძალიან კარგი  B (81%-90%) 81-90 

კარგი C (71%-80%) 71-80 

დამაკმაყოფილებელი  D (61%-70%) 61-70 

საკმარისი  E (51%-60%) 51-60 

ვერ ჩააბარა  FX (41%-50%) 41-50 

ჩაიჭრა F (40% და ნაკლები) 0-40 

 

 



  

 

 

26 

         akademiuri kalendari (ლექციებისა და სემინარების გადანაწილება სემესტრში) 

I კვირა II კვირა III კვირა IV კვირა 

ლექცია 2 საათი ლექცია 2 საათი ლექცია/სემინარი 3 საათი ლექცია/სემინარი 3 საათი 

V კვირა VI კვირა VII კვირა VIII-IX კვირა 

ლექცია/სემინარი 3 

საათი 

ლექცია/სემინარი 3 

საათი 

ლექცია/კონსულტაცია/სემინარი 

2 საათი 

შულედური გამოცდა 2 

სთ.  

X კვირა XI კვირა XII კვირა XIII კვირა 

ლექცია 2 საათი ლექცია/სემინარი 3 

საათი 

ლექცია/სემინარი 3 საათი ლექცია/სემინარი 3 საათი 

XIV კვირა XV კვირა XVI კვირა XVII კვირა 

ლექცია/სემინარი 3 

საათი 

ლექცია/სემინარი 3 

საათი 

ლექცია/კონსულტაცია/სემინარი 

2 საათი 

პრეზენტაცია 3 სთ. 

XVIII კვირა XIX კვირა XX კვირა XXI კვირა 

დასკვნითი გამოცდა 3 სთ. დასკვნითი გამოცდის აღდგენა Fx–გადაბარება 

 

 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

 

მეცადინეობების კალენდარული გეგმა 

მეცადინეობის დრო და 

ადგილი 
დღე -  დაწყება -  დამთავრება - 

 

აუდიტორია 

 

N თარიღი მეცადინეობის  თემა, საშინაო დავალება, ლიტერატურა 

1-ლი კვირა   

  თემა 1.  

 

განსახილველი საკითხები; 

 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

ლიტერატურა გვერდების მითითებით! 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

ლიტერატურის გვერდების მითითება სავალდებულო არ არის, თუმცა 

სასურველია! 

მე- 2 კვირა   თემა 2.  

 

განსახილველი საკითხები; 
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სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

მე- 3 კვირა   თემა 3.  

განსახილველი საკითხები; 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

 

გამოკითხვის ფორმა: და ქულა!!!! 

მე- 4 კვირა   თემა 4.  

 

განსახილველი საკითხები; 

 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

გამოკითხვის ფორმა: 

მე- 5 კვირა   თემა 5.  

 

განსახილველი საკითხები; 

 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

გამოკითხვის ფორმა: 

მე- 6 კვირა   თემა 6.  
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განსახილველი საკითხები; 

 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

გამოკითხვის ფორმა: 

მე- 7 კვირა   თემა 7.  

განსახილველი საკითხები; 

 

 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

მე- 8 კვირა  
შუალედური გამოცდა –  ????? ქულა 

მე- 9 კვირა 

მე- 10 კვირა   თემა 8.  

 

განსახილველი საკითხები; 

  

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

მე-11 კვირა   თემა 9.  

 

განსახილველი საკითხები; 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 
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გამოკითხვის ფორმა: 

მე-12 კვირა   თემა 10.  

 

განსახილველი საკითხები; 

  

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

გამოკითხვის ფორმა: 

მე-13 კვირა   თემა 11.  

 

განსახილველი საკითხები; 

 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

გამოკითხვის ფორმა: 

მე-14 კვირა   თემა 12.  

  

განსახილველი საკითხები; 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

გამოკითხვის ფორმა: 

მე-15 კვირა   თემა 13.  

 

განსახილველი საკითხები; 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 
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დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

გამოკითხვის ფორმა: 

მე-16 კვირა   თემა 14.  

  

განსახილველი საკითხები; 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

 

დამატებითი ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

 

მე-17 კვირა  პრეზენტაცია –  ქულა 

სასწავლო კურსის პრეზენტაციის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში შეგიძლიათ 

დაამატოთ  თემა 15.  

 

მე-18 კვირა  დასკვნითი გამოცდა –  ქულა 

 მე-19 კვირა 

მე-20 კვირა  დასკვნითი გამოცდის აღდგენა  

 

 

მე-21 კვირა  FX-ის გადაბარება 

 

 

 

ლექტორი............................................................  /  /                                                     (თარიღი).................. 

 

პროგრამის  

ხელმძღვანელი ......................................................//                                                              (თარიღი).................. 

 

ფაკულტეტის / სკოლის დეკანი ................................................ //                                                     (თარიღი).................  

 

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის  

დეპარტამენტის დირექტორი........................................................     /  /                                            (თარიღი).................  

 

 

 

 

 



  

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

სილაბუსის მომზადებისათვის საჭირო დამხმარე ინფორმაცია! 
 

დანართი #1 ზოგადი კომპეტნციების ნუსხა, საიდანაც უნდა იქნეს არჩეული საგნის 

შესაბამისი კომპეტენციების ჩამონათვალი შედეგების დასადგენად 
 

 

zogadi kompetenciebi   

1 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი  

2 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

3 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი  

4 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება  

5 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი  

6 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი  

7 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი  

8 კვლევის სათანადო დონეზე წარმართვის უნარი  

9 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი  

10 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის უნარი  

11 კრიტიკული აზროვნებისა და თვითკრიტიკის უნარი  

12 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი  

13 ახალი იდეების გენერირების უნარი  

14 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი  

15 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი  

16 ჯგუფში მუშაობის უნარი  

17 ადამიანებთან ურთიერთობის, დიალოგის  წარმოების უნარი   

18 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი  

19 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი  

20 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი  
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21 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი  

22 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი  

23 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი  

24 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება  

25 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი  

26 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი  

27 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი  

28 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უნარი  

29 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება  

30 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი  

31 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი  

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელებმა დაამატეთ დარგობრივი კომპეტენციების რუქა! 
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დანართი #2  სწავლებისა და სწავლის მეთოდები აარჩიეთ და სილაბუსში ასახეთ საგნის 

წაკითხვის პროცესში თქვენს მიერ გამოყენებული მეთოდები. ჩამონათვალს შეგიძლიათ 

დაამატოთ. 

 
 

სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი 

მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ 

შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას 

ვიზუალური პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება; 

იმართება დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა  დავალება, 

რომელსაც იგი ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით, ჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, 

სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან. 

  

სწავლა-სწავლების მეთოდების მრავალგვარი კლასიფიკაცია არსებობს, გთავაზობთ ყველაზე 

გავრცელებულ ვარიანტებს.  

 

მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი  A  

1. ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი. 

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი. 

3. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა 

და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს 

შესრულება,  და ა.შ. 

4. ლაბორატორიული მეთოდი და დემონსტრირების მეთოდი – ეს უკანასკნელი   თავის მხრივ  

გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ცდების დაყენება,  ვიდეომასალების ჩვენება, 

დინამიკური ხასიათის მასალა და სხვ. 

5. პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს, აქ სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 

დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად: საწარმოო და პედაგოგიური 

პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  

 მეთოდთა კლასიფიკაციის ვარიანტი   B     

1. 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.  

2. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა -  ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები 
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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.  

3. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის 

მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 

4. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 

თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს 

პრობლემაზე,ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და 

მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.   

6. 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. 

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი 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. ეს 

მეთოდი ეფექტურია სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება 

რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა. 

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე). 

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას 

ავლენს დასმულ საკითხთან. 

 კვლევის მიზანთან  იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების 

განსაზღვრა. 

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით. 

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა.  

 როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური 

თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს 

და ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც  

დისკუსია, როლური თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის 

დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის  უნარს.   
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8. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას 

გულისხმობს.   შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია., ხშირ შემთხვევაში 

უმჯობესია, მასალა ერთდროულად  აუდიო და  ვიზუალური გზით მივაწოდოთ სტუდენტებს. 

შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, 

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.  

9. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი. 

 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. 

 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. 

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი 

მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების 

შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება. 

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 

დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას.ეს მეთოდი ხელს უწყობს  პრობლების, როგორც 

მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.   

10. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

11. ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

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

 დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პროფესორისა და 

სტუდენტების საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო  მასალის გადაცემა 

ხორციელდება  ელექტრონული კურსის საშუალებით. 

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური), სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს 

დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი  ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 
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 მთლიანად დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას 

პროფესორის  ფიზიკური თანდასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე   

დისტანციურად ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს. 

მოცემული ძირითადი მეთოდების გარდა არსებობს სწავლების სხვა მეთოდიც, რომლის შერჩევა     

მასწავლებელს შეუძლია კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე. 
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დანართი #3  მიღებული ცოდნისა და ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები დაგეხმარებათ 

განსაზღვროთ და დაადგინოთ თქვენი კურსის შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმები. 
 

შეფასების ფორმები                   შეფასების კრიტერიუმები 

ზეპირი გამოკითხვა ზეპირი გამოკითხვის შეფასების კრიტერიუმებია: ანალიზის უნარი, 

განსახილველ დავალებათა მკაფიოდ ფორმულირებისა და აზრის 

ადეკვატურად გადმოცემის უნარი. 

წერითი გამოკითხვა წერითი გამოკითხვის დროს სტუდენტს წინა კვირაში ახსნილი 

მასალის ცოდნის დადასტურება. შემოწმება ხდება  სხვადასხვა  

ფორმატით: ტესტი (ღია ან დახურული კითხვები), კაზუსი, 

საკითხები და სხვა.   
 

თუ წერითი გამოკითხვის შეფასება ხდება საკითხებით (კაზუსებით) 

და თითოეულ საკითხს (კაზუსს) მინიჭებული აქვს მაქსიმუმ 3 

ქულა, სტუდენტის ყოველკვირეული წერითი გამოკითხვის 

შეფასების კრიტერიუმებია:  
 

ა. 2,5 – 3,0 ქულა. პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და 

ამომწურავად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია 

დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ 

მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და 

დამატებითი ლიტერატურა. შეცდომა არ არის. კაზუსი უნაკლოდ 

არის ამოხსნილი. სამართლებრივი მსჯელობა მაღალ დონეზეა. 

ბ. 2,0 – 2,5 ქულა. პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლო-

გიურად გამართულია. არსებითი შეცდომა არ არის. სტუდენტი 

კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; 

ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. სამართლებრივი 

მსჯელობა კარგია. 

გ. 1,5 – 2,0 ქულა. პასუხი არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია 

ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 

მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები. არის ფრაგმენტული 

სამართლებრივი მსჯელობა. 

დ. 1,0 _ 1,5 ქულა. პასუხი არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია 

მცდარია. საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ. 

სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი 

ლიტერატურა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. 

ე. 0.1 _ 1,0 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია. იურიდიული ტერმინოლოგია 

არ არის გამოყენებული. პასუხი არსებითად მცდარია. 

გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული 

ფრაგმენტები.  

ვ. 0 ქულა. პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა 

მოცემული. 
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წერითი და ზეპირი საშინაო 

დავალებები 

სტუდენტმა დამოუკიდებლად უნდა მოამზადოს და წერილობითი 

ან ზეპირი ფორმით წარმოადგინონ მასალა საკითხის ან პრობლემის 

შესახებ, პრაქტიკული სავარჯიშოს ან კაზუსის ამოხსნა.   
 

არსებობს სხვა ტიპის საშინაო დავალებებიც. მაგალითად,  

სტუდენტს შეიძლება დაევალოს მოიძიოს ესა თუ ის ინფორმაცია - 

სტატია, განმარტება, წიგნი, ინტერვიუ, ჩაატაროს გამოკითხვა და 

სხვა.  
 

წერითი საშინაო დავალების შეფასების კრიტერიუმებია: 
 

მასალის დამუშავების დონე, ინფორმაციის სიზუსტე,  მსჯელობის 

უნარი და სხვ. 
 

საპრეზენტაციოდ 

მომზადებული მოხსენება 

 

საპრეზენტაციოდ მომზადებული მოხსენება შესაძლებელია  

წარმოადგენდეს საკითხის, თემის შინაარსის გადმოცემას  და 

ანალიზს.   
 

პრეზენტაცია შესაძლებელია იყოს ინდივიდუალური ან ჯგუფური. 

ინდივიდუალური პრეზენტაცია გულისხმობს სტუდენტის მიერ 

დამოუკიდებლად  მომზადებული მოხსენების წარმოდგენას.   
 

ჯგუფური პრეზენტაცია გულისხმობს სტუდენტების ჯგუფის მიერ 

დამოუკიდებლად  მომზადებული მოხსენების წარმოდგენას.   
 

პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმებია:  
 

1. ფორმალური მხარე (ფორმატი), რომლშიც შესაძლებელია 

გაერთიანდეს: რეგლამენტის დაცვა, მასალები, გაფორმების 

ვიზუალური მხარე   და სხვ.    
 

2. შინაარსობრივი მხარე - საკითხის დასმა, საკითხის გადაწყვეტის 

გზა, მიღებული შედეგები და მათ არგუმენტირებული დასაბუთება 

და სხვ.    
 

3. პრეზენტაციის ტექნოლოგია ანუ  კონტაქტი აუდიტორიასთან და 

სხვ.    

შუალედური გამოცდა 
 

შუალედური შემოწმების დროს სტუდენტს ევალება განვლილი 

მასალის ცოდნის დადასტურება, შემოწმება ხდება  სხვადასხვა  

ფორმატით: ტესტი (ღია ან დახურული კითხვები), კაზუსი, 

საკითხები და სხვა.   
 

თუ შუალედური გამოცდის შეფასება ხდება საკითხებით 

(კაზუსებით) და თითოეულ საკითხს (კაზუსს) მინიჭებული აქვს 

მაქსიმუმ 5 ქულა, სტუდენტის შუალედური გამოცდის შეფასების 

კრიტერიუმებია:  
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ა. 5 – 4 ქულა. პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად 

არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 

სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, ღრმად 

და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი 

ლიტერატურა. შეცდომა არ არის. კაზუსი უნაკლოდ არის 

ამოხსნილი. სამართლებრივი მსჯელობა მაღალ დონეზეა. 

ბ. 3 – 4 ქულა. პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლო-

გიურად გამართულია. არსებითი შეცდომა არ არის. სტუდენტი 

კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; 

ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. სამართლებრივი 

მსჯელობა კარგია. 
 

გ. 2 – 3 ქულა. პასუხი არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია 

ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 

მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები. არის ფრაგმენტული 

სამართლებრივი მსჯელობა. 

დ. 1 _ 2 ქულა. პასუხი არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია 

მცდარია. საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ. 

სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი 

ლიტერატურა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. 

ე. 0.1 _ 1 ქულა. პასუხი ნაკლოვანია. იურიდიული ტერმინოლოგია 

არ არის გამოყენებული. პასუხი არსებითად მცდარია. 

გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული 

ფრაგმენტები.   

ვ. 0 ქულა. პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა 

მოცემული. 
 

საბოლოო გამოცდა 
 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდა შეიძლება იყოს წერითი სახით. 

საბოლოო გამოცდაზე სტუდენტს მოეთხოვება განვლილი მასალის 

ცოდნის დადასტურება, შემოწმება ხდება  სხვადასხვა  ფორმატით: 

ტესტი (ღია/დახურული კითხვები), საკითხები, კაზუსები და სხვა.  
 

თუ წერილობითი გამოცდის შეფასება ხდება საკითხებით და 

თითოეულ საკითხს მინიჭებული აქვს მაქსიმუმ 10 ქულა, 

სტუდენტის საბოლოო გამოცდის  შეფასების კრიტერიუმებია:  
 

ა. 9-10 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად 

არის გადმოცემული; იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 

სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს პროგრამით 

გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად 

აქვს ათვისებული როგორც ძირითადი ისე დამხმარე ლიტერატურა. 

ბ. 7-8 ქულა: პასუხი სრულია, მაგარამ შეკვეცილი; ტერმინოლო-

გიურად გამართულია; საკითხი ამომწურავად არის გადმოცემული; 

არსებითი შეცდეომა არ არის; სტუდენტი კარგად ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს 

ძირითადი ლიტერატურა.  

გ. 5-6 ქულა: პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად 

არის გადმოცემული; იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; 

სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგარამ 
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აღნიშნება მცირეოდენი შეცდომები. 

დ. 3-4 ქულა: პასუხი არასრულია; იურიდიული ტერმინოლოგია 

მცდარია; საკითხის შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ; 

სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი 

ლიტერატურა; აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.   

ე. 1-2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია, იურიდიული ტერმინოლოგია არ 

არის გამოყენებული, ან არ არის შესაბამისი; პასუხი არსებითად 

მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ 

ცალკეული ფრაგმნეტები.  

ვ. 0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა 

მოცემული.  
 

ზემოთ მოყვანილი გახლავთ შეფასების კრიტერიუმთა მხოლოდ შესაძლო ვარიანტები. საგნის 

პროფესორი თავად წყვეტს, თუ რა კრიტერიუმით შეაფასებს იგი სასწავლო კურსის შემადგენელ 

ფორმებს და რამდენ ქულას მიანიჭებს მათ.   
 

კონკრეტული სასწავლო კურსის შეფასების კრტერიუმები უნდა აისახოს შესაბამის სილაბუსში. 
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დანართი #4  საკონტაქტო და ინდივიდუალური საათების განაწილების მაგალითი 6 

კრედიტიანი საგნის მაგალითზე 
 

1 ECTS კრედიტი უდრის 25 ან 30  საათს (პროგამის დატვირთვის გათვალისწინებით), რაც მოიცავს, როგორც 

სტუდენტის საკონტაქტო  დატვირთვის დროს (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკუმი და სხვა), ასევე მისი 

დამოუკიდებელი მუშაობის დროს (შუალედური და საბოლოო შეფასებისათვის, აგრეთვე საშინაო დავალების 

მომზადებისა და პრეზენტაციისათვის განკუთვნილ Cr.საათს). 

 

მაგალითისათვის მოყვანილია 6 კრედიტიანი საგნის გადანაწილება! 

ანუ 6 კრედიტი * 25 საათზე=150 საათი 

 

 

საკონტაქტო საათების ჩაშლა 

 

ლექცია 

24 კვირაში 2 საათი, 14 კვირა. 12*2=24 

სემინარი 9 9 სემინარი მთლიანი კურსის განმავლობაში 

ლექცია/სემინარი/კონსულ

ტაცია 

 

4 

საგნის სპეციფიკისა და პროფესორის შეხედულებისამებრ 

აკადემიური კალენდრის VII  და XVI კვირეების შეხვედრები 

შეიძლება დაეთმოს როგორც ლექციას ასევე სემინარს და 

კონსულტაციას. 

პრეზენტაცია 

 

3 

სასწავლო კურისი ბოლოს 3 საათიანი/ საგნის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე პრეზენტაციის არ არსებობის პირობებში, 

აღნიშნული კვირა უნდა დაეთმოს სალექციო სასემინარო 

მეცადინეობას. 

შუალედური/ დასკვნითი 

გამოცდა 

სხვა 

5 2 საათიანი შუალედური და 3 საათიანი დასკვნითი გამოცდა 

 

ინდივიდუალურად მუშაობის საათები (დამოკიდებულია 

საგნის კრედიტის ოდენობაზე) 

 

ზემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით 6 კრედიტიანი საგნისათვის დათმობილი 150 საათი შემდეგნაირად 

გადანაწილდება: 150 საათს – 45 საკონტაქტო საათი = 105 ინდივიდუალურად მუშაობის საათი. 
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თავი მეოთხე 

სასწავლო დისციპლინისათვის კოდის მინიჭების წესი 

 

 

კავკასის უნივერსიტეტში სასწავლო დისციპლინისთვის  

კოდის მინიჭების წესი 

 

 

1. სასწავლო დისციპლინის კოდი განისაზღვროს შესაბამისი სასწავლო მოდულის მიმნიშნებელი 

მაქსიმუმ 4 ასოითი სიმბოლოთი და სწავლების დონის, სემესტრის, სკოლის და სასწავლო 

დისციპლინის აღმნიშვნელი ციფრებით. 

 

 

 

 

2. სასწავლო დისციპლინის კოდის ასოითი ნაწილის შედგენა: 

ა) თითოეული სიმბოლო ჩაიწეროს მთავრული შრიფტით; (მაგ. ENG, FI, LGLS) 

ბ) დისციპლინის ასოითი კოდი აღებულ იქნას თანდართული "სასწავლო მოდულების 

(დისციპლინების) ასოითი კოდებიდან" შესაბამისი მოდულის მიხედვით; 

გ) იმ შემთხვევაში თუ საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული დისციპლინა არ 

აღმოჩნდება თანდართულ ცხრილში მისი ასოითი კოდი შედგეს შესაბამისი მოდულის 

ინგლისური დასახელების მიხედვით. (მაგ. ADV - რეკლამა/Advartising; CIVL - სამოქალაქო 

სამართალი/Civil Law) 

დ) ზოგადი საუნივერსიტეტო დისციპლინების კოდები განისაზღვროს შემდეგი სახით: 

მსოფლიო ისტორიისა და ცივილიზაციის შესავალი - HIST 0001 

პოლიტოლოგია - POLS 0002 

საქართველოს ისტორია - HIST 0003 

სოციოლოგია - SOCI 0004 

ფილოსოფია - კრიტიკული აზროვნება - PHIL 0005 

ფსიქოლოგია - PSYC 0006 

ქართული წერისა და მეტყველების კულტურა - SPCH 0007 

 

3. სასწავლო დისციპლინის კოდის ციფრობრივი ნაწილის შედგენა: 

a) მიმდევრობის პირველი ციფრი აღნიშნავს სწავლების დონეს.  

(მაგ. 1-4 ბაკალავრიატი, 5 მაგისტრატურა, 6 დოქტურანტურა); 

b) მიმდევრობის მეორე ციფრი აღნიშნავს სემესტრს.  

1 2 

ასოითი ნაწილი ციფრობრივი ნაწილი 
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(მაგ. პირველი სემესტრი - 1, მეორე - 2; სამართლის სკოლაში მესამე სემესტრი - 3); 

g) მიმდევრობის მესამე ციფრი აღნიშნავს სკოლის კოდს: 

კავკასიის ბიზნესის სკოლა - "1" 

კავკასიის სამართლის სკოლა - "2" 

კავკასიის მედიის სკოლა - "3" 

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა - "4" 

კავკასიის სახემლწიფო მართვის სკოლა - "5" 

კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა - "6" 

კავკასიის ტურიზმის სკოლა - „7“ 

კავაკსიის ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სკოლა - „8“ 

 

 

 

 (მაგ. თუ საგანი ისწავლება ტექნოლოგიების სკოლაში მესამე ციფრი იქნება 4, სახელმწიფო მართვის 

სკოლაში მესამე ციფრი იქნება -5) 

დ) მეოთხე ციფრი არის დისციპლინის აღმნიშვნელი ციფრი. რაც თავის მხრივ გულისხმობს 

შემდეგს: თუ სემესტრის განმავლობაში სკოლის ფარგლებში ისწავლება რამოდენიმე 

დისციპლინა ერთიდაიმავე მოდულიდან, რომლთა ასოითი გამოსახულებაც შესაბამისად 

ერთმანეთს ემთხვევა, მაშინ მათ განვასხვავებთ რიგითობის მიხედვით.  

(მაგ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში სწავლების პირველი წლის I სემესტრში ინგლისური ენის 

მოდულიდან დაგეგმილია ინგლისური ენის და ინგლისური ლიტერატურის შესწავლა, მათი 

ერთმანეთისაგან განსხვავება შესაძლებელი იქნება მეოთხე ციფრით. შესაბამისად,  ინგლისური ენის 

კოდი იქნება - ENG 1161, ხოლო ინგლისური ლიტერატურის - ENG 1162.  

ანალოგიურად განვასხვავებთ CIVL 5321 და CIVL 5322 სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის 

მესამე სემესტრის სამოქალაქო სამართლის მოდულის საგნებს "საოჯახო მეურვეობისა და 

მზრუნველობის სამართალი" და "მემკვიდრეობის სამართალი და სანოტარო სამართლის 

პრაქტიკუმი").  

იმ შემთხვევაში თუ სემესტრში მოდულიდან მხოლოდ ერთი დისციპლინა ისწავლება 

მეოთხე ციფრი იქნება "0".  

(მაგ. ENG 1150 ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მართვის სკოლას პირველი წლის 1 სემესტში დაგეგმილი 

აქვს მხოლოდ ერთი სახის ინგლისური ენა; CIVL 3120 ნიშნავს, რომ სამართლის სკოლას მესამე წლის 1 

სემესტში დაგეგმილი აქვს სამოქალაქო სამართლის მოდულიდან მხოლოდ ერთი დისციპლინა); 

ე) თუ საგანმანათლებლო პროგრამის დისციპლინის სწავლების სემესტრი არ არის 

ფიქსირებული, მაშინ სემესტრის ან/და სწავლების დონის აღმნიშვნელ ციფრებს ენიჭება 

მნიშვნელობა "0". 
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(მაგ. SOCI 0050 ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მართვის სკოლას დაგეგმილი აქვს არჩევითი საგნებში 

სოციოლოგია, რომლის სწავლების წელი და სემესტრი წინასწარ არ არის განსაზღვრული და 

დამოკიდებულია სტუდენტის არჩევანზე..  

ანალოგიურად MK 3010 ნიშნავს, რომ ბიზნესის სკოლა მესამე წელს სტუდენტს სთავაზობს 

მარკეტინგის მოდულის არჩევით საგანს, რომლის შესწავლის სემესტრიც წინასწარ არ არის 

დადგენილი; 

ასევე IPL 5021 ნიშნავს, რომ სამართლის სკოლა სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს სწავლების 

განმავლობაში სთავაზობს საერთაშორისო სამართლის საგნების მოდულიდან ერთ-ერთ საგანს.); 

                                  სასწავლო მოდულების (დისციპლინების) ასოითი კოდები 

 

 

AAS Afriacan-American Studies 

ACCT Accounting 

AE Art Education 

AH Art History 

AL Applied Linguistics 

ANTH Anthropology 

ARBC Arabic 

ART Art 

AS Actuarial Science 

ASTR Astronomy 

BA Business Administration 

BCOM Business Communication 

BIOL Biology 

BRFV Birth Through Five 

BUSA Business Administration Ungrad 

CER Ceramics 

CHEM Chemistry 

CHIN Chinese 

CIS Computer Information Systems 

COMM Communication 

CPI Center Processing Innovation 

CIS Computer Information Systems 

CLAS Classical Studies 

CPS Counseling & Psychological Services 

CRJU Criminal Justice 

CSC Computer Science 

DP Drawing and Painting 

ECE Early Childhood Education 

ECON Economics 

EDBT Education/Business Technology 

EDCI Education/Curriculum & Instruction 

EDLA Language Arts Education 

EDMT Mathematics Education 

EDRD Reading Education 

EDSC Science Education 

EDSS Social Studies Education 

EDUC Education 

ELMT Library Media Technology 

EMBA Executive Master of Business Administration 

ENGL English 

EPEL EPS/Educational Leadership 

EPHE EPS/Higher Education 

EPRS EPS/Research 

EPS Educational Policy Studies 

EPSF Educational Policy Studies/Social Foundations 

EPY Educational Psychology 

ESL English as a Second Language 

EXC Exceptional Children 

FI Finance 

FILM Film 

FOLK Folklore 

FORL Foreign Language 

FREN French 

GEOG Geography 

GEOL Geology 

GERO Gerontology 
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GMBA Global Partners MBA 

GRD Graphic Design 

GRKA Ancient Greek 

GRKM Mondern Greek 

GRMN German 

HA Health Administration 

HADM Hospitality Administration 

HBRB Biblical Hebrew 

HBRM Modern Hebrew 

HHS Health & Human Sciences 

HIST History 

HON Honors 

IB International Business 

ID Interior Design 

IEP Intensive English Program 

ISCI Integrated Sciences 

IT Instructional Technology 

ITAL Italian 

JAPN Japanese 

JOUR Journalism 

JST Jewish Studies 

KH Kinesiology & Health 

KORE Korean 

LATN Latin 

LAW Law 

LGLS Legal Studies 

MATH Mathematics 

MBA Master of Business Administration 

MES Middel East Studies 

MGS Managerial Sciences 

MIT Managing Information Technology 

MK Marketing 

MRM Mathematical Risk Management 

MSL Military Science Leadership 

MTM Music Technology Management 

MUA Music Appreciation 

MUS Music 

NEUR Neusciences Institute 

NSCI Natural Sciences 

NURS Nursing 

NUTR Nutrition 

PAUS Public Administration & Urban Studies 

PERS Perspectives 

PFP Personal Financial Planning 

PHIL Philosophy 

PH Public Health 

PHOT Photography 

PHYS Physics 

PMBA Professional Master of Business Administration 

POLS Political Science 

PORT Portuguese 

PRSN Persian 

PRT Printmaking 

PSYC Psychology 

PT Physical Therapy 

RCLS Recreation & Leisure Studies 

RE Real Estate 

RELS Religious Studies 

RGTE Regents’ Test Writing 

RGTR Regents’ Test Reading 

RMI Risk Management & Insurance 

RT Respiratory Therapy 

RUSS Russian 

SCUL Sculpture 

SOCI Sociology 

SPAN Spanish 

SPCH Speech 

STAT Statistics 

SW Social Work 

SWAH Swahili 

TEXT Textiles 

THEA Theatre 

TEXT Textiles 

TSLE Teaching ESL/College of ED 

TX Taxation 

TURK Turkish 

WST Women’s Studies 
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თავი მეხუთე 

კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის ევროპული სისტემის ECTS-ის შესახებ 

 

 kavkaiis universiteSi miRebulia studentebis mier sagnis asaTviseblad Se-

sarulebeli samuSaos moculobis gaangariSeba kreditebis dagrovebisa da trans-

feris evropuli sistemis ECTS-is mixedviT. studentis saswavlo saqmianoba (stu-

dentis datvirTva) Sedgeba Semdegi komponentebisgan: 

 leqciebze, seminarebze, praqtikul da laboratoriul mecadineobebze da-

swreba; 

 damoukidebeli mecadineoba; 

 gamocdebis momzadeba-Cabareba; 

 saswavlo, samecniero da sawarmoo praqtika; 

 saswavlo-samecniero naSromze (moxseneba konferenciaze, samecniero werili, 

sapatento ganacxadi, sabakalavro naSromi, samagistro naSromi, sadoqtoro dis-

ertacia) muSaoba; 

 saswavlo-samecniero naSromis dacva da gamoyeneba. 

 studentTa saqmianobis Sesafaseblad gamoiyeneba krediti – erTeuli, ro-

melic asaxavs studentis mier sagnis asaTviseblad Sesasrulebeli samuSaos mo-

culobas, gamoxatuls drois erTeulSi. 

 sakredito sistemis Sesabamisad, studentis datvirTva erTi akademiuri wlis 

ganmavlobaSi moicavs საშუალოდ 60 kredits, rac Seesabameba saswavlo saqmianobis 

1500-1800 astronomiul saaTs, xolo 1 krediti moicavs saswavlo saqmianobis (stu-

dentis datvirTvas) 25-30 astronomiuli saaTis ganmavlobaSi. 

 erT umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi erTi da igive moduli an 

sagani yvela programis studentisTvis moicavdes Tanabari raodenobis kreditebs. 

 kreditTa ganawileba sxvadasxva komponentebs Soris unda efuZnebodes saSu-

alo akademiuri miRwevebis mqone studentis datvirTvis realur Sefasebas, ro-

melic saWiroa yoveli komponentisTvis dadgenili swavlis Sedegis misaRwevad. 

kreditis ganawilebis siswore unda Semowmdes studentis realuri datvirTvis 

Sesaxeb sruli informaciis SegreovebiTa da analiziT, raSic profesor maswav-

leblebTan erTad studentebic unda iRebdnen monawileobas. 

 krediti ar SeiZleba iqnas gaangariSebuli mxolod studentis mier profe-

sor-maswavlebelTan saswavlo garemoSi gatarebuli saaTebis (sakontaqto saaTe-

bis) mixedviT. 

 daafiqsireT saswavlo kursis kreditebis raodenoba ise, rom saauditorio 

da damoukidebel muSaobaze gaTvaliswinebuli saaTebis raodenobas Soris iyos 

optimaluri Tanafardoba. universitetSi semestris xangrZlivoba 19 kviraa, xolo 

erTi krediti tolia 25 – 30 saaTis. 
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თავი მეექვსე 

კვალიფიკაციის დესკრიპტორები 

                 

1. kvalifikaciis deskriptori gansazRvravs Sesabamis safexurze/doneze misaRwev 

zogad swavlis Sedegebs, mkafiod ganasxvavebs erTmaneTisagan sxvadasxva safexuris 

kvalifikaciebs da uzrunvelyofs maT  Soris logikur kavSirs. 

2. kvalifikaciebis deskriptors safuZvlad udevs „dublinis deskriptoris“ xuTi 

elementi: 

1. dargobrivi codna da gacnobiereba  

2. dargobrivi codnis praqtikaSi gamoyenebis unarebi/ praqtikuli  unarebi 

3. argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari 

4. komunikaciis unari 

a) mSobliur da ucxo enaze komunikaciis unari 

b) sainformacio sakomunikacio teqnologiebis gamoyenebis unari 

5. swavlis unari 

3. kvalifikaciis deskriptori warmoadgens safexuris Sesabamis ganzogadebul  

swavlis Sedegebs.  kvlifikaciis deskriptorSi aRwerili unarebis garda  Sesabamisi 

dargobrivi dokumenti (dargobrivi aTvlis wertilebi), damatebiT SeiZleba 

iTvaliswinebdes dasaqmebisaTvis aucilebel  sxva transferul kompetenciebsac. 

4 dargobrivi aTvlis wertili aris dokumenti, romelic aRwers im minimalur 

kompetenciebs, romelic unda qondes Sesabamisi safexurisa da specialobis 

kvalifikaciis mflobels.  

5. umaRlesi ganaTlebis kvalifikaciebis CarCosa da Sesabamis dargobriv dokumentze 

dayrdnobiT yvela umaRlesi saganmanaTleblo dawesebuleba  sakuTari misiisa da 

miznebidan gamomdinare axdens ganzogadebuli swavlis Sedegebis dakonkretebas 

saganmanaTleblo programaSi. 

6. umaRlesi ganaTlebis kvalifikaciebis CarCos Sesabamisi kvalifikaciebis gacema 

xorcieldeba, mxolod saganmanaTleblo  programis mier programuli akreditaciis 

miRebis Semdeg da  mieTiTeba diplomis danarTSi.  

7. axali kvalifikaciebisa da Sesabamisi saganmanaTleblo programebis SemoReba 

xorcieldeba mxolod akreditaciis centris mier  saganmanaTleblo programis 

dadgenili procedurebis Sesabamisad Semowmebis Semdeg. 

8. umaRlesi ganaTlebis pirveli safexuris farglebSi arsebuli kvalifikaciis 

(diplomirebuli specialisti) deskriptori   

 

dargobrivi codna 

da gacnobiereba 

gaaCnia dargis ZiriTadi/ sabazo principebis codna.  icnobs 

profesiul sferoSi muSaobis meTodebs; kargad aqvs 

gacnobierebuli profesiuli pasuxismgebloba da saTanado 

eTikuri normebi. 

 

dargobrivi codnis 

praqtikaSi 

gamoyenebis unarebi 

SeuZlia profesiul sferoSi problemebis amocnoba da maTi 

gadaWra standartuli, winaswar aprobirebuli meTodebis 

gamoyenebiT. muSaobis dros icavs saTanado eTikur normebs 

 

argumentirebuli damoukideblad SeuZlia monacemebis identificireba da /an 
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daskvnis gakeTebis 

unari  

situaciebis analizi dargobrivi sferosaTvis Sesabamisi 

meTodebis gamoyenebiT; 

SeuZlia profesiul sferoSi, Tavisi pasuxismgeblobis 

farglebSi,  problemebis ZiriTadi elementebis gansazRvra da 

maTi gadaWrisaTvis saTanado codnisa da meTodebis gamoyeneba 

 

komunikaciis unari   

 

- SeuZlia diskusiaSi profesiul doneze monawileoba. 

 

- ucxo enis codna B2 done – damoukidebeli mosaubre (dargo-

briv sferoSi)          

komunikacia   SeuZlia nacnob Temebze (profesia, swavla, 

Tavisufali dro) mkafiod warmarTuli saubris gageba; SeuZlia 

gamocdilebis, movlenebis aRwera da Tavisi azrebis dasabuTeba. 

kiTxva – SeuZlia martivi eniT dawerili teqstebis gageba, rom-

lebic mis profesiul sferos exeba.  

wera – SeuZlia nacnob Temebze wera, sakuTari gamocdilebisa da 

STabeWdilebebis aRwera    

 

- icnobs da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio da 

sakomunikacio teqnologiebs (ICT), maT Soris dargobriv 

sferoSi; SeuZlia axali sainformacio teqnologiebis damou-

kideblad aTviseba 

swavlis unari minimaluri xelmZRvanelobis pirobebSi SeuZlia sakuTari swav-

lis procesis marTva. 

 

 

 

8. umaRlesi ganaTlebis pirveli safexuris kvalifikaciis deskriptori  

dargobrivi 

codna da 

gacnobiereba 

gaaCnia dargobrivi sferos  farTo da gaRrmavebuli codna. icnobs 

saTanado terminologias da dargobriv sferoSi muSaobis meTodebs; 

icnobs dargobrivi sferos mTavar principebs, Teoriebsa da 

koncefciebs da esmis codnis gaRrmavebis aucilebloba. kargad aqvs 

gacnobierebuli profesiuli pasuxismgebloba da  saTanado eTikur 

normebi 

dargobrivi 

codnis 

praqtikaSi 

gamoyenebis 

unarebi 

SeuZlia dargobriv sferoSi kompleqsuri problemebis 

amocnoba/identificireba da maTi gadaWra Sesabamisi, maT Soris 

zogierTi gamorCeuli/axali,  meTodebis da eTikuri normebis   

gamoyenebiT; SeuZlia kvleviTi da/an praqtikuli xasiaTis samuSaos 

Sesruleba winaswar SeTanxmebuli rekomendaciebis/instruqciebis 

mixedviT.  

argumentirebuli 

daskvnis 

gakeTebis unari  

damoukideblad SeuZlia axali da ganyenebuli monacemebisa da /an 

situaciebis analizi dargobrivi sferosaTvis Sesabamisi meTodebis 

gamoyenebiT. minimaluri zedamxedvelobis/ xelmZRvanelobis 

pirobebSi SeuZlia abstraqtuli monacemebisa da koncefciebis 

transformacia mocemuli saWiroebisaTvis da problemis gadaWris 

axali gzebis SemuSaveba; SeuZlia  monacemebis interpretacia. 

komunikaciis - SeuZlia diskusiaSi profesiul doneze monawileoba da 
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unari 

 

proeqtis/naSromis  detaluri da momcveli werilobiTi angariSi 

momzadeba.  

- ucxoenis codna B2 doneze – damoukidebeli mosaubre (dargo-

briv sferoSi)          

komunikacia -  SeuZlia gaigos konkretuli da abstraqtuli Temebis 

mqone rTuli teqstebis arsebiTi Sinaarsi, esmis Tavisi specialo-

bis sfero da SeuZlia dargobrivi diskusiis warmarTva; SeuZlia 

spontanuri da Seuferxebeli saubari, normaluri dialogis war-

marTva enis matarebelTan orive mosaubris mxridan didi Zalisx-

mevis gareSe; SeuZlia mkafiod da detalurad isaubros sxvadasxva 

Temebze, ganmartos garkveuli aqtualuri sakiTxisadmi damokide-

buleba da miuTiTos sxvadasxva SesaZleblobebis upiratesobebi da 

naklovani mxareebi.   

kiTxva – SeuZlia damoukideblad da swrafad sxvadasxva Temebze 

dawerili teqstebis kiTxva; informaciis sxvadasxva wyaroebis gamo-

yeneba; SesaZloa uWirdes iSviaTad gamoyenebadi idiomebis gageba.  

wera – SeuZlia werilobiT mkafiod Camoayalibos Tavis azrebi da 

Sexedulebebi sxvadasxva Temebze; SeuZlia angariSis da Txzulebis 

dawera, argumentebis moyvana sxvadasxva Sexedulebebis sawinaaRmde-

god an mxardasaWerad. 

- icnobs da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio da 

sakomunikacio teqnologiebs (ICT), maT Soris dargobriv sferoSi; 

SeuZlia axali sainformacio teqnologiebis damoukideblad 

aTviseba 

swavlis unari SeuZlia sakuTari swavlis procesis marTva resursebis farTo 

speqtris gamoyenebiT; sakuTari swavlis Sefaseba da Semdgomi 

swavlis saWiroebebis gansazRvra 

 

9.  umaRlesi ganaTlebis meore safexuris kvalifikaciis deskriptori   

dargobrivi codna 

da gacnobiereba 

gaaCnia dargobrivi sferos uaxlesi Teoriuli da kvlevaze 

dafuZnebuli Rrma da sistemuri codna, maT Soris gamoyenebiT da 

momijnave sferoebSi. srulad flobs dargisaTvis specifikur 

meTodebs; acnobierebs dargisaTvis damaxasiaTebel  eTikur 

problemebs da SeuZlia eTikuri dilemebis gadaWra.  

dargobrivi codnis 

praqtikaSi 

gamoyenebis unarebi 

SeuZlia  kompleqsuri problemis gadaWra damoukideblad da 

originaluri gziT; SeuZlia amocanaTa dagegmva da 

ganxorcieleba damoukideblad profesiul doneze; SeuZlia 

rTul, moulodnel da specializebul konteqstSi moqmedeba; 

icnobs saukeTeso praqtikis gamoyenebis wesebs. muSaobs zustad 

da efeqturad; SeuZlia unarebis adaptireba an axali unarebisa 

da /an procedurebis ganviTareba axali situaciebisaTvis. eZebs 

amocanebis gadawyvetis axal /originalur gzebs; 

damoukideblad gegmavs da axorcielebs kvlevas uaxlesi 

meTodebisa da midgomebis gamoyenebiT 

argumentirebuli 

daskvnis gakeTebis 

unari 

kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia rTuli, arasruli 

da/an winaaRmdegobrivi monacemebis/sferoebis analizi da 

analizis Sedegis efeqturi miwodeba.  SeuZlia kritikuli 
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midgomis gaTvaliswinebiT informaciis inovaciuri sinTezi, 

dargobrivi sferos uaxlesi monacemebis gamoyenebiT; 

SeuZlia arasrul da SezRudul informaciaze dayrdnobiT 

Camoayalibos mosazrebebi, gansazRvros problemebi da maTi 

gadaWrisaTvis 

saWiroebis SemTxvevaSi damatebiTi resursi  gamoiyenos 

komunikaciis unari 

 

- SeuZlia akademiur da profesiul sazogadoebaSi 

damajerebeli, mkafio, damoukidebeli da kompetenturi 

komunikacia.  

- ucxo enis codan C1 done  

komunikacia –  SeuZlia rTuli, vrceli teqstebis gageba da 

maTSi arapirdapir gadmocemuli informaciis amocnoba. SeuZlia 

daubrkoleblad saubari ise, rom saWiro sityvebisa da frazebis 

moZiebas dro ar dauTmos. Tavisuflad iyenebs enas socialur, 

akademiur da profesiul Temebze sasaubrod.  

kiTxva – SeuZlia vrceli, kompleqsuri teqstebis gageba yvela 

detalis CaTvliT, imis miuxedavad, exeba is mis profesiul Tu 

sxva Temas. SesaZloa dasWirdes gansakuTrebiT rTuli adgilebis 

gadakiTxva.  

wera – SeuZlia mkafiod struqturirebuli teqstis dawera 

kompleqsur Temebze Txzulebis, werilis an angariSis formatSi; 

mTavari sakiTxebis gamoyofa da Sesabamisi stilis SerCeva  

- icnobs da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio  da 

sakomunikacio teqnologiebs (ICT), flobs multimedia 

kompetencias, romelic xels uwyobs maT SemoqmedebiT da 

kritikul gamoyenebas dargisaTvis specifikur konteqstSi  

swavlis unari aqvs unari Tavad dagegmos da Seasrulos saswavlo procesis 

moTxovnebi, adekvaturad afasebs sakuTari swavlis process da 

esmis, rogor gaaumjobesos miRebuli Sedegi 

 

10 .  umaRlesi ganaTlebis mesame safexuris kvalifikaciis deskriptori   

dargobrivi codna 

da gacnobiereba 

gaaCnia farTo, Rrma da sistemuri codna, romelic dargobriv 

sferoSi  saerTaSoriso publikaciisaTvis aucilebeli standar-

tis doneze muSaobis saSualebas iZleva.   SeuZlia eTikuri di-

lemebis analizi, marTva da maTi gadaWra. srulad flobs dargi-

saTvis specifikur (Teoriul da kvleviT) meTodebs 

dargobrivi codnis 

praqtikaSi 

gamoyenebis unarebi 

profesiul doneze flobs kvlevis yvela ZiriTad meTods, aseve 

SeuZlia SeimuSavos axleburi kvleviTi da analitikuri 

midgomebi, romlebic axali codnis Seqmnazea orientirebuli da 

aisaxeba saerTaSoriso referirebad publikaciebSi. damoukideb-

lad gegmavs, axorcielebs da zedamxedvelobs inovaciur kvlevas. 
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argumentirebuli 

daskvnis gakeTebis 

unari 

kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia rTuli, arasruli 

da winaaRmdegobrivi monacemebis analizi. SeuZlia axali 

midgomebis sinTezi, riTac dargobriv sferoSi axali me-

Todologiis SemuSaveba/ganviTarebas uwyobs xels; 

aqvs unari, problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos 

swori da efeqturi gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi 

gamoiyenos damatebiTi resursebi 

komunikaciis unari 

 

- SeuZlia rTuli da sadavo informaciis mkafio da efeqturi 

gadacema specilistebisa da araspecialistebisaTvis am 

ukanasknelTa momzadebis /moumzadeblobis gaTvalisiwnebiT  

- ucxo enis codna sul mcire C 1 doneze  –   

- icnobs da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio  da 

sakomunikacio teqnologiebs (ICT), flobs multimedia 

kompetencias, romelic xels uwyobs maT SemoqmedebiT da 

kritikul gamoyenebas dargisaTvis specifikur konteqstSi 

 

swavlis  unari adekvaturad afasebs, gegmavs da axorcielebs sakuTari swavlis 

process da iyenebs saswavlo resursebis srul speqtrs; SeuZlia 

sxvebis swavlis procesis dagegmva da marTva 
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თავი მეშვიდე 

სტუდენტის მიერ ლექტორის შეფასების ფორმა 

 

 

gTxovT, mogvawodoT pedagogis profesiuli da  

pirovnuli Tvisebebis Tqveneuli Sefaseba. 

kargad gaiazreT TiToeuli kiTxva da obieqturad miuTiTeT pasuxi. 

      gaiTvaliswineT, rom Tqveni Tanadgoma didad waadgeba saswavlo procesis  

                         Semdgom srulyofas da  Tavad konkretuli pedegogis momaval saqmianobas. 

leqtori                          skola                  kursi            jgufi 

sagani                   

1

. 

kiTxvari konfidencialuria 

SefasebaTa skala 6 baliania  

gTxovT gadaxazoT TqvenTvis misaRebi niSani 

5 4 3 2 1 

mi
W
ir

s
 

S
ef

as
eb
a 

 
sagnis miznebi da amocanebi, codnis Sefasebis sistema, formebi da kriteriumebi 

Tavidanve silabusiT mkafiod iyo axsnili 
      

2

. 

mecadineobebi kargad aqvs dagegmili. Tanmimdevrulad, logikurad mihyveba silabuss, 

warmoadgens ideebsa da koncefciebs, iZleva rTuli momentebis amomwurav ganmartebas 

5 4 3 2 1 
 

 mecadineobaze Temis irgvliv moxmobilia uaxlesi masala      
 

4

. 

leqciaze efeqturad iyenebs TvalsaCinoebas (dafa, slaidebi, kompiuteri, video-

masala) 

5 4 3 2 1 
 

5

. 

saSinao davalebebi kursis miznebis Sesabamisi, makafiod 

gansazRvruli da Sesrulebadia 

5 4 3 2 1 
 

6

. 

mecadineobaze axerxebs Seafasos jgufis mier micemuli davalebis Sesrulebis 

xarisxi 

5 4 3 2 1 
 

7

. 

sakontrolo Semowmebis (testirebis) sakiTxebi srulad Seesabameba gavlil programas, 

misaRebia moculobiTa da sirTuliT 

5 4 3 2 1 
 

8

. 

axdens kolokviumebis, sakontrolo werebis Sejamebasa da analizs 5 4 3 2 1 
 

9

. 

Temis Sejamebisas yvela aqcenti zustad da studentebisaTvis zedmiwevniT 

gasagebadaa gakeTebuli  

5 4 3 2 1 
 

 Seswavlil masalas ukavSirebs momaval profesiul da 

sazogadoebriv saqmianobas leqcia da praqtikuli muSaoba erTmaneTs exameboda 

     
 

 sagani iwvevs interess, kursis inteleqtualuri done damakmayofilebelia      
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 kargad momzadebuli da momxTovnia sakuTari Tavis mimarT      
 

 flobs auditorias, iolad SeuZlia masTan urTierToba, 

aRvivebs interess sagnisadmi 

     
 

 aqvs oratoruli niWi (diqcia, meteyvelebis kultura, Txrobis normaluri tempi)      
 

 gverds ar uvlis sadao sakiTxebs, ar erideba auditoriaSi diskusias, yuraRdebiTa da 

zustad pasuxobs SekiTxvebs, ganixilavs im mosazrebebsac, romlebic misTvis 

miuRebelia 

     
 

 pativs scems Tavis saqmes, profesionalia,  

gulwrfelad aris dainteresebuli studentebis momzadebis xarisxiT 

     
 

 misi damokidebuleba saqmisadmi aiZulebs students Tavadac pasuxismgeblobiT 

moekidos sagans 

     
 

 wamoWrili kiTxvebis gasarkvevad SegviZlia auditoriis gareT mivmarToT da miviRoT 

pasuxi, urTierToba masTan iolia,magram zRvari ar iSleba 

     
 

 keTilmosurne da taqtiania studentebTan damokidebulebaSi. SeuZlia maTi 

problemebis gaazreba da saWiroebis SemTxvevaSi mxardaWera 

     
 

 studenti misTvis pirovnebaa, angariSs uwevs mis principebs da mosazrebebs, afiqrebs 

misi momavali 

     
 

 dainteresebulia studentebis warmatebiT, axalisebs maT karg muSaobas      
 

 moiTxovs SemoqmedebiT, originalur azrovnebas da afasebs mas      
 

 momTxovnia, mkacri, magram obieqturi, Sefasebebs svams samarTlianad      
 

 Tavis mimarT ganawyobs studentebs maRali inteleqtiT, daxvewili qcevebiTa da 

garegnobiT 

     
 

 isurvebdiT Tu ara mis Sesvlas Tqeni Svilis auditoriaSi?      
 

                  leqtoris, sagnis da administraciis zogadi Sefasebebi da rekomendaciebi 

Ll
eq
t
o
r
i
 

      Zlieri mxare        susti mxare      rekomendaciebi 

      

s
ag

an
i 

      

 ad
mi

ni
s
t

r
ac

i

a       
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saSualod ra dros xarjavT yovelkvireuli yoveli davalebis 

Sesasruleblad?................ 

ra niSans eliT? 
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თავი მერვე 

ლექტორისა და ლექციის შეფასება კოლეგების მიერ 

 

Sefaseba atarebs daxurul xasiaTs, gamoiyeneba samsaxurebrivi daniSnulebiT. 

leqtori saswavlo kursis dasrulebamde ver gaecnoba gamokiTxvis Sedegebs.  

leqtori ________ skola ________ swavlebis weli _______ jgufi _____ 

saswavlo kursis dasaxeleba __________________________________ 

      TariRi ---------- ricxvi  ------  Tve  --------    weli  

 

 
Sefaseba 10 baliania 

gTxovT, komentaris gakeTebis Semdeg, 

daafiqsiroT TqvenTvis misaRebi qula 

komentari 

 

Za
l
i
an
 

ka
r
g
i 

9-
10
 

9-
10
 

ka
r
g
i 

 

  
  

6-
7-
8 

s
ak
ma
r
is

i 
 

  
  

4-
5 

c
u
d
i 

 

2-
3 

Za
l
i
an
 

c
u
d
i 

1 

1 leqtorma droulad daiwyo da droulad 

daasrula leqcia 

      

2 leqtori aris momzadebuli leqciisaTvis da 

sainteresod xsnis masalas 

      

3 leqtors mohyavs magaliTebi praqtikidan        

4 studentebs aqvT SesaZlebloba dasvan kiTxvebi 

da monawileoba miiRon diskusiaSi. mecadineoba 

atarebs interaqtiul xasiaTs.  

      

5 leqtori SekiTxvebs pasuxobs amomwuravad       

6 leqtori xels uwyobs studentebs 

CamouyalibdeT damoukidebeli analitikuri 

azrovneba 

      

7 leqtori iyenebs yvela Sanss axali masala 

daukavSiros ukve ganvlil masalas da 

ganamtkicos studentTa codna 

      

8 leqtori studentebs mokle cnobas awvdis 

SemdgomSi gansaxilveli Temebis Sesaxeb da 

Txovs informaciulad moemzadon Semdegi 

leqciisaTvis  

      

9 leqciaze mJRavndeba mocemul saganSi studentTa 

mzaoba anu Sesabamisad leqtoris saqmianobis 

nayofiereba 

      

1

0 

leqtoris mier mocemuli davalebebi aris 

gasagebi da sirTuliT Seesabameba studentebis 

SesaZleblobebs 

      

1

1 

leqtoris mier axsnili saswavlo masala  

Seesabameba silabusis kalendars da Tematikas 
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1

3 

leqtori leqciis axsnisas iyenebs `fauer-

pointis~ programa 

      

1

4 

leqtori efeqturad iyenebs TvalsaCinoebas 

(dafa, slaidebi, videomasala, interneti) 

      

 leqciis xarisxs vafaseb 

 

 

 

j
am
i
 

j
am
i
 

j
am
i
 

j
am
i
 

j
am
i
 

 

saerTo Sefaseba  ------------------  

 

 
1. damswre leqtoris 

(specialistis) damatebiTi 

winadadebebi da SeniSvnebi 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

 
3.programis direqtoris damatebiTi 

winadadebebi da SeniSvnebi 

----------------------------------------------------------- 

 

   damswre leqtori(specialisti)                

 

xarisxis uzrunvelyofis 

departamentis warmomadgeneli 

 

akademiuri programis direqtori 

dekani 

2. xarisxis uzrunvelyofis 

departamentis damatebiTi 

winadadebebi 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 

4. dekanis damatebiTi winadadebebi 

da SeniSvnebi 

------------------------------------------------------------ 

 

xelmowera/ TariRi 

 

xelmowera/ TariRi 

 

xelmowera/ TariRi 

xelmowera/ TariRi 

 

 

 Sevsebuli forma kavkasiis universitetis skolis xarisxis uzrunvelyofis 

samsaxurebs gadaecema eleqtronuli versiis  saxiT, leqciaze daswrebidan  3 dReSi. 

Ddedani inaxeba Sesabamisi akademiuri programis direqtorTan. 

 

 

 

 

L 
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თავი მეცხრე 

ლექციების განრიგი 

 

 

leqciebis ganrigi 

pirveli leqcia 

9:00-9:55 

10:05-11:00 

11:10-12:00 

meore leqcia 

12:20-13:15 

13:25-14:20 

14:30-15:20 

mesame leqcia 

15:40-16:35 

16:45-17:40 

17:50-18:40 

meoTxe leqcia 

19:00-19:55 

20:05-21:00 

21:10-22:00 
 

 

 

 


