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განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე:  
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დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება #ს15 10.09.2020  

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ფსიქოლოგია 
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სწავლების ენა:       ქართული 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:    აკადემიური / ძირითადი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:   0313 ფსიქოლოგია 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:           ფსიქოლოგიის ბაკალავრი  

Bachelor of Psychology      

სწავლის ხანგრძლივობა:     8 სემესტრი 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:    240 კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი:                                             აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. ლაშა  

ხოჯანაშვილი 

ელ. ფოსტა: l.khojanashvili@gmail.com  

პროგრამის თანახელმძღვანელი:                                                       ბაია კუბლაშვილი 

ელ. ფოსტა: kublashvili.baia@eu.edu.ge 

 

1. საბაკალავრო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე პირი, 

რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე 

სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტში. 

ბ) პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, 

ისტორია/მათემატიკა. 

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - კანონმდებლობით განსაზღვრული  

მინიმალური  ბარიერის  დაძლევა შემდეგ საგნებში: ქართული  ენა  და  ლიტერატურა, ისტორია/მათემატიკა, 

ინგლისური ენა . 
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პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მოპოვება შესაძლებელია: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში 

მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი 

ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; 

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), 

რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/ კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ 

ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის 

მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), 

რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში 

ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაშივ და მიღებული აქვთ 

კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

 

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) დამტკიცებული 

,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით ჩარიცხულ 

სტუდენტები;  

 

2. პროგრამის აქტუალობა  

 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებზე მოთხოვნა გაზრდილია იმ ვითარების 

გათვალისწინებით, რომ ამ დარგის სპეციალისტები სჭირდებათ როგორც საჯარო დაწესებულებებში, მათ 

შორის განათლების, პენიტენციალური, თავდაცვის, ჯანდაცვის და ა.შ. სისტემაში, ასევე,  კერძო  და 

არასამთავრობო სექტორში, მედიაში, საერთშორისო ფონდებში და სხვ.  

 

ჩატარებული კვლევების მიხედვით,  ფსიქოლოგებზე მოთხოვნის ზრდას განაპირობებს: განათლების 

სფეროში მიმდინარე ახალი პროექტები, მათ შორის, მასწავლებელთა გადამზადების, ინკლუზიური 

განათლების, ზოგადად, განათლების  ახალი თეორიების იმპლემენტაცია; გაზრდილია მოთხოვნა ჯანდაცვის 

ფსიქოლოგიის მიმართულებით, სადაც კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ მუშაობა კლინიკებში, 

ამბულატორიებში.  ფსიქოლოგი საჭიროა ყველგან, სადაც კი არსებობს საჭიროება, აღმოჩენილ იქნას ბავშვთა 

და მოზარდთა განვითარების შეფერხებების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტთა  

ფსიქოლოგიური დახმარება. ფსიქოლოგებზე მოთხოვნა გაიზარდა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 

როგორებიცაა სკოლა და ბაღი, ასევე პროფესია მოთხოვნადია დღის ცენტრებში. 

 

საინტერესოა ფსიქოლოგიის განვითარება კორპორატიული, საკონსულტაციო, მარკეტინგული, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. საარჩევნო სისტემაში, პოლიტიკური პიარის, იმიჯისა 

და სხვა შედარებით ახალი ურთიერობების   საკვლევად და რეალობასთან მათი ჰარმონიზაციისათვის.   
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სწორედ ამიტომ, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა საფუძველს ქმნის კურსდამთავრებულის ინტერესის 

დასაკმაყოფილებლად, იმისთვის რომ იგი მზად შეხვდეს პრაქტიკულ საქმიანობას და შეძლოს დარგში 

განვითარება საკუთარი ინტერესის გათვალისწინებით. 

 

3. პროგრამის მიზანი 

 

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის 

მიზნებია: 

(1) განუვითაროს სტუდენტს აუცილებელი ცოდნა, უნარები და ღირებულებათა სისტემა, იმისათვის, რომ 

მივიღოთ ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტიანი სპეციალისტები. 

 (2) მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც ექნება  თანამედროვე ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც 

მეცნიერების, განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიული მიმდინარეობებისა  და ემპირიული 

მიგნებებების შესახებ.  

(3) ასევე, მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც ხელმძღვანელის მითითებების საფუძველზე შეძლებს 

გაიაზროს და გამოიყენოს, ფსიქოლოგიის როგორც მეცნიერებისათვის საჭირო ძირითადი კვლევის 

მეთოდები და კვლევის აკადემიური სტანდარტების გათვალისწინებით,  შეიმუშაოს კვლევის შესაბამისი  

დიზაინი, მოახდინოს მონაცემთა ანალიზი და შედეგთა ინტერპრეტაცია.  

(4) განუვითაროს სტუდენტებს 21-ე საუკუნისათვის მნიშვნელოვანი უნარები როგორიცაა: 

თანამშრომლობა, ჯგუფში მუშაობა, კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის გადაწყვეტა. 

 

4. სწავლის შედეგები 

 

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება 

უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) 

კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას  დარგობრივი და ზოგადი 

კომპეტენციებით პროგრამით გათვალისწინებული  სწავლის შედეგების მიღწევის გზით. 

 

 

სწავლის შედეგები 

1) კურსდამთავრებული შეძლებს ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, საგნისა და ამოცანების, 

ძირითადი ცნებების, განვითარების ეტაპებისა, ძირითადი მიმართულებების ჩამოყალიბებას; 

2) კურსდამთავრებული შეძლებს ფსიქოლოგიის სხადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის 

განზოგადებას, სისტემატიზაციასა და ფსიქოლოგიის ძირითადი კატეგორიების გარშემო 

გამთლიანებას; 

3) კურსდამთავრებული შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძვლეზე  მცირე 

მასშტაბიანი კვლევის დაგეგმვას, სამიზნე ჯგუფების შერჩევას, ინტერვიუირებას,  მონაცემთა 

დაჯგუფებას, დამუშავებას, შედეგების აღწერას,  ანგარიშისა და კვლევითი პროექტის გაფორმებას;  

4) კურსდამთავრებული შეძლებს სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ადამიანის ქცევითი აქტივობის 

განმაპირობებელი,  დისპოზიციური და სიტუაციური აღმძვრელების განსაზღვრასა და შეფასებას; 

5) კურსდამთავრებული შეძლებს სათანადო  დასკვნების ჩამოყალიბებას, რთული და არასრული 

ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე; 

6) კურსდამთავრებულს ექნება კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი, რთულად 

კონსტრუირებული პრობლემის გადაწყვეტისათვის საჭირო, კრიტიკული აზროვნება და 

კრეატიულობა. 
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7) კურსდამთავრებული შეძლებს სოციალურ გარემოში წარმოქმნილი პრობლემური სიტუაციის 

შეფასებას, დასკვნის ჩამოყალიბებასა და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებას; 

8) კურსდამთავრებული შეძლებს პროფესიული საქმიანობის შესრულებას საჭირო პროფესიული 

პასუხისმგებლობით, ეთიკის ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით. 

 

5. სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლება-სწავლის მეთოდი – ლექცია, ინტერაქციული ლექცია, სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკა, საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება. სასწავლო კურსის ფარგლებში სწავლება-

სწავლის მეთოდი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: დისკუსია, დებატები,  რაც მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა 

ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. ამასთან,  უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის 

დასაბუთების უნარს, ზეპირი პრეზენტაცია. 

ლექცია - სტუდენტებისადმი სისტემატურად და თანმიმდევრულად სასწავლო მასალის გადაცემა, 

ძირითადი საკვანძო თემების განხილვა, ახსნა-განმარტება, რაც ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის 

ირგვლივ. მასალის გადმოცემისას მოყვანილი იქნება კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  ასევე, სადემონსტრაციო საშუალებების გამოყენება და 

სტუდენტების ჩართვა დისკუსიებში. 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - წინასწარ მიცემული საკითხის ან თემის შესახებ შესრულებული სამუშაოს 

ვერბალური პრეზენტაცია. სამუშაო ჯგუფში მოწმდება თეორიული მასალის ცოდნა. 

პრაქტიკულ მეცადინეობებზე მიმდინარეობს თეორიული მასალის ჯგუფური განხილვა, პრაქტიკული 

სავარჯიშოების შესრულება, დისკუსია, შედეგების ანალიზი, ვერბალური პრეზენტაცია. ყურადღების 

კონცენტრირება ხდება კონკრეტული სამუშაოს უშუალოდ აუდიტორიაში ან კომპიუტერთან შესრულებაზე 

და ლექციაზე ახსნილი მასალის სრულფასოვნად შესწავლაზე. სავარჯიშოების შესრულებისას სტუდენტმა 

უნდა გაიაზროს დასმული ამოცანის მნიშვნელობა. 

რეფერატი - გულისხმობს მცირე მოხსენებას, რომელშიც მოცემულია რაიმე საკითხის შესახებ არსებული 

ლიტერატურის მიმოხილვა. 

ინდივიდუალური სასწავლო კვლევითი პროექტი - აჯამებს სტუდენტის ცოდნას, ეხმარება გავლილი 

მასალის უკეთ ათვისებაში, ცოდნის ერთ მთლიან სისტემაში მოყვანასა და შესაბამისად, დასკვნითი 

გამოცდის წარმატებით ჩაბარებაში. 

პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და განმტკიცებას. იგი ანვითარებს 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, შესწავლილი საგნისათვის დამახასიათებელი მეთოდების 

გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად. 

საბაკალავრო  ნაშრომი - უზრუნველყოფს  სტუდენტის  მინიმალური სასწავლო კვლევითი უნარების 

განვითარებას. საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ფარგლებში სტუდენტი  შეძლებს მოცემული თემის 

ირგვლივ მასალების მოძიებას, დარგში არსებული სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკულად წაკითხვას, 

მოძიებული მასალების ძირითადი იდეების კრიტიკულად შეჯამებას, იდეების შერჩევას და მისთვის 

საინტერესო კონტექსტში შეფასებას, ნაშრომების წერილობითი ფორმით  მომზადებას. საბაკალავრო 

ნაშრომში სტუდენტი ასევე  მოახდენის კვლევის თემის გადაწყვეტას, სხვადასხა ტექნოლოგიების 

გამოყენებით აუდიტორიის წინაშე წარდგენას. 

წიგნზე დამოუკიდებელი მუშაობა,  საკვანძო საკითხებში ჩაღრმავება; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

(PBL); სიტუაციური ანალიზი. 

ქვიზი- წერითი ფორმით განვლილი მასალის ფარგლებში თეორიული მასალის ცოდნისა და ინტეგრირების 

უნარის შემოწმება. 

ტესტი - წერილობითი ნამუშევარი შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის დროს. 
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კურსის ფარგლებში შეფასების ფორმებია: შუალედური შეფასება და დასკვნითი შეფასება, რაც მოიცავს 

შემდეგ შეფასების კომპონენტებს – წერითი გამოცდა/გამოცდები,  ზეპირი და წერითი გამოკითხვა. შეფასების 

კომპონენტი მოიცავს შეფასების ფორმებს – ტესტი, ზეპირი პრეზენტაცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, 

დისკუსიაში მონაწილეობა, რეფერატის მომზადება, პროექტის მომზადება, საბაკალავრო ნაშრომის 

მომზადება, ინდივიდუალური სასწავლო კვლევითი პროექტის მომზადება. 

 

 

6. საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 

 

საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებული და 

ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების 

მისაღწევად. 

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 კრედიტს; 

ერთი კრედიტი (ECTS) – ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტისათვის საჭირო სასწავლო 

დატვირთვას და რომლის მიღებაც შესაძლებელია სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, უტოლდება 

სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (სტუდენტის დატვირთვის) 25 საათს  და მოიცავს როგორც საკონტაქტო, 

ასევე, დამოუკიდებელ საათებს. 

სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 750 სთ.), ხოლო 

წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, პროგრამის სპეციფიკიდან და სტუდენტის ინდივიდუალური 

დატვირთვიდან გამომდინარე და სასწავლო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით, დასაშვებია 

სტუდენტის  სასწავლო წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 60 კრედიტს ან იყოს 60 კრედიტზე ნაკლები. 

დაუშვებელია სტუდენტის სასწავლო წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 75 (ECTS) კრედიტს.  

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას.  

ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირას, რომელშიც შედის 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდა, ასევე დასკვნითი გამოცდის გადაბარება.  

 

7. პროგრამის სტრუქტურა 

 

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან: 

 თავისუფალი კომპონენტი, რომელიც ორიენტირებულია ზოგადი, ტრანსფერული უნარების 

განვითარებაზე -  44 კრედიტი 

 ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები - 125 კრედიტი, მათ შორის საბაკალავრო 

ნაშრომი - 10 კრედიტი და პრაქტიკის კომპონენტი  - 10 კრედიტი 

 ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი 

 თავისუფალი კომპონენტი, რომლის თავისუფლად არჩევაც შესაძლებელია ნებისმიერი 

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში  -  41 კრედიტი 

 

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში დასახული 

მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციების 

ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმდევრობა განსაზღვრავს 

საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. პროგრამას დანართის სახით ახლავს 

კომპეტენციების ფორმირების რუკა. 
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8. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

კრედიტებით გაანგარიშების წესს“, რომელიც ითვალისწინებს: 

ა) ხუთ სახის დადებით შეფასებას:  

ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

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

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

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში  დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება 

აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს 

შედეგების გამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღე. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო დადებითი 

შეფასების მინიმალური ზღვარი (51 ქულა), მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარი-

ერი. 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის 

შემთხვევაში. შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.  

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს პირობებს: 

ა) გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერია 

50%); 

ბ) მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და დასკვნით 

შეფასებებს.   

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის 

განმახორციელებელი პერსონალის აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს საერთო 

შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შემთხვევაში შესაძლებელია ქულათა 

განსხვავებული განაწილება). 
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სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული 

ქულათა რაოდენობა. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო 

პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში მე-8 კვირას ტარდება ერთი შუალედური გამოცდა. კონკ-

რეტულ სასწავლო კურსში სპეციფიკიდან გამომდინარე განისაზღვრება შუალედური შეფასების ელემენტში 

შემავალი კომპონენტები და შეფასების კრიტერიუმები, მათ ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი  ლექტორი.  

პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება  გაწერილია შესაბამის სილაბუსში. 

სწავლების ფორმები, სწავლება- სწავლის მეთოდები,  შეფასების ფორმები, შეფასების კომპონენტები, შეფასე-

ბის კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები მითითებულია სასწავლო კურსების სილაბუსებში; 

 

9. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი აკადემიური 

განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში, კანომდებლობით დადგენილი წესით. 

 

10. საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 
 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით გათვალისწინებული 

სწავლის შედეგების მისაღწევად სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური 

ბაზა: სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და 

ინტერნეტით. უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში 

ჩართულობა. სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო 

შესაბამისი ინვენტარით. 

 

 

11. საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური 

პერსონალით (იხ. სასწავლო გეგმა). საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს 

უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის 

მქონე მოწვეული პროფესორები და დარგის სპეციალისტები.  

 

შენიშვნა. : საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი:                                                                                          

აფილირებული ასოც. პროფ. დოქტ. ლაშა ხოჯანაშვილი 

 

პროგრამის თანახელმძღვანელი:    ბაია კუბლაშვილი 

 

 

 


