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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 უნივერსიტეტში. 

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

ენა, მათემატიკა. 

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი -კანონმდებლობით განსაზ-

ღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა. 

პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ: 
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ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში 

მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, 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 

განმავლობაში და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის 

კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ პუნქტით განსაზღვრული პირები ვალდებული არიან გაიარონ ევროპი 

უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გასაუბრება  პროგრამის ენის ცოდნის დადგენის მიზნით. 

„დ“ პუნქტით გათვალისწინებული პირები ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების 

უფლებას მოიპოვებენ სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ 

ორგანიზებული ზოგადი უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში.  

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

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

დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმან-

ათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად 

მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტები. 

 

პროგრამის აქტუალობა 

გლობალიზაციის პროცესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მზარდია. XXI საუკუნეში, 

ტექნოლოგიური სიახლეების დანერგვასთან, ხელოვნური ინტელექტის შექმნასა და ციფრული 

სამყაროს მზარდი ტემპით განვითარებასთან ერთად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა ამ პროფესიის 

მქონე ადამიანურ რესურსზე მოთხოვნა. აღნიშნული გულისხმობს მოთხოვნის ზრდას პროგრამულ 

უზრუნველყოფასა და პროგრამული პროდუქტების შექმნაზე, რასაც ამ დარგის მცოდნე 

მაღალკვალიფიციური კადრები სჭირდება.   

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ინფორმატიკოსის მომზადება მნიშვნელოვანი და 

აქტუალური საკითხია ქვეყნის ეკონომიკის, კომერციის, ტექნოლოგიის და მრავალი სხვა დარგის 
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განვითარებისათვის. დარგის განვითარების ტემპიდან გამომდინარე, წინამდებარე საბაკალავრო 

პროგრამა განსაკუთრებით აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების, ისე 

მსოფლიოს ტექნოლოგიური გამოწვევების საპასუხოდ.  

 

პროგრამის მიზანი 

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის  მიზანს წარმოადგენს გამოუშვას კურსდამთავრებული, 

რომელიც:  

 აქვს კომპეტენცია ინფორმატიკის დარგში; აწარმოებს კვლევებს, აგებს, ავითარებს ან ახორ-

ციელებს ინფორმატიკის პროფილის პროექტებს  სხვადასხვა სფეროში; 

 თავისი პროფესიული ვალდებულებების შესრულებისას აცნობიერებს ინფორმატიკის სფეროში 

არსებულ ეთიკურ და სოციალურ ასპექტებს;  

 დამოუკიდებლად აგრძელებს ინფორმატიკის დარგის ახალი ტექნოლოგიების ათვისებას ან 

იღებს განათლებას სწავლების შემდგომ საფეხურზე. 

 

სწავლის შედეგები 

დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები 

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი გან-

ხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი 

საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტმა იცის ინფორმატიკის თეორიული საფუძვლები და პროგრამული უზრუნველყოფის შე-

მუშავება / განვითარებისთვის საჭირო ტექნოლოგიები. 

სტუდენტი აცნობიერებს ინფორმატიკის და სხვა მონათესავე დისციპლინების ძირითადი კონცეფ-

ციების გამოყენების მნიშვნელობას პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების პროცესში. 

უნარი 

სტუდენტს შეუძლია კომპლექსური, გამოთვლებზე დაფუძნებული ამოცანების დაპროექტება და 

განხორციელება შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

სტუდენტს შეუძლია კომპლექსური, გამოთვლითი ამოცანის ანალიზი. ინფორმატიკისა და სათანა-

დო საგნობრივი არეების პრინციპების გამოყენების მიზანშეწონილობის შეფასება დასმული 

ამოცანის გადაწყვეტის გზის განსაზღვრისთვის. 

სტუდენტს შეუძლია ეფექტური კომუნიკაცია  პროფესიულ საკითხებზე;  შეუძლია პროგრამის 

დისციპლინების ფარგლებში ჯგუფში ეფექტური ჩართულობა. 
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სტუდენტს შეუძლია ახალი ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; დამოუკიდებლად 

შეუძლია საბაზისო  ცოდნის მიღება იმ საგნობრივ არეში, რასაც ეძღვენება პროგრამული უზრუნ-

ველყოფა. 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

სტუდენტს აქვს ეთიკურ  პრინციპებზე დაფუძნებული  პროფესიული პასუხისმგებლობა ინფორ-

მატიკის დარგში. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან (იხ. 

დანართი #1). პროგრამას თან ახლავს სწავლის შედეგების რუკა დანართი #2-ის სახით.  

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი მეთოდები და აქტივობები: ლექცია, სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობა, სემინარული, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მეცადინეობა, სტუდენტთა 

დამოუკიდებელი მუშაობა, ასევე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა და დაცვა. 

ლექცია: სტუდენტებისადმი სისტემატურად და თანმიმდევრულად სასწავლო მასალის გადაცემა, 

განსახილველი თემის ან რაიმე საკითხის ახსნა-განმარტება. ლექციაზე აქტიურად ხდება 

სადემონსტრაციო საშუალებების გამოყენება და სტუდენტების ჩართვა დისკუსიებში. 

პრაქტიკული მეცადინეობა: ყურადღების კონცენტრირება ხდება კონკრეტული პრაქტიკულ 

სამუშაოსა  და ლექციაზე ახსნილი მასალის სრულფასოვნად შესწავლაზე; სავარჯიშოების 

შესრულებისას სტუდენტმა უნდა გაიაზროს დასმული ამოცანის შინაარსი და მოახერხოს მისი 

გადაწყვეტა.  

ლაბორატორიული მეცადინეობა: ყურადღების კონცენტრირება ხდება კონკრეტული 

ლაბორატორიული სამუშაოს  და ლექციაზე ახსნილი მასალის სრულფასოვნად შესწავლაზე; 

სავარჯიშოების შესრულებისას სტუდენტმა უნდა გაიაზროს დასმული ამოცანის შინაარსი და მოა-

ხერხოს მისი გადაწყვეტა.  

ჯგუფური მუშაობა: სტუდენტების მიერ ერთობლივი ან ინდივიდუალური შესრულებული 

სამუშაო წინასწარ მიცემული საკითხის ან თემის შესახებ. მიზანშეწონილია ძნელად გასაგები 

საკითხების განმეორებით განხილვა, რაც უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

პრეზენტაცია: აღნიშნული სტუდენტს  სძენს პრეზენტაციის დამოუკიდებლად  მომზადების,  

შესაბამისი მასალის/ლიტერატურის მოძიების, მსჯელობისა და ჯგუფის წინაშე   თავისი 

მოსაზრებების წარმოჩენის უნარს. 

ქვიზი: მცირე მოცულობის წერითი გამოკითხვა, ტარდება იმ მიზნით, რომ გააკონტროლოს 

სტუდენტს რამდენად კარგად აქვს ათვისებული ლექციებზე და ლაბორატორიულ 

მეცადინეობებზე გავლილი საკითხები. ეხმარება სტუდენტს მოახდინოს მიღებული ცოდნის გადა-

მეორება. 



5 
 

პროექტი: პროექტი გარკვეულწილად აჯამებს სტუდენტის ცოდნას, ეხმარება გავლილი მასალის 

უკეთ ათვისებაში, ცოდნის ერთ მთლიან სისტემაში მოყვანაში. პროექტის ფარგლებში სტუდენტს 

დამოუკიდებლად, წყვილებში ან ჯგუფში სასწავლო კურსის ფარგლებში ათვისებული მასალის 

გათვალისწინებით ეძლევა შესასრულებელი სამუშაო. 

დამოუკიდებელი მუშაობა: სტუდენტი   დამოუკიდებლად ასრულებს სხვადასხვა სახის აქტივობას: 

ამზადებს საშინაო დავალებას, სემინარს, პროექტს, პრეზენტაციას და ა.შ. ემზადება ქვიზებისთვის, 

დასკვნითი ან შუალედური გამოცდებისთვის და ა.შ. 

პრაქტიკა: სტუდენტების მიერ პრაქტიკის ობიექტზე განხორციელებული რეალური პროექტების 

შესრულება პრაქტიკის ხელმძღვანელის დახმარებით. 

საბაკალავრო  ნაშრომი: უზრუნველყოფს  სტუდენტების  კვლევითი უნარების საბაზისო დონეზე 

განვითარებას,  რათა გაიზარდოს სტუდენტების ინტერესი მეცნიერული კვლევისა და სიახლეების 

მიმართ, ჩამოუყალიბდეთ კვლევითი საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო საბაზისო უნარ-

ჩვევები. საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ფარგლებში სტუდენტი  შეძლებს მოცემული თემის 

ირგვლივ მასალების მოძიებას, მოძიებული მასალების ძირითადი იდეების კრიტიკულად 

შეჯამებას, იდეების შერჩევას და მისთვის საინტერესო კონტექსტში შეფასებას, ნაშრომის 

წერილობითი ფორმით  მომზადებას. საბაკალავრო ნაშრომში სტუდენტი ასევე  მოახდენის 

კვლევის თემის გადაწყვეტას, სხვადასხა ტექნოლოგიების გამოყენებით აუდიტორიის წინაშე 

წარდგენას, შეიმუშავებს პროგრამულ უზრუნველყოფას. 

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც 

საბაკალავრო პროგრამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს მისანიჭებელი აკადემიური 

ხარისხის შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიღწევას. სასწავლო პროცესში 

გამოყენებული სწავლებისა და სწავლის  მეთოდები იხილეთ დანართი #3 -ის სახით. 

პროგრამაში აღწერილი სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების ცხრილი, სადაც აღწერილია 

თითოეული სწავლის შედეგის შეფასების ინდიკატორები, მითითეულია შეფასების დონეები და 

რუბრიკები, ასევე, განსაზღვრულია შედეგების შეფასების პერიოდულობა წარმოდგენილია 

დანართი #4 -ის სახით.   

 

პროგრამის მოცულობა 

 საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებუ-

ლი და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზნების მისაღწევად. 

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

კრედიტს. 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს. 
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 კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა 

სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების 

მისაღწევად. კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. 

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

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

ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში კრედიტების რაოდენობა შეიძლება 

იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა. 

 საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: 

ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას/პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადინეობას, 

პროექტებზე მუშაობას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას; 

საბაკალავრო ნაშრომს მომზადება/დაცვას; 

პრაქტიკას და პრაქტიკის ანგარიშის დაცვას. 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან: 

სავალდებულო კომპონენტები                  188 კრედიტი 

 თავისუფალი კომპონენტი, რომელიც ორიენტირებულია  

ზოგადი, ტრანსფერული უნარების განვითარებაზე     34 კრედიტი 

 ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები 134 კრედიტი   

 პრაქტიკა         5 კრედიტი 

 საბაკალავრო ნაშრომი         15 კრედიტი 

არჩევითი კომპონენტი       52 კრედიტი 

 ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები  23 კრედიტი 

 პროგრამის თავისუფალი კრედიტები     29 კრედიტი 

 

თავისუფალი კრედიტების ათვისება ხდება უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი საფეხურის 

პროგრამების ფარგლებში არსებული სასწავლო კურსების გავლით, სასწავლო კურსზე დაშვების 

წინაპირობის დაცვით. 

პროგრამის დასრულებისთვის სავალდებულოა პროგრამის ფარგლებში ინგლისური ენის B2 

დონის მიღწევა, ჩაბარება (პროგრამა უზრუნველყოფს ინგლისური ენის B2 დონეზე სწავლებას) ან 

დოკუმენტურად დადასტურება. შესაძლებელია ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა დადას-
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ტურდეს შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდითაც. სტუდენტი თავისუფლდება ინგლისური ენის 

სწავლისგან თუ ის შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდით ან დოკუმენტურად დაადასტურებს 

ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნას. ამ შემთხვევაში პროგრამაში ინგლისური ენისთვის 

განკუთვნილი კრედიტები სტუდენტს შეუძლია აითვისოს თავისუფალი კრედიტების მსგავსად, 

უნივერსიტეტში მოქმედი შესაბამისი საფეხურის პროგრამების ფარგლებში არსებული სასწავლო 

კურსების გავლით, სასწავლო კურსზე დაშვების წინაპირობის დაცვით. პროგრამის ფარგლებში 

განისაზღვრება სტუდენტის ინგლისური ენის ცოდნის დონე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდით ან 

წარმოდგენილი დოკუმენტის საფუძვლეზე და სტუდენტი ინგლისური ენის სწავლას იწყებს 

შესაბამისი დონიდან. სტუდენტი, რომელიც საჭიროებს ინგლისური ენის საწყისი დონიდან 

დაწყებას, აღნიშნულ დონეებს (A1 და A2 დონეს) სწავლობს პროგრამით გათვალისწინებული 

თავისუფალი კრედიტების ათვისებით. 

ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირას, მათ  შორის 15 

კვირა  სასწავლო, დანარჩენი 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–17 და მე–18 კვირა დასკვნითი 

გამოცდების პერიოდი, მე–19 და მე–20 კვირა დამატებითი დასკვნითი გამოცდების პერიოდი. 

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს დასკვნითი გამოცდის 

შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღე. მე–8 კვირაში ტარდება შუალედური გამოცდები. 

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში 

დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი 

კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმ-

დევრობა განსაზღვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. 

პროგრამას დანართის სახით ახლავს პროგრამის სასწავლო გეგმა (იხ. დანართი #5). 

 

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 
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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 ბარიერი. 

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). 

შუალედური შეფასება დაყოფილია კომპონენტებად. შუალედური შეფასების სავალდებულო 

კომპონენტია შუალედური გამოცდა, რომელიც ტარდება მე-8 კვირაში. შუალედური გამოცდის 

მაქსიმალური შეფასებაა 20  ქულა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური 

გამოცდისათვის შესაძლებელია განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა). კონკრეტული 

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური შეფასების ელემენტში 

შემავალი კომპონენტების დაზუსტება. კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღ-

ვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი  ლექტორი შესაბამის სილაბუსში.  

 

პრაქტიკის შეფასება 

პრაქტიკის შეფასება  ხდება შუალედური და დასკვნითი შეფასებებით. შუალედური შეფასებები 

გულისხმობს მენტორისა და პრაქტიკის ხელმძღვანელის მიერ სტუდენტის სემესტრული 

საქმიანობის შეფასებას, ხოლო პრაქტიკის დასკვნითი შეფასება (პრაქტიკის ნაგარიშის დაცვა) 

გულისხმობს კომისიის მიერ სტუდენტის მიერ მომზადებული და დაცვის მიზნით კომისიის წინა-
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შე წარმოდგენილი პრაქტიკის ანგარიშის პრეზენტაციის შეფასებას. პრაქტიკის ანგარიშის დაცვის 

საბოლოო შეფასება გამოითვლება კომისიის წევრების შეფასების საშუალო ქულის დათვლით. 

პრაქტიკა ფასდება 100-ქულიანი სისტემით კანონმდებლობით დადგენილი სტუდენტთა მიღწევის 

შეფასების წესის შესაბამისად. დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა. პრაქტიკის 

ანგარიშის დაცვაზე დაშვების წინაპირობაა შუალედური (სემესტრულ) შეფასების (60 ქულა) 30%-

იანი ბარიერის გადალახვა (18 ქულის დაგროვება). პრაქტიკის ანგარიშის დაცვის შეფასების (40 

ქულა) მინიმალური ბარიერია 50 % (20 ქულა).  

 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება 

საბაკალვრო ნაშრომის შეფასება  ხდება შუალედური და დასკვნითი შეფასებებით. შუალედური 

შეფასებები გულისხმობს საბაკალვრო ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ სტუდენტის სემესტრული 

საქმიანობის შეფასებას, ხოლო დასკვნითი შეფასება გულისხმობს რეცენზენტისა და 

ხელმძღვანელის მიერ შესრულებული საბაკალავრო ნაშრომის შეფასებასა და კომისიის მიერ 

საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაციისა და დაცვის შეფასებას. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის 

შეფასება გამოითვლება კომისიის წევრების შეფასების საშუალო ქულის გამოთვლით. 

საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება 100-ქულიანი სისტემით კანონმდებლობით დადგენილი 

სტუდენტთა მიღწევის შეფასების წესის შესაბამისად. დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 

51 ქულა. ხელმძღვანელის შუალედური შეფასების (30 ქულა) მინიმალური ბარიერია 40 % (12 

ქულა). რეცენზენტის შეფასების (25 ქულა) მინიმალური ბარიერია 40 % (10 ქულა).  საბაკალავრო 

ნაშრომის დაცვის შეფასების (20 ქულა) მინიმალური ბარიერია 50 % (10 ქულა). 

 

შეფასების ფორმები, კომპონენტები, კრიტერიუმები და ქულების განაწილება მითითებულია 

თითოეული სასწავლო კომპონენტის სილაბუსში. 

 

დასაქმების სფერო 

წინამდებარე  საგანმანათლებლო პროგრამის  კურსდამთავრებული  შეიძლება დასაქმდეს ვებ 

სტუდიაში, ინტერნეტ კომპანიაში, სარეკლამო სააგენტოში, ნებისმიერ კომპანიაში, რომელშიც 

არსებობს პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის სპეციალიზებული განყოფილება. 

კურსდამთავრებულების კომპეტენციის დონე შეესაბამება ისეთ თანამდებობებს, როგორიცაა: 

პროგრამისტი, დეველოპერი და ა.შ. 

პროფესია პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს, არის ერთ-ერთი მაღალანაზღაურებადი დარგი, 

ასევე, იძლევა დისტანციურად დასაქმების საშუალებას როგორც ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ასევე, 

მის გარეთაც.  
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სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი 

აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში, კანომდებლობით დადგენილი 

წესით. 

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით გათვალის-

წინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: აუცილებელი სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკა შესაბამისი 

წიგნადი ფონდით, აკადემიური პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და ინტერნეტით, სერვერი, 

ლაბორატორია აღჭურვილი თანამედროვე აპარატურითა და ინსტრუმენტებით, უნივერსიტეტში 

უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. 

უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი 

ინვენტარით. 

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია მაღალკვა-

ლიფიციური პერსონალით (იხ. დანართი #6). საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ 

სასწავლო კურსებს უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, სათანადო 

გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პერსონალი. 

შენიშვნა: საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 

 

 

 

 

ინფორმატიკის 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი:                          აფილირებული ასოცირებული პროფესორი     

ბესიკი ტაბატაძე 

 


