
1. ფაკულტეტის დასახელება:  ბიზნესის ადმინისტრირება 

2. პროგრამის დასახელება:  ბიზნესის ადმინისტრირება/ Business Administration   

3. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:  ბაკალავრიატი 

4. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  აკადემიური 

5. სწავლებისენა: ქართული 

6. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი / BA of Business 

Administration; კოდი 0413 

7. პროგრამის მოცულობა: 240 ECTSკრედიტი 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო  პროგრამის სტრუქტურა წარმოდგენილია  შემდეგნაირად:  

ზოგადი საგნები  - 33 კრედიტი; 

ბიზნესის ძირითადი საგნები - 122 კრედიტი; 

მ. შ. საბაკალავრო კვლევითი პროექტი/ნაშრომი-  10 კრედიტი; 

სპეციალობის  არჩევითი მოდული (1. ბუღალტრული აღრიცხვა; 2. მენეჯმენტი; 3. ფინანსები) 

თითოეულისათვის - 25 კრედიტი; მ. შ.პრაქტიკა -  5 კრედიტი; 

60 კრედიტი,  რომლის ათვისებაც სტუდენტს შეეძლება შემდეგი ვარიანტებიდან ერთ-ერთის არჩევით:  

1. უნივერსიტეტში მოქმედი ნებისმიერი აკრედიტებული MINOR პროგრამა (60 კრედიტი); 

2. თავისუფალი/არჩევითი კურსები -  60 კრედიტი. 

8.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა 

შეუძლიათ  საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული 

ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან 

გათანაბრებულ პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები 

და მიღებული ქულების კოეფიციენტებით რანჟირების საფუძველზე მოიპოვა უფლება, ისწავლოს 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო 

პროგრამაზე. პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის აბიტურიენტები ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არჩევით 

საგნად აბარებენ მათემატიკას, გეოგრაფიას, ისტორიას და ლიტერატურას.არჩევითი საგანი 

შერჩეულია პროგრამიდან გამომდინარე და ეფუძნება მასში შემავალი მოდულების  შინაარსს.   

ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ აუცილებელი წინაპირობაა 

აბიტურიენტმა უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს 

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.  

პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე სომხურენოვან, 

აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან და ოსურენოვან აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს 

თავის მშობლიურ ენაზე უნარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და გაივლის ქართულ ენაში 

მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო ენის B2 დონეზე 

ცოდნას.  

პროგრამაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.უცხოელი მოქალაქეებისათვის  სწავლის აუცილებელი პირობაა ქართული ენის 

B1+/B2 დონეზე ცოდნა, რადგან პროგრამაზე სწავლა ხორციელდება ქართულ ენაზე.  უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეები წარმოადგენენ სერტიფიკატს ქართული ენის შესაბამის დონეზე ფლობის შესახებ, ან 

აბარებენ გამოცდას ქართულ ენაში. სერტიფიკატის აღება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრში უცხოელთათვის  

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის ფარგლებში.  



პროგრამაზე  სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა აქვთ ასევე საქართველოს და უცხო ქვეყნის 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებს და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებს.  სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლოდაწესებულებიდან მობილობის წესით სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შიდა მობილობის ფარგლებში–უნივერსიტეტში 

არსებული წესის შესაბამისად.უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე 

შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში. 

9. პროგრამის ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი,  პროფესორი ცისკარა ზარანდია. 

10. პროგრამის აკრედიტაცია:  2018 წლის 26 ნოემბერი, გადაწყვეტილება  № 164; (აკრედიტაციის ვადა 

26.11.2025 წ.) 

11. პროგრამის მიზანი: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის მიზნებს წარმოადგენს  

1. ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე კონკურენტუნარიანი და 

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება. რომელიც შეძლებს ბიზნეს-პროცესებისა და 

ორგანიზაციების ეფექტიან ადმინისტრირებას.  

2. უზრუნველყოს დამოუკიდებელი აზროვნების, შემოქმედებითი და პრაქტიკული მუშაობის, ზეპირი 

და წერითი კომუნიკაციის უნარების გამომუშავება, რაც აუცილებელია პროფესიული კარიერისათვის. 

3. ხელი შეუწყოს მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების შესწავლას, 

მმართველობითი  ინფორმაციის ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების, აგრეთვე ინდივიდუალური და 

გუნდური მუშაობის უნარების განვითარებას. 

4. ბიზნესის ადმინისტრირების ფუნქციონალური სფეროების - აღრიცხვის, მენეჯმენტის, 

მარკეტინგისა და ფინანსების გაღრმავებული შესწავლით წვლილი შეიტანოს ბიზნესის 

ადმინისტრირების დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში 

 

12. სწავლის შედეგი: 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის  დასრულების შემდეგ, სტუდენტს შეუძლია :  

1.ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მართვის  მეცნიერებების, ბიზნესის სამართლის, ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების, სტატისტიკისა და  მათემატიკისცოდნის საფუძველზე საფინანსო, სააღრიცხვო, 

მენეჯერული და მარკეტინგული ინფორმაციების გაანალიზება და გამოყენება ოპტიმალური 

მმართველობითი გადაწყვეტილების მისაღებად. 

2. ფინანსური, საგადასახადო და მმართველობითი აღრიცხვის სფეროებშიგაანგარიშებების ჩატარება, 

ანგარიშგების ელემენტების იდენტიფიცირება და კომპონენტების მომზადება. 

3. საბანკო საქმისადა ფინანსების  მართვის ძირითადი საკითხების ინტერპრეტირება, ეროვნული და 
კომერციული ბანკების როლის გაანალიზება და  შეფასებაბიზნესის მართვის სისტემაში.  
საბუღალტრო აღრიცხვის მოდულის არჩევის შემთხვევაში:  
4. 1 ფასს-ის და აუდიტის სტანდარტების გამოყენება მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის, აგრეთვე 
საფინანსო - საკრედიტო და საბიუჯეტო დაწესებულებებში  აღრიცხვა-ანგარიშგების შედგენა და 
ინფორმაციების ანალიზი პროფესიული ეთიკის მოთხოვნების  დაცვით. 
მენეჯმენტის მოდულის არჩევის შემთხვევაში:  
4.2 ორგანიზაციული ქცევის, ლიდერობისა და პროექტების მართვის წესებისა და პროცედურების 
შეფასება,  საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტის ძირითადი თეორიულ-გამოყენებითი პრინციპებისა და 
მეთოდების ჩამოყალიბება პროფესიული ღირებულებების  დაცვით.. 
ფინანსების მოდულის არჩევის შემთხვევაში:  



4.3 საჯარო და კორპორაციული ფინანსების, სადაზღვევო  სისტემის, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
ინფორმაციებისანალიზი, შედეგების შეჯამება და ინტერპრეტირებაზნეობრივი და ეთიკური პროფესიული 
ღირებულებების  დაცვით. 
5. ბიზნესის ადმინისტრირების პრობლემებზე წერილობითი ანგარიშის მომზადება, წარდგენა და მათი 

გადაჭრის გზების დემონსტრირება შესაბამისი დასაბუთებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებით მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

6. შეძენილი ცოდნის ბაზაზე საკუთარი შესაძლებლობების შეფასება და ავტონომიურობის 

დემონსტრირება, მომავალი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში 

წარმოდგენილი სპეციალიზაციის მოდულებიდან და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად  მიღება 

შემდგომ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად; 

 

 

სწავლისშედეგები 

სწავლის შედეგების შეფასების მეთოდები სამიზნე 

ნიშნულები/ 

სტუდენტთა 

რაოდენობა 

საერთო 

რაოდენობის 

წილთან 

მიმართებით 

პირდაპირი არაპირდაპირი 

მეთოდი დრო მეთოდი დრო 

1.  ბიზნესის 

ადმინისტრირებისა და 

მართვის  მეცნიერებების, 

ბიზნესის სამართლის, 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების, 

სტატისტიკისა და  

მათემატიკის ცოდნის 

საფუძველზე საფინანსო, 

სააღრიცხვო, მენეჯერული და 

მარკეტინგული ინფორმაციების 

გაანალიზება და 

გამოყენებაოპტიმალური 

მმართველობითი 

გადაწყვეტილების მისაღებად. 

კრებსითი 

გამოცდა 

მე-8 

სემესტრის 

ბოლოს  

დამსაქმებლებ
ის 

გამოკითხვა 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ 

მუშაობის 

დაწყების 

პირველ წელს  

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-24% 

E-10%.  

F – 1 %.   

 

2. ფინანსური, საგადასახადო 

და მმართველობითი 

აღრიცხვის სფეროებში 

გაანგარიშებების ჩატარება, 

ანგარიშგების ელემენტების 

იდენტიფიცირება და 

კომპონენტების მომზადება. 

კრებსითი 

გამოცდა 

მე-6 

სემესტრის 

ბოლოს  

კურსდამთავრ
ებულთა 

გამოკითხვა; 

დამსაქმებლებ
ის 

გამოკითხვა. 

პროგრამის 

დასრულების 

შემდგომ 

მუშაობის 

დაწყების 

პირველ  წელს  

A-8% 

B-22% 

C-30% 

D-25% 

E-14%.   

F – 1 %.   



3. საბანკო საქმისა და 
ფინანსების  მართვის 
ძირითადი საკითხების 

ინტერპრეტირება,ეროვნული 
და კომერციული ბანკების 
როლის გაანალიზება  და  
შეფასება ბიზნესის მართვის 
სისტემაში. 
 

კრებსითი 

გამოცდა 

მე-7 

სემესტრის 

ბოლოს  

კურსდამთავრ
ებულთა 

გამოკითხვა 

დამსაქმებლებ
ის 

გამოკითხვა 

 

 

 

A-10% 

B-25% 

C-30% 

D-24% 

E-10%.  

F – 1 %.    

 

საბუღალტრო აღრიცხვის 
მოდულის არჩევის 
შემთხვევაში:  
4.1 ფასს-ის და აუდიტის 
სტანდარტების გამოყენება 
მცირე და საშუალო 
ბიზნესისათვის, აგრეთვე 
საფინანსო - საკრედიტო და 
საბიუჯეტო დაწესებულებებში  
აღრიცხვა-ანგარიშგების 
შედგენა და ინფორმაციების 
ანალიზი პროფესიული ეთიკის 
მოთხოვნების  დაცვით. 

რეფერატი მე-8 

სემესტრის 

ბოლოს 

 

პროგრამის 

ხელმძღვანელ
ის 

დაკვირვება;  

პერიოდულად 

მუშაობის 

დაწყების 

პირველივე 

წლიდან  

10ქულა - 9% 

9ქულა 23% 

8 ქულა -24% 

7 ქულა -24% 

6 ქულა -9%.    

5 ქულა – 10%.   

0-4 ქულა 1 % 

მენეჯმენტის მოდულის 
არჩევის შემთხვევაში:  
4.2 ორგანიზაციული ქცევის, 
ლიდერობისა და პროექტების 
მართვის წესებისა და 
პროცედურების შეფასება,  
საინფორმაციო სისტემების 
მენეჯმენტის ძირითადი 
თეორიულ-გამოყენებითი 
პრინციპებისა და მეთოდების 
ჩამოყალიბება პროფესიული 
ღირებულებების  დაცვით.. 
 

რეფერატი მე-8 

სემესტრის 

ბოლოს 

 

პროგრამის 

ხელმძღვანელ
ის 

დაკვირვება;  

პერიოდულად 

მუშაობის 

დაწყების 

პირველივე 

წლიდან  

10ქულა - 9% 

9ქულა 23% 

8 ქულა -24% 

7 ქულა -24% 

6 ქულა -9%.    

5 ქულა – 10%.   

0-4 ქულა 1 % 

ფინანსების მოდულის არჩევის 
შემთხვევაში:  
4.3 საჯარო და კორპორაციული 

ფინანსების, სადაზღვევო  

სისტემის, ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის ინფორმაციების  

ანალიზი, შედეგების შეჯამება 

და ინტერპრეტირება 

ზნეობრივი და ეთიკური 

პროფესიული ღირებულებების  

დაცვით. 

რეფერატი მე-8 

სემესტრის 

ბოლოს 

 

პროგრამის 

ხელმძღვანელ
ის 

დაკვირვება;  

პერიოდულად 

მუშაობის 

დაწყების 

პირველივე 

წლიდან  

10ქულა - 9% 

9ქულა 23% 

8 ქულა -24% 

7 ქულა -24% 

6 ქულა -9%.    

5 ქულა – 10%.   

0-4 ქულა 1 % 

5. ბიზნესის ადმინისტრირების 

პრობლემებზე წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება, 

პრაქტიკის 

ანგარიში 

მე-8 

სემესტრის 

ბოლოს 

დამსაქმებლებ
ის 

გამოკითხვა 

პერიოდულად 

მუშაობის 

დაწყების 

(პრაქტიკა 

ფასდება 

ინსტრუქციის 



 

 

XVI . დასაქმების სფერო: 

სამეწარმეო და არასამეწარმეო ორგანიზაციები, სააღრიცხვო, საგადასახადო, აუდიტორული 

საქმიანობის სფეროები;  

საფინანსო, საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებები; ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 

სისტემა. 

ადგილობრივი და მუნიციპალური საჯარო სამსახურის სისტემა; 

იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სისტემა; 

კერძო ბიზნესის საკონსულტაციო სამსახური; სხვადასხვა ბიზნეს-სტრუქტურები. 

 

სტუდენტის  შეფასება 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა 

(განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება №3) და უნივერსიტეტში 

არსებული წესის შესაბამისად. 

 კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის სილაბუსით 
დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ.  

 სტუდენტთა შეფასება  ხორციელდება შემდეგი წესით: 

 ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, საბაკალავრო 
ნაშრომი ან სხვ.) შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

 ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება ტოლია  ან მეტია 

51%. 

 გ. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება დადებითია, თუ ნაშრომის შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

 შეფასების სისტემით დასაშვებია 

 ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 
 ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

წარდგენა და მათი გადაჭრის 

გზების დემონსტრირება 

შესაბამისი დასაბუთებით, 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით 

მშობლიურ და უცხოურ ენაზე; 

პრაქტიკაში 

ჩართული 

პედაგოგების 

გამოკითხვა; 

პირველივე 

წლიდან  

შესაბამისად). 

 

6. შეძენილი ცოდნის ბაზაზე 

საკუთარი შესაძლებლობების 

შეფასება და ავტონომიურობის 

დემონსტრირება, მომავალი 

სწავლის საჭიროებების  

განსაზღვრა საბაკალავრო 

პროგრამის ფარგლებში 

წარმოდგენილი 

სპეციალიზაციის 

მოდულებიდან და 

გადაწყვეტილების 

დამოუკიდებლად  მიღება 

შემდგომ საფეხურზე სწავლის 

გასაგრძელებლად; 

პრაქტიკის 

ანგარიში 

მე-8 

სემესტრის 

ბოლოს 

დამსაქმებლებ
ის 

გამოკითხვა 

პრაქტიკაში 

ჩართული 

პედაგოგების 

გამოკითხვა; 

 

პერიოდულად 

მუშაობის 

დაწყების 

პირველივე 

წლიდან  

(პრაქტიკა 

ფასდება 

ინსტრუქციის 

შესაბამისად). 

 



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

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

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

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

 ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 
 ბ.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.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. 

 სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით  

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში (საბაკალავრო ნაშრომის განმეორებით 
მომზადება იმავე ან მომდევნო სემესტრში). დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის 
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე 

მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით 

გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო 

შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

 სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 
 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 
 დასკვნითი შეფასება. 

 სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის 
განაწილება ხდება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო  

კომპონენტის შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 
 საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების საფუძველზე. 
 შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვერდრითი წილი არ უნდა 
აღემატებოდეს დასკვნითი შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი უფლებამოსილია 

შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

 შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა 
შეადგენდეს 51 ქულას. 

 დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით 
გათვალისწინებული შუალედური შეფასების კომპონენტების მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარი/ზღვრები დაძლეული აქვს. შესაძლებელია შუალედური შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით გამოცდამდე სტუდენტმა განმეორებით ჩააბაროს 
სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური კომპონენტები. დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით 
დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ 
სტუდენტს შუალედური შეფასებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 41-50%, 

განმეორებით აბარებს დასკვნით გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე 

სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და 
სტუდენტს შუალედური შეფასებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 40% 

დანაკლები, საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი კურსს გაივლის 
განმეორებით.  



 დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის 
საბოლოო შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და 
სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

 შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) 
თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად, ელექტრონულად ან შერეული 
სახით. 

   სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში პროგრამით 

გათვალისწინებულ 60 კრედიტის                        

 ზევით დეკანატის  მიერ შეიძლება დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

   სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად ჯგუფებთან 

ერთად. 

   დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება სემესტრის 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის  დამთავრებიდან ორი კვირის  განმავლობაში. 

   თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, 

დეკანატის მიერ შეიძლება დაინიშნოს  დამატებითი სემესტრი/ები (მაქსიმუმ ოთხი). 

 სასწავლო კურსში სტუდენტის მიღწევის შეფასების  დამატებითი კრიტერიუმები განისაზღვრება 

შესაბამისი სილაბუსით. 
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