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შპს გურამ თავართქილაძის 

სახელობის თბილისის სასწავლო  

უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა მიღწევების შეფასების წესი 
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სტუდენტთა მიღწევების შეფასების წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი 

მნიშვნელობა: 

ა) კრედიტი – ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტისათვის საჭირო სასწავლო 

დატვირთვას და რომლის მიღებაც შესაძლებელია სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ; 

ბ) საკონტაქტო საათი – საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის 

განმახორციელებელი პერსონალის ჩართულობით სტუდენტის სასწავლო  

საქმიანობისთვის განსაზღვრული დრო; 

გ) დამოუკიდებელი საათი – საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის 

განმახორციელებელი პერსონალის ჩართულობის გარეშე სტუდენტის სასწავლო 

საქმიანობის დრო; 

დ) საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები – საგანმანათლებლო პროგრამის 

კომპონენტებია სასწავლო კომპონენტი და სამეცნიერო-კვლევითი/კვლევითი კომპონენტი; 

ე) სასწავლო კომპონენტი – საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც 

წარმოდგენილია სასწავლო კურსის, მოდულის, პრაქტიკის, შემოქმედებითი/ პრაქტიკული 

სახის პროექტის, საბაკალავრო კვლევითი პროექტის/ნაშრომის ან სხვა 

კომპონენტის სახით; 
ვ) სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი – მაგისტრატურის და დოქტორანტურის 

საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც წარმოდგენილია 

სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომის, დისერტაციის ან შემოქმედებითი/საშემსრულებლო 

ნამუშევრის ან სხვა სამეცნიერო პროექტის/ნაშრომის/აქტივობის სახით; 

ზ) სტუდენტის სასწავლო დატვირთვა – დრო, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო 

პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მისაღწევად. სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვა უნდა ეფუძნებოდეს დამოუკიდებელ და საკონტაქტო საათებს; 

თ) სწავლება-სწავლის მეთოდი – საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის 

განმახორციელებელი პირის მიერ სტუდენტისთვის, ცოდნის გადაცემის საშუალება, 

როგორიცაა: ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი, 

ელექტრონული რესურსით სწავლება, ელექტრონული სწავლება და სხვ., სწავლება-სწავლის 

მეთოდი შეიძლება მოიცავდეს შესაბამის აქტივობებს (დისკუსია, დებატები, 

დემონსტრირება, პრეზენტაცია, სემინარი და სხვ.); 

ი) შეფასების ფორმები – შეფასების ფორმებია შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან 

მრავალჯერადი) და დასკვნითი შეფასება, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო 

შეფასებას; 

კ) შეფასების კომპონენტები – შეფასების ფორმების ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს 

სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს, 

რომელიც შეიძლება აერთიანებდეს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ზეპირი/წერითი 

გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, აუდიოვიზუალური ნაწარმოების შექმნა, 

სპექტაკლი, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ.); 

ლ) შეფასების მეთოდი – საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში განსაზღვრული 

სწავლის შედეგების მიღწევის შესაფასებლად გამოსაყენებელი საშუალება/საშუალებები 

(ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, აუდიოვიზუალური 

ნაწარმოების წარმოდგენა, სპექტაკლში მონაწილეობა/დადგმა, საკონცერტო შესრულება, 
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პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში 

მონაწილეობა, კაზუსის ამოხსნა, იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა, ობიექტურად 

სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა და სხვ); 

მ) შეფასების კრიტერიუმი – შეფასების მეთოდის საზომი ერთეული, რითაც დგინდება 

სწავლის შედეგების მიღწევის დონე 

 

 

2.1. სტუდენტის მიღწევების შეფასებისას უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს 

კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული (ECTS) სისტემით (ბრიუსელი, 

2005.14.02); ,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონით (2004.21.12) და 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშების წესით 

(საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება #3; 2007.05.01) 

განსაზღვრული შეფასების 100 ქულიანი სისტემით, რომელიც გულისხმობს ხუთი სახის 

დადებით შეფასებას: 
 

ქულა შეფასება 

შეფასების 91-100 ქულა A - ,,ფრიადი’’ 

მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა B - ,,ძალიან კარგი’’ 

მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა C - ,,კარგი’’ 

მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა D - ,,დამაკმაყოფილებელი’’ 

მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა E - ,,საკმარისი’’ 
 

და ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
 

ქულა შეფასება 

მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა Fx - ,,ვერ ჩააბარა’’ 

მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები F - ,,ჩაიჭრა’’ 
 

2.2. სტუდენტის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო ან სამეცნიერო- 

კვლევითი კომპონენტის შემადგენელი ნაწილით გათვალისწინებული კრედიტის 

ათვისებას ადასტურებს სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევა, რაც 

გამოიხატება 2.1. პუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 

2.3. პროგრამის თითოეულ კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის 

დონის შეფასების ფორმებია შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი) და 

დასკვნითი შეფასება, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო (სემესტრულ) შეფასებას. 

2.4. შეფასების თითოეული ფორმა შეიძლება დაიყოს კომპონენტებად (ზეპირი/წერითი 

გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვა), 

რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის ან/და კომპეტენციების 

შეფასების ხერხს/ხერხებს; ეს უკანასკნელი შეიძლება აერთიანებდეს შეფასების 

ერთგვაროვან მეთოდებს. 

2.5. საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში განსაზღვრული სწავლის შედეგების 

მიღწევის შესაფასებლად შეიძლება გამოყენებული იქნას შეფასების შემდეგი მეთოდები - 



4  

ტესტი, ესე, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრეზენტაციის წარმოდგენა, 

პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში 

მონაწილეობა, კაზუსის, სიტუაციური ამოცანის ამოხსნა, იმიტირებულ პროცესში 

მონაწილეობა და სხვა. 

2.6. შეფასების მეთოდის საზომ ერთეულს წარმოადგენს შეფასების კრიტერიუმი, 

რომლითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე. 

2.7. შეფასების კომპონენტი, მეთოდი და კრიტერიუმი ადეკვატური უნდა იყოს 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტით განსაზღვრული და მისაღწევი სწავლის 

შედეგების შეფასებისთვის. 

2.8. შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) დასკვნითი შეფასების ხვედრითი წილი 

საბოლოო შეფასებაში განისაზღვროს 30/40 ქულით, შესაბამისად შუალედური შეფასების 

ხვედრითი წილი 60/70 ქულა იქნება.  

2.9. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური 

ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. 

2.10. ცალკეული სასწავლო კურსის შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი განისაზღვრება ამავე კურსის სილაბუსით 

2.11. საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების მიღწევის 

შეფასება უნდა დასრულდეს იმავე სემესტრში, რომელშიც იგი ხორციელდებოდა. 

2.12. სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი, სამეცნიერო პროექტი/ნაშრომი უნდა შეფასდეს 

იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. 

სამაგისტრო პროექტი/ნაშრომი ან სხვა სამეცნიერო პროექტი/ნაშრომი უნდა შეფასდეს 

ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით). შეფასებისას გამოყენებული უნდა იყოს შედეგის 

შეფასებისთვის რელევანტური მეთოდი/მეთოდები და კრიტერიუმები. 

 

 

3.1. სტუდენტის სწავლის შედეგების შეფასებას განსაზღვრავს შუალედური 

შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ქულათა ჯამი, ამ წესის 2.8 პუნქტით 

გათვალისიწინებული თანაფარდობის შესაბამისად.  

3.2. შუალედური შეფასებების ქულათა ჯამს სემესტრის განმავლობაში სტუდენტი 

დააგროვებს შემდეგ კომპონენტებში: 

ა) ზეპირი/წერითი გამოკითხვა; 

ბ) პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო; 

გ) შუალედური შემოწმება. 

3.3. შუალედური შეფასებების კომპონენტები: 
3.3.1. ზეპირი/წერითი გამოკითხვა - გულისხმობს ლექციებზე, პრაქტიკულსა და 

ლაბორატორიულ მეცადინეობებზე ლექტორის მიერ დაგეგმილ სამუშაოებში 

(სემინარი, კოლოკვიუმი, პრეზენტაცია, ქეისი, საკონტროლო წერა, 

ტესტური შემოწმება და სხვ.) სტუდენტის მონაწილეობა/ჩართულობასა და ცოდნისა 

და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამოვლენას. სამუშაოთა ტიპი, რაოდენობა 

(არანაკლებ ხუთისა), ჩატარებისა და შეფასების მეთოდები (დისკუსია, დებატი, 

ტესტი, ღია წიგნი და სხვ.) და კრიტერიუმები ლექტორის მიერ განისაზღვრება 

სილაბუსში.  
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3.3.2. პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო - (კაზუსი, რეფერატი, ნარკვევი, ესე, პროექტი, 

პრეზენტაცია და ა.შ.) მოწმდება სამუშაოს დამოუკიდებლად შესრულების შედეგად 

სტუდენტის მიერ გამოვლენილი ცოდნა, მისი პრაქტიკაში გამოყენების უნარ-ჩვევა. 

სამუშაოთა ტიპი, რაოდენობა, ჩატარებისა და შეფასების მეთოდები და 

კრიტერიუმები ლექტორის მიერ განისაზღვრება სილაბუსში. 

3.3.3. შუალედური შემოწმება - სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების 

საშუალედო შეფასებაა, რომელიც სემესტრის მე-8 კვირაში ტარდება წერითი ან/და 

ზეპირი გამოცდის ფორმით. 
 

 

 

 
 

4.1. დასკვნითი გამოცდა (წერითი და/ან ზეპირი ფორმით) ტარდება სემესტრის 

ბოლოს, სასწავლო პროცესის აკადემიური კალენდრით განსაზღვრულ ვადებში. დასკვნითი 

გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები ლექტორის მიერ განისაზღვრება სილაბუსში. 

4.2. სტუდენტი დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი 

სემესტრის განმავლობაში, შუალედური შეფასების თითოეულ კომპონენტში დააგროვებს 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრით განსაზღვრულ (ან მეტ) ქულას.  

4.3. დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულაა– 30/40. 
4.4. თუ დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტმა ვერ დაიმსახურა დადებითი შეფასება, 

მაგრამ მისი შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ქულათა ჯამი ტოლია ან 

აღემატება 41-ს (“Fx”), სტუდენტს ეძლევა დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება. 

აღნიშნული უფლება არ ვრცელდება სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის, სამეცნიერო 

პროექტის/ნაშრომის მიმართ. თუ დასკვნითი გამოცდის და შუალედური შეფასებების 

ქულათა ჯამი შეადგენს 40 და ნაკლებს (F) სტუდენტი დამატებით გამოცდაზე არ დაიშვება 

და მის სემესტრულ შეფასებად ჩაითვლება “F” (ჩაიჭრა) შესაბამისი ქულით. 

4.6. დასკვნით გამოცდაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, სტუდენტს უფლება აქვს, 

ერთხელ  გავიდეს  დამატებით გამოცდაზე. 

4.7. საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების შემადგენელ ნაწილში უარყოფითი 

შეფასება (კრედიტის ვერ-მოპოვება) სტუდენტს „საკრედიტო დავალიანებად“ რჩება და 

აკისრებს გარკვეულ ფინანსურ ვალდებულებას, რომელიც რეგულირდება შესაბამისი 

დებულებით. 

 

5.1. სტუდენტს უფლება აქვს დამატებითი გამოცდაზე გავიდეს იმავე სემესტრში, 

დასკვნითი გამოცდის შედეგის გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღის შემდეგ. 

5.2. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება 

დასკვნით გამოცდაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. 

5.3. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება 

საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

5.4. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით 
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საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, 

სტუდენტს უფორმდება შეფასება ,,F” (ჩაიჭრა) - 0 ქულა. 

5.5. დამატებით გამოცდაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში სტუდენტი შეფასდება 

0 ქულით და მისი სემესტრული შეფასება იქნება ,,F” (ჩაიჭრა). 

 
 

6.1. დადებითი სემესტრული შეფასების მისაღებად სტუდენტი ვალდებულია, დასკვნითი ან 

დამატებითი გამოცდისა და შუალედური შეფასების შედეგებით დააგროვოს 51 ქულა  ან 

მეტი. 

6.2. უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, სტუდენტი ხელმეორედ გაივლის 

სასწავლო კურსს, რაც დაკავშირებულია დამატებით ფინანსურ ვალდებულებასთან. 

6.3. სამაგისტრო ნაშრომის ან მის ფარგლებში განხორციელებული სამეცნიერო კვლევების, 

პრაქტიკის ანგარიშის, საპროექტო სამუშაოს შეფასება უნდა განხორციელდეს 

ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით) 2.1. პუნქტში გათვალისწინებული სქემის 

მიხედვით. 

6.4. სამაგისტრო ნაშრომში (“Fx”), შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტს უფლება 

ეძლევა გადამუშავებული სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი წარადგინოს ხელახლა. 

ხოლო (“F”), შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტის წარდგენის უფლებას. 

6.5. საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომის დაცვაზე საპატიო მიზეზით 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, მომდევნო სემესტრის სასწავლო პროცესის 

დაწყებამდე დაცვაზე დამატებით გასვლა დასაშვებია დეკანის სახელზე სტუდენტის 

მიერ დაწერილი განცხადების საფუძველზე. 

6.6.დამატებით გამოცდის გრაფიკს, დეკანის წარდგინების საფუძველზე, ამტკიცებს 

უნივერსიტეტის რექტორი. 

 

 

7.1. მიმდინარე სემესტრის მეორე-მეთხუთმეტე კვირის განმავლობაში სტუდენტს შეუძლია 

შუალედური შეფასების კომპონენტებში (ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, 

პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო) ლექტორის მიერ დაგეგმილ სამუშაოთა 

რაოდენობის 50 %-ის აღდგენა. 

7.2. მიმდინარე სემესტრის მე-10 კვირაში სტუდენტს შეუძლია სილაბუსით დაგეგმილი 

შუალედური შემოწმების კომპონენტში/კომპონენტებში მიღებული 50%-ზე ნაკლები 

შეფასების ამაღლება. 

7.3. შუალედური შემოწმებაზე საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, 

სტუდენტს შეუძლია დეკანის მიერ განსაზღვრულ დროს, მომდევნო ოთხი კვირის 

განმავლობაში, აღადგინოს აღნიშნული კომპონენტი. 

7.4. დამატებით გამოცდაზე საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, 

სტუდენტს შეუძლია დეკანის მიერ განსაზღვრულ დროს, მომდევნო სემესტრის 

დაწყებამდე, აღმოფხვრას აკადემიური დავალიანება. 
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8.1. საშუალო აკადემიური შეფასება (GPA) 
უნივერსიტეტში სტუდენტის აკადემიური მოსწრების დონე სასწავლო კურსებში 

მიღებულ ქულებთან ერთად შეიძლება განისაზღვროს ასევე აღნიშნული ქულების 4 

ბალიანი ექვივალენტით - საშუალო აკადემიური  შეფასებით (GPA). 

სასწავლო პროცესის ნებისმიერ ინტერვალში სტუდენტის საშუალო აკადემიური 

შეფასება გამოითვლება ფორმულით: 
 

GPA = (∑ თითოეული სასწავლო კურსის GPA × შესაბამის კრედიტზე) / ყველა 

სასწავლო კურსის კრედიტების ჯამზე 

 

სადაც, ნებისმიერი სასწავლო კურსის GPA გამოითვლება ფორმულით: 

GPA = სასწავლო კურსში მიღებული შეფასების ქულა × 0,04 

GPA – გამოითვლება მხოლოდ იმ სასწავლო კურსებში, რომლებშიც სტუდენტს 

მიღებული აქვს დადებითი შეფასება (A,B,C,D,E). Fx და F შეფასება GPA – გამოთვლაში 

განიხილება 0-ის ტოლად. 

 

მაგალითი. 
ვთქვათ ორ 5 კრედიტიან სასწავლო კურსში სტუდენტის შეფასებებია 100 და 90 ქულა, მაშინ 

სასწავლო კურსების GPA შესაბამისად ტოლი იქნება 0,04×100=4 და 0,04 ×90=3,6, ხოლო 

კუმულატიური GPA ამ ორი კურსისთვის იქნება: 

GPA = (4×5+3,6×5) / 10 = 3.8 
 

 

 

სრული საგანმანათლებლო პროგრამის GPA განსაზღრავს საგანმანათლებლო 

პროგრამების კურსდამთავრებულთა დიპლომის ხარისხს, კერძოდ თუ GPA ტოლია ან მეტი 

3.55 გაიცემა წარჩინების, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვეულებრივი დიპლომი. 
დიპლომის ხარისხის შეცვლის მიზნით სტუდენტმა შეიძლება ისარგებლოს 

არაუმეტეს სამი სასწავლო კურსის გადაბარების უფლებით. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი 

იხდის სასწავლო კურსის განმეორებით შესწავლისთვის დადგენილ ღირებულებას. 

GPA –ს საფუძველზე შეიძლება განისაზღვროს სტუდენტის რეიტინგი და მას 

მიენიჭოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ადმინისტრაციის მიერ რაიმე სახის შეღავათების 

ან წახალისების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დროს.). 

 

 

 
 


