
დაცვის ოქმი

დანართი 7

____________________________________
ფაკულტეტი

დაცვის ოქმი №
 უნდა იქნას შევსებული გარკვევით
 ფორმა იბეჭდება ერთ ფურცელზე
 მაქსიმალური შეფასება არის 100 ქულა

წინამდებარე ოქმს უნდა დაერთოს კოლეგიის წევრების შეფასებები და გადაიგზავნოს სადისერტაციო საბჭოში დაცვის დამთავრებისთანავე.

დოქტორანტი:
დეპარტამენტი:

თარიღი: დრო:
თემის

დასახელება

კოლეგიის თავმჯდომარე:

კოლეგიის წევრები 1. (ხელმძღვანელი)
2. (რეცენზენტი)

3. (რეცენზენტი)

4.
5.

6.

7.

8.

9.

კოლეგიის მოწვეული წევრი:

კოლეგიის მოწვეული წევრის შესაბამისობა:

დაცვისათვის განკუთვნილი ოთახი: დამსწრეების რაოდენობა:

დასკვნითი შეფასება
კომისიის წევრების შეფასება (საშუალო ქულა) საშუალო ქულა: |
ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
შუალედური შეფასება

შუალედური
შეფასება
ჯამი:
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სადისერტაციო კოლეგიის დადგენილება:

დადებითი შეფასება უარყოფითი შეფასება

„ფრიადი“ – (91-100 ქულა)

„ძალიან კარგი“ – (81-90 ქულა)

„კარგი“ – (71-80 ქულა)

„დამაკმაყოფილებელი“ – (61-70 ქულა)

„საკმარისი“ – (51-60 ქულა)

„ვერ ჩააბარა“ – (41-50 ქულა)

„ჩაიჭრა– (0-40 ქულა)

ცვლილებები უნდა იქნას შეტანილი თარიღი, რომლისთვისაც უნდა იყოს დასრულებული ცვლილებები:

შენიშვნა: თუ საბოლოო სახით კორექტირებული ნაშრომი სადისერტაციო საბჭოში წარმოდგენილი არ იქნა მითითებულ ვადამდებ მაშინ
კანდიდატი ვალდებულია ხელახლა გაიაროს რეგისტრაცია სადისერტაციო საბჭოში.

შენიშვნა

ხელმოწერების გვერდი :

კოლეგიის წევრები:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

კოლეგიის თავმჯდომარე ხელმოწერა თარიღი

კოლეგიის მდივანი ხელმოწერა თარიღი
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დანართი 7
ამოქმედდეს 2016 წლის 1 სექტემბრიდან

____________________________________
ფაკულტეტი

დაცვის ოქმი №
 უნდა იქნას შევსებული გარკვევით
 ფორმა იბეჭდება ერთ ფურცელზე
 მაქსიმალური შეფასება არის 100 ქულა

წინამდებარე ოქმს უნდა დაერთოს კოლეგიის წევრების შეფასებები და გადაიგზავნოს სადისერტაციო საბჭოში დაცვის დამთავრებისთანავე.

დოქტორანტი:
დეპარტამენტი:

თარიღი: დრო:
თემის

დასახელება

კოლეგიის თავმჯდომარე:

კოლეგიის წევრები 1. (ხელმძღვანელი)
2. (რეცენზენტი)

3. (რეცენზენტი)

4.
5.

6.

7.

8.

9.

კოლეგიის მოწვეული წევრი:

კოლეგიის მოწვეული წევრის შესაბამისობა:

დაცვისათვის განკუთვნილი ოთახი: დამსწრეების რაოდენობა:

დასკვნითი შეფასება
კომისიის წევრების შეფასება (საშუალო ქულა) საშუალო ქულა: | х2,5

ჯამი:
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სადისერტაციო კოლეგიის დადგენილება:

დადებითი შეფასება უარყოფითი შეფასება

ფრიადი (summa cum laude) – (91-100 ქულა)

ძალიან კარგი (magna cum laude) – (81-90 ქულა)

კარგი (cum laude) – (71-80 ქულა)

საშუალო (bene) – (61-70 ქულა)

დამაკმაყოფილებელი (rite) – (51-60 ქულა)

არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – (41-50 ქულა)

სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) –

(0-40 ქულა)

ცვლილებები უნდა იქნას შეტანილი თარიღი, რომლისთვისაც უნდა იყოს დასრულებული ცვლილებები:

შენიშვნა: თუ საბოლოო სახით კორექტირებული ნაშრომი სადისერტაციო საბჭოში წარმოდგენილი არ იქნა მითითებულ ვადამდებ მაშინ
კანდიდატი ვალდებულია ხელახლა გაიაროს რეგისტრაცია სადისერტაციო საბჭოში.

შენიშვნა

ხელმოწერების გვერდი :

კოლეგიის წევრები:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

კოლეგიის თავმჯდომარე ხელმოწერა თარიღი

კოლეგიის მდივანი ხელმოწერა თარიღი
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