საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს
2017 წლის 27 დეკემბრის
დადგენილება №2691
სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის
ინსტრუქციის ცვლილებების შესახებ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს:
1. შეტანილი იქნეს ცვლილებები სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის
ინსტრუქციაში და მე-31 მუხლის მე-5 პუნქტი, მე-33 მუხლის მე-2 და მე-6
პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„31.5. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და სტუდენტის ინდივიდუალური
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. სტუ-ში ერთი კრედიტი (ECTS) უტოლდება სტუდენტის სასწავლო საქმიანობას
(სტუდენტის დატვირთვას) 25 საათის განმავლობაში და მოიცავს როგორც საკონტაქტო, ასევე
დამოუკიდებელ საათებს.“
„33.2. შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან

(100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში. კერძოდ,
შუალედური შეფასების მაქსიმალური ქულაა 60, ხოლო დასკვნითი გამოცდის
მაქსიმალური ქულა – 40.“
„33.6. შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის

ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური დადებითი ქულაა ბაკალავრიატში 10,
ხოლო მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში – 20.
შუასემესტრული გამოცდის მაქსიმალური ქულაა 30. ბაკალავრიატში მინიმალური
დადებითი შეფასებაა 7,5 ქულა, ხოლო მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში 15
ქულა.
მიმდინარე აქტივობის მაქსიმალური ქულაა 30, მინიმალური ჯამური დადებითი
შეფასება - 15 ქულა.
სემესტრში სასწავლო კურსში (საგანში) 1 თემატური პროექტის არსებობისას მისი
შეფასების მაქსიმალური ქულაა 15; 2 თემატური პროექტის არსებობისას პირველი
თემატური პროექტის შეფასების მაქსიმალური ქულაა 5, ხოლო მეორე თემატური
პროექტის შეფასების მაქსიმალური ქულა – 10.
სასწავლო კურსში 1 თემატური პროექტის არსებობისას იგი ჩაბარდება
სააუდიტორიო მეცადინეობების დამთავრების შემდეგ, სესიებამდე ერთი კვირის
განმავლობაში; 2 თემატური პროექტის არსებობისას პირველი თემატური პროექტი
ჩაბარდება შუასემესტრული ტესტირებისათვის გამოყოფილ კვირაში, ხოლო მეორე –
სესიებამდე ერთი კვირის განმავლობაში.
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საკურსო სამუშაოს/საკურსო პროექტის შეფასების მაქსიმალური ქულაა 15.
სილაბუსში მითითებული უნდა იყოს, თუ შუალედური შეფასების რომელ
კომპონენტში მოეთხოვება სტუდენტს დოკუმენტური მასალის (ლაბორატორიული/
პრაქტიკული/ ნახაზი/ ნახატი/ თემატური პროექტი/ პროექტები/ საკურსო სამუშაო/
საკურსო პროექტი/ პრაქტიკის ანგარიში და ა.შ.) ჩაბარება.
დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელმაც შუალედური
შეფასების კომპონენტებში დააგროვა არანაკლებ მინიმალური დადებითი შეფასებისა,
ამასთან შეასრულა და დროულად ჩააბარა პროგრამით განსაზღვრული სამუშაოების
მინიმუმი დოკუმენტური მასალის სახით. დოკუმენტური მასალის ჩაბარების
ვადების შესახებ მითითებული იქნება რექტორის ბრძანებაში სემესტრის ჩატარების
განრიგის შესახებ.“
2. შეტანილი იქნეს ცვლილებები სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის
ინსტრუქციაში და დაემეტოს მე-33 მუხლის მე-51 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:
„51. შუალედური შეფასების კომპონენტებია:
 შუასემესტრული გამოცდა;
 მიმდინარე აქტივობის შეფასება:
 ტესტირება ღია ან დახურული კითხვებით;
 პრაქტიკული/თეორიული საშინაო დავალების შესრულება;
 თემატური პროექტი;
 საკურსო სამუშაო/საკურსო პროექტი;
 წერითი ან/და ზეპირი გამოკითხვა;
 ლაბორატორიაზე აქტივობა;
 სემინარზე აქტივობა;
 დისკუსიაში მონაწილეობა;
 იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა;
 კაზუსის ამოხსნა;
 ქეისი;
 კლაუზურა და სხვ.
სემესტრის განმავლობაში ტარდება ერთი შუასემესტრული გამოცდა. იგი
შუალედური შეფასების აუცილებელი კომპონენტია.
მიმდინარე აქტივობის მეთოდებიდან, სწავლების საფეხურისა და სასწავლო
კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რეკომენდირებულია არანაკლებ 2-ის
(ნებისმიერი) გამოყენება. მიმდინარე შეფასების მეთოდების რაოდენობა, მათი
ჩატარების ფორმა, შინაარსი, მაქსიმალური ქულა, კრიტერიუმები და სკალები
დგინდება სილაბუსის ავტორის მიერ და აღიწერება სილაბუსში, საგნის
სპეციფიკიდან გამომდინარე.“
3. წინამდებარე ცვლილებები ძალაში შევიდეს 2018-2019 სასწავლო წლიდან.
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