
სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) 

შ ე დ გ ე ნ ი ს   რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ე ბ ი  

1. ზოგადი ნაწილი 

1.1. სასწავლო კურსის პროგრამა (შემდგომში სილაბუსი) შედგენილი უნდა იყოს საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში (შემდგომში უნივერსიტეტი) დადგენილი ფორმითა და წესით. 

აუცილებელია ფორმაში მოცემული ყველა პუნქტის შევსება წინამდებარე რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით.  

1.2. სილაბუსის ავტორს უფლება აქვთ სასწავლო კურსის (საგნის) სპეციფიკის 

გათვალისწინებით სილაბუსში შეიტანოს დამატებითი ინფორმაცია ან თითოეული პუნქტის 

შინაარსთან დაკავშირებული მოკლე განმარტებები, აგრეთვე, დამოუკიდებლად განსაზღვროს 

სილაბუსის შინაარსი, სწავლების მეთოდები და აქტივობები, შეფასების კომპონენტები და 

მეთოდები და სხვა პარამეტრები. 

1.3. სილაბუსის მომზადების პროცესს კოორდინირებას უწევენ: 

ა) ფაკულტეტის დონეზე - დეკანატი, შესაბამისი აკადემიური დეპარტამენტი, ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; 

ბ) საუნივერსიტეტო დონეზე - უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, 

სწავლების დეპარტამენტი. 

1.4. სასწავლო კურსი (საგანი) არის ერთსემესტრიანი. 

2. სასწავლო კურსის სახელწოდება 

სასწავლო კურსის სახელწოდება უნდა დაიწეროს შემოკლებების გარეშე და შეესაბამებოდეს მის 

შინაარსს. ქართულენოვან სილაბუსში სახელწოდება მოცემული უნდა იყოს ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე; ინგლისურენოვან სილაბუსში - ინგლისურ და ქართულ ენებზე; რუსულენოვან 

სილაბუსში - რუსულ, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

მუხლი 3. სასწავლო კურსის კოდი (სავარაუდოდ შეიცვლება ოქტომბრის მეორე ნახევარში) 

1. კოდის მინიჭება ხდება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული წესის 

შესაბამისად http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/silabusis%20forma.pdf   საგნის კოდი შედგება ათი 

ძირითადი და, აგრეთვე, რამდენიმე დამატებითი თანრიგისგან, რომლებიც ძირითადი ნაწილისგან 

გამოიყოფა ტირეთი. დამატებითი თანრიგები აღნიშნავენ სწავლება-სწავლის მეთოდს და არის 

ლათინური ანბანის ასო (L - ლექცია, S - სემინარი, P - პრაქტიკული, B - ლაბორატორიული, K - 

საკურსო სამუშაო/პროექტი, R - პრაქტიკა). იგი ჩვეულებრივ არ ჩანს და გამოიყენება მხოლოდ 

სპეციალურ პროცედურებში (მაგალითად, მეცადინეობების ცხრილების ავტომატური შედგენის 

დროს). დამატებითი თანრიგები აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული სასწავლო კურსის 

პროგრამაში (სილაბუსში) და საგნების ერთიან ბაზაში ელექტრონული სახით მოცემულ 

ჩამონათვალში. სხვა შემთხვევაში, მათ შორის საგანმანათლებლო პროგრამებში, გამოიყენება 

კოდის მხოლოდ ძირითადი ნაწილი. 

2. კოდის ძირითადი ნაწილის პირველი ხუთი თანრიგი (მარცხნიდან) წარმოადგენს საგნის 

აბრევიატურას ინგლისურ ენაზე დასახელების მიხედვით. მათგან პირველი სამი თანრიგი არის 

ლათინური ანბანის ასო, ხოლო მეოთხე და მეხუთე შეიძლება იყოს როგორც ასო, ასევე ციფრი. 

მეექვსე და მეშვიდე თანრიგები აღნიშნავს იმ ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულის 

(მაგალითად, ფაკულტეტის) რიგით ნომერს უნივერსიტეტში მიღებული რიგითობის შესაბამისად, 

სადაც მომზადდა ამ საგნის სილაბუსი. მერვე თანრიგი არის ლათინური ანბანის ასო და აღნიშნავს 

სწავლების ენას (G - ქართული, E - ინგლისური, D - გერმანული, R - რუსული). მეცხრე თანრიგი 

არის ლათინური ანბანის ასო და აღნიშნავს პროფესიული თუ აკადემიური უმაღლესი განათლების 

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის არის გათვალისწინებული ეს საგანი (P - პროფესიული, A - 

აკადემიური). მეათე თანრიგი არის ციფრი და აღნიშნავს სილაბუსის ვარიანტს (უნივერსიტეტში 

შესაძლებელია იყოს ერთი და იგივე საგნის რამდენიმე პროგრამა სილაბუსის ავტორის, შინაარსის 

ან/და სხვა პარამეტრის მიხედვით). 

http://nea.ge/uploads/neafiles/3_saganmanaTleblo_programebi.doc
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/silabusis%20forma.pdf
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3. სასწავლო კურსს (საგანს) კოდს ანიჭებს ავტორი და ამოწმებს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახური. 

4. სწავლების ენა 

მიუხედავად იმისა, რომ სწავლების ენა კოდში ჩანს, ცალკე იწერება ენის დასახელება, რომელზეც 

ხორციელდება სწავლება. ბუნებრივია, რომ სილაბუსიც ამ ენაზე უნდა იყოს შედგენილი. 

უცხოურენოვან სილაბუსს თან უნდა ერთვოდეს იდენტური ქართული თარგმანი. 

5. ავტორი/ავტორები 

1. სამუშაო ადგილის გრაფაში იწერება ავტორის სამსახურის დასახელება და მისამართი. 

უნივერსიტეტის თანამშრომლისთვის მითითებული უნდა იყოს კორპუსის მისამართი და სხვა 

კოორდინატები, სადაც შესაძლებელია ავტორთან დაკავშირება. ეს ეხება მოწვეულ პროფესორსაც. 

2. თანამდებობის გრაფაში იწერება სილაბუსის ავტორის თანამდებობა. 

3. აუცილებელია ცხრილში მოცემული ყველა პუნქტის შევსება, მათ შორის, საკონტაქტო 

ტელეფონებისა და ელექტრონული მისამართის მითითება (სასურველია, gtu.ge). 

4. თუ სილაბუსის ავტორი რამდენიმეა, ცხრილი ივსება ყველასთვის ცალ-ცალკე. 

6. სასწავლო კურსის მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანი ჩამოყალიბებული უნდა იყოს მოკლედ, ლაკონურად და გასაგებად, 

უნდა იყოს მიღწევადი და შეიცავდეს ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რა მიზანს ისახავს ეს კურსი 

და არა იმის შესახებ, თუ რა ეცოდინება სტუდენტს ამ კურსის დასრულების შემდეგ. 

7. კრედიტების რაოდენობა 

მიეთითება სასწავლო კურსის კრედიტების სრული მოცულობა. ერთი და იგივე შინაარსისა და 

მოცულობის საგანი ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტისათვის მოიცავს თანაბარი 

რაოდენობის კრედიტებს. 

8. დაშვების წინაპირობები 

დაშვების წინაპირობები ჩაიწერება არსებობის შემთხვევაში. თუ დაშვების წინაპირობები არ 

არსებობს აღნიშნულ გრაფაში ჩაიწერება „არ აქვს“. დაშვების წინაპირობების განსაზღვრის მიზანია 

პირის კომპეტენტურობის წინასწარი იდენტიფიცირება, რათა შესაძლებელი იყოს სასწავლო 

კურსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევა. 

9. სწავლის შედეგები 

ჩაიწერება სასწავლო კურსის დასრულების შედეგად სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნა და 

შეძენილი უნარები. ჩანაწერი ნათლად და გასაგებად უნდა ასახავდეს თუ რა ეცოდინება 

სტუდენტს ამ კურსის დასრულების შემდეგ და რა უნარებს შეიძენს. 

10. სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

აღინიშნება სასწავლო კურსის განმახორციელებელი პირის მიერ სტუდენტისათვის პროგრამით 

გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევისთვის აუცილებელი ცოდნის გადაცემის 

მეთოდები (საშუალებები), აგრეთვე, კონსულტაცია და დამოუკიდებელი მუშაობა. გარდა ამისა, 

ჩაიწერება სწავლება-სწავლის მეთოდების შესაბამისი აქტივობები: დისკუსია, დებატები, 

პრეზენტაცია, ჯგუფური მუშაობა და სხვ. სწავლება-სწავლის მეთოდებისა და შესაბამისი 

აქტივობების ჩამონათვალი და მათი განმარტებები ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე 

მოცემულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე : ქართული (GEO), რუსული (RUS), ინგლისური (EN). 

11. საათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად (კვირა/სემესტრი) 

მოცემული უნდა იყოს საათების რაოდენობა სტუდენტის სასწავლო დატვირთვის შესაბამისად. 

თითოეული ჩანაწერი კეთდება სასწავლო კვირისა და სემესტრის მიხედვით. მაგალითად, 

ლექციის გასწვრივ მოცემული ჩანაწერი „1/15” ნიშნავს, რომ აღნიშნულ კურსში 

გათვალისწინებულია კვირაში 1 საათი ლექცია, ხოლო სემესტრში - 15 საათი. არ არის 

აუცილებელი ლექცია, სემინარი, პრაქტიკული და ლაბორატორიული განაწილებული იყოს 15 

კვირაზე. მაგალითად, სემესტრში შეიძლება იყოს მხოლოდ 5 ლექცია. ასეთ დროს ჩანაწერს ექნება 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20scavlmetodi.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/RUS%20scavlebismetod.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/ENGscavkebismet.pdf
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შემდეგი სახე - 1/5 ანუ კვირაში არის ერთი ლექცია 1 საათი, ხოლო სემესტრში - მხოლოდ 5 ლექცია 

5 საათი ანუ ასეთი კვირა სემესტრში არის მხოლოდ 5. ისეთი კომპონენტებისათვის, როგორიცაა, 

საკურსო სამუშაო/პროექტი, პრაქტიკა ან დამოუკიდებელი მუშაობა, შეუძლებელია დატვირთვის 

განსაზღვრა თითოეული კვირის მიხედვით. ამიტომ, ასეთ შემთხვევაში, მიეთითება მხოლოდ 

საათების ჯამური რაოდენობა ასეთი ფორმით - ”-/60”. ეს ჩანაწერი ნიშნავს, რომ აღნიშნული 

კომპონენტის შესაბამისი ჯამური (სემესტრული) დატვირთვა არის 60 საათი, ხოლო მისი თანაბარი 

განაწილება კვირების მიხედვით ვერ ხერხდება. „შუალედური/დასკვნითი გამოცდის“ გრაფაში თუ 

ჩაწერილია „2/1“, იგი ნიშნავს, რომ შუალედური გამოცდებისთვის სტუდენტის დატვირთვაში 

განსაზღვრულია 2 საათი, ხოლო დასკვნითი გამოცდისთვის - 1 საათი. სტუდენტის სრული 

დატვირთვის საათების რაოდენობა შესაბამისობაში უნდა იყოს სასწავლო კურსის კრედიტების 

მოცულობასთან. 

12. შინაარსი 

ამ პუნქტში მოცემული ცხრილებიდან შეივსება მხოლოდ სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისი 

ცხრილები. გამოუყენებული ცხრილები უნდა ამოიშალოს. ცხრილები უნდა შეივსოს სტუდენტის 

დატვირთვის შესაბამისად შემდეგი წესით: 

ა) ლექცია - სალექციო თემების დასახელებები და თითოეული მათგანის მოკლე შინაარსი ცალ-

ცალკე უნდა იყოს გაწერილი კვირების მიხედვით. არ არის აუცილებელი თემები 

განაწილებული იყოს 15 კვირაზე. ცხრილში აღნიშნული უნდა იყოს იმდენი ლექცია, რამდენ 

კვირაშიც არის იგი გათვალისწინებული სემესტრის განმავლობაში; 

ბ) სემინარი –სემინარის თემების დასახელებები და თითოეული მათგანის მოკლე აღწერილობა 

ცალ-ცალკე უნდა იყოს გაწერილი კვირების მიხედვით იმდენ კვირაზე, რამდენ კვირაშიც 

არის იგი გათვალისწინებული სემესტრის განმავლობაში. არ არის აუცილებელი თემები 

განაწილებული იყოს 15 კვირაზე; 

გ) პრაქტიკული –პრაქტიკულის თემების დასახელებები და თითოეული მათგანის მოკლე 

აღწერილობა ცალ-ცალკე უნდა იყოს გაწერილი კვირების მიხედვით იმდენ კვირაზე, რამდენ 

კვირაშიც არის იგი გათვალისწინებული სემესტრის განმავლობაში. არ არის აუცილებელი 

თემები განაწილებული იყოს 15 კვირაზე. სასურველია, პრაქტიკულის თემების 

დასახელებები არ იყოს სალექციო თემების დასახელებების იდენტური; 

დ) ლაბორატორიული –ლაბორატორიული სამუშაოების თემების დასახელებები და 

თითოეული მათგანის მოკლე აღწერილობა ცალ-ცალკე უნდა იყოს გაწერილი კვირების 

მიხედვით იმდენ კვირაზე, რამდენ კვირაშიც არის იგი გათვალისწინებული სემესტრის 

განმავლობაში. არ არის აუცილებელი თემები განაწილებული იყოს 15 კვირაზე. სასურველია, 

ლაბორატორიული სამუშაოების თემების დასახელებები არ იყოს სალექციო თემების 

დასახელებების იდენტური; 

ე) საკურსო სამუშაო/პროექტი –ნათლად და თანმიმდევრულად უნდა დაიწეროს შესრულების 

ეტაპები. ეტაპები შეიძლება იყოს ნებისმიერი რაოდენობის; 

ვ) პრაქტიკა –პრაქტიკის თემები დაწერილი უნდა იყოს რაც შეიძლება ნათლად, გარკვევით და 

კონკრეტულად. არ არის აუცილებელი გაწერილი იყოს 15 საკითხად. 

13. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

ამ პუნქტში აღინიშნება პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა, 

ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები. შეფასების სისტემა და ფორმები დადგენილია 

საქართველოს კანონმდებლობით. პირველ ცხრილში „შეფასების ფორმები და მეთოდები“ 

ჩაიწერება შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდები, ხოლო მეორე ცხრილში „შეფასების 

კრიტერიუმები“ - შეფასების მეთოდების შესაბამისი კრიტერიუმები შეფასების ფორმების 

მიხედვით. შეფასების მეთოდებსა და შესაბამის კრიტერიუმებს სილაბუსის ავტორი ირჩევს 

არსებული ჩამონათვალიდან საგნის სპეციფიკისა და სწავლება-სწავლის გამოყენებული 

მეთოდების შესაბამისად. აღნიშნული ჩამონათვალი  ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე 

მოცემულია უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/GEO%20critteries.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/ENG%20critter.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/RUS%20critter.pdf
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მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის შემთხვევაში დამატებითი წესები მოცემულია შემდეგ 

მისამართებზე:  

მაგისტრატურა -  http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/mag_debul_kvl_komp_Sefa_wes_SD.pdf;  

დოქტორანტურა - http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/doq_sefaseb_wesi_SD.pdf 

14. ძირითადი და დამხმარე ლიტერატურა 

1. ძირითად ლიტერატურაში მითითებული უნდა იყოს მხოლოდ იმ ენაზე შესრულებული 

წყაროები, რომელზეც ხორციელდება სწავლება. წყაროები სხვა ენებზე შესაძლებელია მიეთითოს 

მხოლოდ დამხმარე ლიტერატურაში. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს შესაბამისი ლიტერატურა სწავლების ენაზე, აუცილებელია 

მომზადდეს ლექციების კურსი, რომლის ელექტრონული ვერსია უნდა იყოს უნივერსიტეტის 

ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. 

3. ძირითად ლიტერატურაში მითითებული თითოეული წყარო უნდა არსებობდეს 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და ხელმისაწვდომი იყოს დაინტერესებული პირისთვის. 

აუცილებლად აღნიშნული უნდა იყოს მისი ფორმა (მაგალითად, ელექტრონული და სხვ.) და 

მოძიების რეკვიზიტები (მაგალითად, ბიბლიოთეკის შიფრი). 

4. ლიტერატურა მითითებული უნდა იყოს დადგენილი წესის შესაბამისად, როგორც მოცემულია 

დისერტაციის გაფორმების ინსტრუქციაში. მაგალითად, წიგნის მითითებისას: ავტორ[ებ]ის გვარი, 

ინიციალი., [გვარი] [ინიციალი.]. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა. წელი, 

[ტომი,] გვერდების რაოდენობა [გვ.], აგრეთვე, ბიბლიოთეკის შიფრი ან სხვა რეკვიზიტები. 

5. ყველა წყარო დანომრილი უნდა იყოს გამჭოლი ნუმერაციით. დამხმარე ლიტერატურაში 

მითითებული წყაროების ნუმერაცია იწყება თავიდან. 

15. სილაბუსის შემუშავება და მოდიფიცირება 

1. სასწავლო კურსის პროგრამის (სილაბუსის) შემუშავება, განხილვა და დამტკიცება ხდება 

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 2 ივნისის # 2427 დადგენილების „სასწავლო 

კურსის პროგრამის (სილაბუსის) ფორმის და სილაბუსების განხილვისა და დამტკიცების წესის 

შესახებ“ http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/silabusis%20forma.pdf აგრეთვე, წინამდებარე 

რეკომენდაციების შესაბამისად. 

2. სილაბუსს ხელს აწერენ ავტორი/ავტორები (ყველა გვერდზე) და ფაკულტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, რომლებიც თავისი ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ 

პროგრამა შედგენილია მოთხოვნების შესაბამისად. სილაბუსს ხელს აწერს, აგრეთვე, შესაბამისი 

აკადემიური დეპარტამენტ(ებ)ის უფროს(ებ)ი, დეპარტამენტის სხდომაზე აღნიშნული სილაბუსის 

განხილვის შედეგების საფუძველზე. 

3. ხელმოწერილი სილაბუსი გადაეცემა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს 

შესათანხმებლად. შეთანხმებული სილაბუსი მტკიცდება იმ ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე, 

სადაც მუშაობს სილაბუსის ავტორი (ან ერთ-ერთი ავტორი). 

4. სილაბუსი ძალაში შედის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე დამტკიცების თარიღიდან, თუ 

ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებაში სხვა თარიღი არ არის მითითებული. 

5. სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი) შედგენილი უნდა იყოს ორ, თანაბარი იურიდიული 

ძალის მქონე ეგზემპლარად. 

6. დამტკიცებულ სილაბუსში ცვლილებების შეტანა (სილაბუსის მოდიფიცირება) ხდება 

სილაბუსის ავტორის/ავტორების მიერ წინამდებარე რეკომენდაციებით განსაზღვრული 

პროცედურების თანახმად. სილაბუსის მოდიფიცირებული ვარიანტის ძალაში შესვლა 

შესაძლებელია მხოლოდ არაუადრეს ცვლილებების შეტანის თარიღის შემდეგი სემესტრის 

დასაწყისიდან. 

 

http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/mag_debul_kvl_komp_Sefa_wes_SD.pdf
http://gtu.ge/Study-Dep/Files/Pdf/doq_sefaseb_wesi_SD.pdf
http://gtu.ge/quality/Files/Pdf/silabusis%20forma.pdf

