დამტკიცებულია
სტუ-ს აკადემიური საბჭოს
წლის რიცხვი თვე
# ნომერი დადგენილებით

ბაკალავრიატის დამატებითი სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამა
პროგრამის სახელწოდება
ქართულად
ინგლისურად

ფაკულტეტი
ქართულად
ინგლისურად

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები
აკადემიური თანამდებობა, სახელი, გვარი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
60 კრედიტი

სწავლების ენა
ქართული

პროგრამის მიზანი

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტი დაიშვება სწავლების მე-4 სემესტრის დასრულების შემდეგ.
სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
1.
2.

სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი)
- ცოდნა და გაცნობიერება – სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების
კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება;
- ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
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- დასკვნის უნარი – სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე
განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
- კომუნიკაციის უნარი – იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;
- სწავლის უნარი – საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება,
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;
- ღირებულებები – ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად
სწრაფვა.

დასაქმების სფერო

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები
ლექცია

სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)

საკურსო სამუშაო/პროექტი

პრაქტიკული

ლაბორატორიული

პრაქტიკა

დამოუკიდებელი მუშაობა

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმების და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის საგანმანათლებლო
პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf

სტუდენტის ცოდნის შეფასება
შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით.
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:
 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:
 (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.
 (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები.
შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა თან ერთვის
საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf

-2-

(სულ 4 გვ.)

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და მატერიალური რესურსი
პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი
ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში.

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა:
პროგრამის საგნობრივი დატვირთვა
№

საგნის
კოდი

დაშვების
წინაპირობა

საგანი

1
2
3
...
...
სულ კრედიტი

1
2
3
4
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-

ღირებულებები

+

სწავლის უნარი

+

კომუნიკაციის უნარი

+

დასკვნის უნარი

საგანი

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების

საგნის
კოდი

ცოდნა და გაცნობიერება

სწავლის შედეგების რუკა

ECTS
კრედიტი

საკურსო
სამუშაო/პროექტი
დამოუკიდებელი
მუშაობა

პრაქტიკა

ლაბორატორიული

პრაქტიკული

მუშაობა)

საგანი

სემინარი (ჯგუფში

საათები

ლექცია

საგნის
№ კოდი

ECTS კრედიტი\ საათი

პროგრამის სასწავლო გეგმა

1.
2.
3.
4.
5.

პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები

სახელი, გვარი

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი, გვარი

მიღებულია
ფაკულტეტის დასახელება
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე
რიცხვი თვე წელი
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე

სახელი, გვარი

შეთანხმებულია
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი

გიორგი ძიძიგური
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