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სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი)  
 

სასწავლო კურსის სახელწოდება 

 ქართულად  

 ინგლისურად  

 

სასწავლო კურსის კოდი:       

 

აკადემიური უმაღლესი განათლების საფეხური 

    ბაკალავრიატი   მაგისტრატურა   დოქტორანტურა 

 

სწავლების ენა 

 

 

ავტორი/ავტორები 

გვარი, სახელი:  

სამუშაო ადგილი: დაწესებულება, სტრუქტურული ერთეული, მისამართი 

თანამდებობა:  

ტელეფონი:  

ელ–ფოსტა:  

 

სასწავლო კურსის მიზანი 

 

 

დაშვების წინაპირობები 

 

 

სწავლის შედეგები 

№ საგნის შესწავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და შეძენილი უნარები 

1  

2  

....  

 

სწავლის შედეგების მიღწევის (სწავლება-სწავლის) მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      პრაქტიკა 

 საკურსო სამუშაო/პროექტი      კონსულტაცია     დამოუკიდებელი მუშაობა 
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სწავლება-სწავლის მეთოდების შესაბამისი აქტივობები: (დისკუსია, დებატები, პრეზენტაცია, 

ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

 

კრედიტების რაოდენობა:       

 

საათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად (სთ.) 

ლექცია:  

სემინარი (ჯგუფში მუშაობა):  

პრაქტიკული:  

ლაბორატორიული:  

საკურსო სამუშაო/პროექტი:  

პრაქტიკა:  

შუასემესტრული /დასკვნითი გამოცდა  

დამოუკიდებელი მუშაობა:  

 

            ლექცია 

№ თემების დასახელება და შინაარსი 

1  

2  

. . .  

 

             სემინარი 

№ თემების დასახელება და შინაარსი 

1  

2  

. . .  

 

              პრაქტიკული 

№ თემების დასახელება და შინაარსი 

1  

2  

. . .  

 

                ლაბორატორიული 

№ თემების დასახელება და შინაარსი 

1  

2  

. . .  

 

 

                  საკურსო სამუშაო/პროექტი 



-3- (სულ 4 გვ.) 

 

№ შესრულების ეტაპები 

1  

2  

. . .  

 

                  პრაქტიკა 

№ თემების დასახელება და შინაარსი 

1  

2  

. . .  

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სკალით. 

დადებითი შეფასებებია:  

• (A) - ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;  

• (B) - ძალიან კარგი - შეფასების 81-90 ქულა;  

• (C) - კარგი - შეფასების 71-80 ქულა;  

• (D) - დამაკმაყოფილებელი - შეფასების 61-70 ქულა;  

• (E) - საკმარისი - შეფასების 51-60 ქულა.  

უარყოფითი შეფასებებია:  

• (FX) - ვერ ჩააბარა - შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ 

გასვლის უფლება; 

• (F) - ჩაიჭრა - შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შეფასების ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები: 

შეფასების ფორმები შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები 

მიმდინარე აქტივობა  

შუასემესტრული 

გამოცდა 
 

დასკვნითი/დამატებითი 

გამოცდა 
 

 

 

ძირითადი ლიტერატურა 

 

 

დამხმარე ლიტერატურა 

 

 

 
 

სილაბუსის ავტორი/ავტორები   სახელი, გვარი  
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 ფაკულტეტის დასახელება ფაკულტეტის 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი    სახელი, გვარი  

 

 დეპარტამენტის დასახელება  

დეპარტამენტის უფროსი   სახელი, გვარი  

 

                                                                                                                                   

დამტკიცებულია 

 ფაკულტეტის დასახელება  

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე 

 რიცხვი . თვე . წელი  

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე   სახელი, გვარი  

 

 


