
სწავლის შეფასების სისტემა

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი - ნიუუნი



 სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება პროგრამის თითოეულ
კომპონენტში უნდა მოიცავდეს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას.
 შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა)
უნდა განესაზღვროს ხვედრითი წილი (შესაძლებელია, გამოსახული იყოს პროცენტებში)
საბოლოო შეფასებაში.

 დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან
დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება ამ მუხლის მე-9 პუნქტით
განსაზღვრული დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.

 შეფასების თითოეული ფორმა მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც
მოიცავს შეფასების მეთოდს/მეთოდებს, ხოლო შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება
შეფასების კრიტერიუმებით.

 შეფასების კომპონენტი, მეთოდი და კრიტერიუმი ადეკვატური უნდა იყოს
საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტით განსაზღვრული და მისაღწევი სწავლის
შედეგების შეფასებისთვის.



 შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის
ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი
წილი არ აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს; ახალ უმაღლეს სასწავლებელში
დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს – 20 ქულას;
ხოლო სემესტრული შეფასების კომპონენტში განსაზღვროს მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი - 21 ქულა.

 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტების სწავლის შედეგების
მიღწევის შეფასება უნდა დასრულდეს იმავე სემესტრში, რომელშიც იგი
ხორციელდებოდა.

 საბაკალავრო ნაშრომი უნდა შეფასდეს იმავე სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი
დაასრულებს მასზე მუშაობას. შეფასებისას გამოყენებული უნდა იყოს შედეგის
შეფასებისთვის რელევანტური მეთოდი/მეთოდები და კრიტერიუმები.



შეფასების სისტემა უშვებს:
 ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
 ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
 ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
 ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
 ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
 ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
 ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
 ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
 ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი
ახლიდან აქვს შესასწავლი.



 საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, FX-ის მიღების
შემთხვევაში, დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში.

 სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა.

 დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება
და აისახება უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში.

 დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით
საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის
მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.


