სტუდენტის დატვირთვა და აკადემიური რეგისტრაცია
სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის შესაფასებლად გამოიყენება კრედიტი - ერთეული,
რომელიც გამოხატავს სტუდენტის მიერ საგნის ასათვისებლად შესასრულებელი სამუშაოს
მოცულობას გამოხატულს დროის ერთეულში - საათებში. ერთი კრედიტი მოიცავს 25
ასტრონომიულ საათს, საიდანაც უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე არა უმეტეს 10
საათისა არის
საკონტაქტო, ხოლო დანარჩენი დამოუკიდებელი სამუშაო (ცალკეულ
სპეციალობათა სპეციფიკიდან გამომდინარე, დასაშვებია კრედიტში საკონტაქტო და
დამოუკიდებელი საათების განსხვავებული თანაფარდობა). სტუდენტის სავალდებულო
დატვირთვა ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მოიცავს 60 კრედიტს. დასაშვებია სასწავლო
წლის განმავლობაში არაუმეტეს 75 კრედიტის დარეგისტრირება/ათვისება.
სასწავლო წელი ორსემესტრიანია. თითოეული სემესტრი მოიცავს 19 კვირას,
საიდანაც:
15 კვირა ეთმობა სააუდიტორიო მუშაობას;
3 კვირა – ძირითად საგამოცდო სესიებს;
1 კვირა – დამატებით საგამოცდო სესიებს.
საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების შესრულების მიზნით, სტუდენტი ყოველი
სასწავლო სემესტრის დაწყებამდე ორი კვირის ვადაში გაივლის აკადემიურ რეგისტრაციას, რაც
გულისხმობს
ელექტრონულად ძირითადი პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო
კურსების/მოდულების შერჩევას და შესაბამისი კრედიტების დაგროვებაზე ვალდებულების
აღებას. სტუდენტსუფლება აქვს
შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში
(დასაბუთებული განცხადების წარმოდგენისას) მხოლოდ ერთხელ შეიტანოს ცვლილება
ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმაში, მაგრამ არაუგვიანეს სემესტრის დაწყებამდე
2
კვირისა
.
დამატებითი სპეციალობის არჩევა სტუდენტის მიერ უნდა განხორციელდეს
არაუგვიანეს მე-4 სემესტრისა, ძირითად საგამოცდო პერიოდში. დამატებით სპეციალობაზე
რეგისტრაციისათვის სტუდენტი მიმართავს სასწავლო და სამეცნიერო პროცესების მართვის
დეპარტამენტს და ავსებს შესაბამის ფორმას. ამ სტრუქტურული ერთეულის წარდგინების
საფუძველზე გამოიცემა ბსუ-ს რექტორის ბრძანება სტუდენტთა დამატებით სპეციალობაზე
რეგისტრაციის შესახებ. სტუდენტის მიერ დამატებითი სპეციალობის ფარგლებში
დარეგისტრირებული საგნები/მოდულები აისახება აგრეთვე, ელექტრონული რეგისტრაციის
ფორმაში. არჩეული დამატებითი სპეციალობის შეცვლა ან გაუქმება დასაშვებია სასწავლო
პროცესის (სემესტრის) დაწყებამდე არაუგვიანეს 2 კვირისა. სტუდენტი უფლებამოსილია
ასევე: არჩევითი კურსი/მოდული, რომელიც აირჩია და გაიარა წინა სემესტრში, მაგრამ ჩაიჭრა,
შეცვალოს იმავე ოდენობით კრედიტის მქონე სხვა არჩევითი სასწავლო კურსით/მოდულით;
შეფასების გაუმჯობესების მიზნით ხელახლა დაარეგისტრიროს და ისწავლოს იგივე
სასწავლო კურსი, ასეთ შემთხვევაში სტუდენტს საბოლოო შეფასებად უფიქსირდება უკეთესი
შედეგი. ამ მუხლში აღნიშნული უფლებებით სტუდენტი სარგებლობს საგანმანათლებლო
პროგრამის ოპტიმალური ვადაში და სასწავლო წლის განმავლობაში ასათვისებელი
კრედიტების ზღვრული ოდენობის ფარგლებში.
სტუდენტს, უფლება არ აქვს დაარეგისტრიროს სასწავლო კურსი/მოდული, თუკი
მისი შესწავლის წინაპირობაა კურსი/მოდული, რომელშიც ექნება უარყოფითი „(F) ჩაიჭრა“
შეფასება, ხოლო მე-4 სემესტრის მაგისტრანტი, რომელსაც აქვს აკადემიური დავალიანება
სასწავლო კომპონენტის სახით, უფლებამოსილია მიმდინარე სემესტრში დაარეგისტრიროს
იგი კვლევით კომპონენტთან (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება) ერთად იმის
გათვალისწინებით, რომ ერთ სასწავლო წელში ათვისებული კრედიტების
რაოდენობა არ
აღემატებოდეს 75 კრედიტს. ა სეთ შემთხვევაში მაგისტრანტი უფლებამოსილია გაიაროს
სამაგისტრო ნაშრომის აპრობაცია, თუმცა
სამაგისტრო ნაშრომის დაცვაზე მისი დაშვება
განისაზღვრება მას შემდეგ, როცა სრულად ექნება შესრულებული სასწავლო კომპონენტი.
სასწავლო კურსში/მ ოდულში ”(F) ჩაიჭრა” შეფასების მქონე სტუდენტი ვალდებულია
მიმდინარე სწავლის საფასურის გადახდისათვის დადგენილ ვადებში დამატებით გაიაროს

აკადემიური და ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაცია, დავალიანებული საგნის
დარეგისტრირების მიზნით.
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პირობები
განისაზღვრება სილაბუსში, რომელიც წინასწარ ცნობილი და ხელმისაწვდომია
სტუდენტებისთვის (დანართი 2).

