
       

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 06-01/50                                                                                      

ქ. ბათუმი                                     06 მაისი, 2019 წ. 
 

,,ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 დადგენილებაში ცვლილებების და 

დამატებების შეტანის თაობაზე 

 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის 1-ლი 

პუნქტის, 33-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, ბსუ-ს წესდების მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის 

საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ  

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 
 

1. ,,ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 დადგენილებაში 

შევიდეს შემდეგი  ცვლილებები და დამატებები: 

 

ა) წესის მე-2 მუხლის 1-ლი პუნქტის 1.2 ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 

,,ქ)“ ქვეპუნქტი: 

,,ქ) ანტიპლაგის პროგრამა - პლაგიატის გამოვლენის (დეტექტირების) 

ელექტრონული სისტემა (Turnitin), რომელიც ინტეგრირებულია ელექტრონული 

სწავლების Moodle-ის პლატფორმაზე (ერზმუს + საგრანტო პროექტის -  INTEGRITY – 

2017585841-EPP-1-2017-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP-Academic Integrity for Quality Teaching 

and Learning in Higher Education Institutions in Georgia“ ფარგლებში შეძენილი 

პროგრამა).“; 

 

ბ) წესის მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. დარგობრივ დეპარტამენტში საბაკალავრო ნაშრომის წინასწარ განხილვაზე 

(აპრობაციაზე) დაშვების მიზნით, სტუდენტი ვალდებულია შესაბამის სემესტრში, 

არაუგვიანეს მე-14 სასწავლო კვირისა, Moodle-ის პლატფორმაზე ატვირთოს ნაშრომი, 

რომელიც შემოწმდება როგორც ანტიპლაგის პროგრამით, ასევე სტუდენტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ. ნაშრომის პირველადი შემოწმება განხორციელდეს 

არაუგვიანეს მე-15 სასწავლო კვირისა.” 
 

გ) წესს მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 და 



52 პუნქტები:    

„51. საბაკალავრო ნაშრომში პლაგიატის გამოვლენის (40%-ზე მეტი, მაგრამ 

არაუმეტეს 80%-ისა - საშუალო სიმძიმის პლაგიატი) შემთხვევაში, ხელმძღვანელი 

იღებს გადაწყვეტილებას სტუდენტისათვის ნაშრომის კორექტირების მიზნით 

დაბრუნების, აპრობაციაზე დაშვების ან დაუშვებლობის შესახებ, რასაც ასახავს 

დასკვნაში და წარუდგენს შესაბამის დარგობრივ დეპარტამენტს. Moodle-ის 

პლატფორმაზე ხელმძღვანელი უთითებს შესაბამის კომენტარებს.  სტუდენტი 

ვალდებულია გადამუშავებული საბაკალავრო ნაშრომი (ასეთი უფლებამოსილების 

მინიჭების შემთხვევაში) განმეორებით ატვირთოს Moodle-ის პლატფორმაზე არა 

უგვიანეს მე-17 სასწავლო კვირისა. პირველადი წარდგენის შემთხვევაში ნაშრომში 

80%-ზე მეტი თანხვედრის (უხეში პლაგიატის) ან განმეორებით წარდგენის 

შემთხვევაში 40%-ზე მეტი თანხვედრის აღმოჩენის ან ხელმძღვანელის მიერ 

სტუდენტის აპრობაციაზე დაუშვებლობის შემთხვევაში,  ნაშრომი ფასდება ,,0“ 

ქულით (F – ჩაიჭრა).” 

52. სტუდენტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი პირველად ან/და განმეორებით 

ატვირთული ნაშრომის გადამოწმების შედეგად ამზადებს დასკვნას არაუგვიანეს მე-

18 სასწავლო კვირისა და წინასწარ განხილვისთვის (აპრობაციისთვის) წარადგენს 

დარგობრივ დეპარტამენტში. დეპარტამენტის საოქმო გადაწყვეტილებით 

განისაზღვრება ნაშრომის შემფასებელი (რეცენზენტი), რომელიც შეიძლება იყოს 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც 

აქვს მეცნიერული კვლევები საბაკალავრო ნაშრომის შესაბამის დარგში, ან არის 

შესაბამისი დარგის კვალიფიციური სპეციალისტი (პრაქტიკოსი). რეცენზენტი არ 

შეიძლება იყოს იმავე ნაშრომის ხელმძღვანელი. საბაკალავრო ნაშრომის წინასწარი 

განხილვის (აპრობაციის) და დაცვის ვადად განისაზღვროს მე-19/მე-20 სასწავლო 

კვირა.“; 

 

დ) წესის მე-16 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„7. დარგობრივ დეპარტამენტში სამაგისტრო ნაშრომის წინასწარ განხილვაზე 

(აპრობაციაზე) დაშვების მიზნით, სტუდენტი ვალდებულია შესაბამის სემესტრში, 

არაუგვიანეს მე-14 სასწავლო კვირისა, Moodle-ის პლატფორმაზე ატვირთოს ნაშრომი, 

რომელიც შემოწმდება როგორც ანტიპლაგის პროგრამით, ასევე სტუდენტის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელის მიერ. ნაშრომის პირველადი შემოწმება განხორციელდეს 

არაუგვიანეს მე-15 სასწავლო კვირისა.” 

 

ე) წესის მე-16 მუხლის მე-7 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 71 და 

72 პუნქტები:    

„71.  სამაგისტრო ნაშრომში პლაგიატის გამოვლენის (40%-ზე მეტი, მაგრამ 

არაუმეტეს 80%-ისა - საშუალო სიმძიმის პლაგიატი) შემთხვევაში, ხელმძღვანელი 

იღებს გადაწყვეტილებას სტუდენტისათვის ნაშრომის კორექტირების მიზნით 

დაბრუნების, აპრობაციაზე დაშვების ან დაუშვებლობის შესახებ, რასაც ასახავს 

დასკვნაში და წარუდგენს შესაბამის დარგობრივ დეპარტამენტს. Moodle-ის 

პლატფორმაზე ხელმძღვანელი უთითებს შესაბამის კომენტარებს.  სტუდენტი 

ვალდებულია გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი (ასეთი უფლებამოსილების 

მინიჭების შემთხვევაში) განმეორებით ატვირთოს Moodle-ის პლატფორმაზე არა 

უგვიანეს მე-17 სასწავლო კვირისა. პირველადი წარდგენის შემთხვევაში ნაშრომში 

80%-ზე მეტი თანხვედრის (უხეში პლაგიატის) ან განმეორებით წარდგენის 



შემთხვევაში 40%-ზე მეტი თანხვედრის აღმოჩენის ან ხელმძღვანელის მიერ 

სტუდენტის აპრობაციაზე დაუშვებლობის შემთხვევაში, ნაშრომი შეფასდება, როგორც 

„არადამაკმაყოფილებელი“ (insufficient).“ 

 

72. სტუდენტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი პირველად ან/და განმეორებით 

ატვირთული ნაშრომის გადამოწმების შედეგად ამზადებს დასკვნას არაუგვიანეს მე-

18 სასწავლო კვირისა და წინასწარ განხილვისთვის (აპრობაციისთვის) წარადგენს 

დარგობრივ დეპარტამენტში. დეპარტამენტის საოქმო გადაწყვეტილებით 

განისაზღვრება ნაშრომის შემფასებელი (რეცენზენტი).“ 

2. წინამდებარე დადგენილებით განსაზღვრული ცვლილებები საბაკალავრო 

ნაშრომების ნაწილში ამოქმედდეს 2019-2020 სასწავლო წლიდან. 

3. წინამდებარე დადგენილება გასაცნობად და აღსასრულებლად დაეგზავნოს 

ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის მოადგილეებს, ფაკულტეტებს, 

დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებს, სასწავლო პროცესის 

დეპარტამენტს, ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და 

სპორტის დეპარტამენტს, იურიდიულ დეპარტამენტს, ადამიანური რესურსების 

მართვის სამსახურს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, იურიდიულ 

დეპარტამენტს, საფინანსო-ეკონომიკურ დეპარტამენტს და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სამსახურს. 

4. დადგენილება გამოქვეყნდეს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. 

5. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, 

რექტორი,  ასოც. პროფესორი                                    მერაბ ხალვაში 
 


