
      

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭო 

 

  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   №06-01/94                                                                                 

ქ. ბათუმი                                     14 აგვისტო, 2019 წ. 
 

,,კრედიტების აღიარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში 

ბსუ-ს სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი’’ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2017 წლის 29 ივნისის №55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

  

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ემუხლის 1-ლი პუნქტის, 

ბსუ-ს წესდების მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ 
 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 
1. ,,კრედიტების აღიარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან 

გაუქმების შემთხვევაში ბსუ-ს სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის 

წესი’’ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის №55 დადგენილებაში შევიდეს 

ცვლილება. კერძოდ, დადგენილებით დამტკიცებული წესის: 

 

ა)  წესის მე-3 მუხლი მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „3. უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტები, რომელთა საფუძველზეც განხორციელდა 

კვალიფიკაციის მინიჭება, შეიძლება აღიარებულ იქნას სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზნებისათვის.“ 

 

ბ) წესის მე-3 მუხლი მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „4. თუ 

სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტები ნაკლებია ბსუ-ს შესაბამისი 

სასწავლო კურსის კრედიტებზე, მაშინ ამ სასწავლო კურსის აღიარების საკითხს წყვეტს 

პროგრამის ხელმძრვანელი/კომისია სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული 

სწავლის მიზნებისა და შედეგების ანალიზის საფუძველზე. აღნიშნული სასწავლო კურსის 

აღიარების შემთხვევაში, კომისია სტუდენტს კრედიტებს უღიარებს იმ რაოდენობით, რა 

რაოდენობითაც მას ეს სასწავლო კურსი გავლილი აქვს პირველად უსდ–ში (დასაშვებია 

კრედიტების არა უმეტეს 30%-ით გადაჭარბებით  აღიარება).“ 

 

გ) წესის მე-6 მუხლი მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „3. უცხოეთში 

ათვისებული კრედიტების აღიარების  შესახებ სტუდენტის   განცხადებას  თან   უნდა   

ერთვოდეს   უცხოეთში   სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სასწავლო  

ხელშეკრულება (learning  agreement)  და  სწავლის დასრულების შემდეგ სტუდენტზე 

გაცემული ნიშნების ფურცელი (transcript of records) გავლილი სასწავლო 



3g6ltg0ol/0<nqryqrX0ob, J60AnO00ob 6.>rnqggbo0obc qrr 0oqgogqro CIggcbg6ottOocnoorgboo) qgr Arcrrc, E OdlUq;A qrr0ar$Ogbgqro crrr660r6..,,

a) scbob 09-6 ,gbqro 0g-4 Jg6i6o Br.ergrq,obqrgb 0g6qggo 6gqgg0oocD: u4.qrrb66ob ,er,brqrg.ob aJaqpcg rrmqggo6"-a.,0rdr-,:3b l'ar6cn br0r6orq,obog6oqrogqo Jo6b - 6*.:-q,9il[ u"r,'Jb"il 5r{.,-m,a.,u g6er36gqr 696gr,r,g6bargor0o0oqSbgq,o5l6lorq, joibsqor63bob0rJboi36.,o,.l.,.

O) arUC0sggb 09-6 Ogbq,o 0g_5 Jg6jgo.

g) arudasggb 09-6 0gbq,o ox_t4Jg6i6o.

b) scu"u 09-6 Ogbqro 0x-r7,3g6jgo B$arg.:qrobqrgtr 0g0qg5o 6gqr;i6ooor: ,,17.3O.:qqgbo brg$0r6rorq3bq,c, J6rng6r0ob 3Ojqgi6gao, 6rn0gq,cn,: biggd3CqbC65.:6ber6gogqrqu Jgrq,ogoJr6oob U^"U...lrOr,"UilU* rqor6gbgq, oj6.:b bb3rbr6$0r6,:orqCbqo AorogOrO.,[ 0ob63bobror3ob..,
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t3;qtg0og6o brblerb ot30aqrcn0.:6g,
t63j$r"r6o, ttler6. J6arggbo6o

0gdrb bcqpr8o:Y"ffiirffi



ბსუ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესის 

დანართი 2. 
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შენიშვნა 

სამეცნიერო 

ღონისძიებებში 

მონაწილეობა 

 დეკანი  

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

სამეცნიერო 

პუბლიკაციები//გ

ამოგონება/პატენ

ტი 

 დეკანი  

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 ხარისხის 

უზრუნველყოფი

ს სამსახურის 

ხელმძღვანელი 

გამარჯვებულ/და

ფინანსებულ 

სამეცნიერო 

საგრანტო 

პროექტებში 

მონაწილება 

ან/და შესაბამის 

საგრანტო 

კონკურსში 

მაღალი 

შეფასების 

მიღება, მაგრამ 

ვერ გამარჯვება 

(მაქსიმალური 

შეფასების 80% და 

მეტი) 

 დეკანი 

 

 

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

 სამეცნიერო 

გრანტის 

ხელმძღვანელი 

 

სხვა სამეცნიერო 

აქტივობები: 

   

სამეცნიერო 

ღონისძიებების 

ორგანიზებაში 

მონაწილეობა 

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

სამეცნიერო 

კვლევების 

სამსახური 

 

სამეცნიერო 

პროექტებში 

სტუდენტთა 

ჩართულობა 

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

სამეცნიერო 

კვლევების 

სამსახური 

 

საბაკალავრო 

ნაშრომის 

ხელმძღვანელობა 

 დეკანი  

პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

 

სამაგისტრო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

 დეკანი  

პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

 



სადოქტორო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

 პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

 

სამეცნიერო 

კვლევების 

სამსახური 

 

სამეცნიერო 

სემინარების 

ჩატარება 

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

სამეცნიერო 

კვლევების 

სამსახური 

 

სტუდენტთა 

სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

ჩართულობა 

 დეკანი  

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

სამეცნიერო 

გამოცემების 

რედკოლეგიის 

წევრობა 

 დეკანი  

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

მონოგრაფიის 

რეცენზირება/რე

დაქტორობა 

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

სამაგისტრო 

ნაშრომის 

რეცენზირება 

 დეკანი  

პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

 

სადოქტორო 

ნაშრომის 

რეცენზირება 

 დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

სამეცნიერო 

კვლევების 

სამსახური 

 

სამეცნიერო 

ნაშრომის 

რეცენზირება 

 დეკანი  

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

საექსპერტო  

მომსახურება 

 დეკანი  

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

საერთაშორისო 

საგრანტო 

პროექტებში 

ჩართულობა 

 დეკანი  

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი 

 

სხვა;    

აკადემიური 

პირის კომენტარი 
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