ბსუ-ს სტუდენტთა გზამკვლევი

V თავი
სტუდენტის აკადემიური რეგისტრაცია და დატვირთვა
(განახლებული რედაქცია - სექტემბერი, 2022 წ)

სტუდენტის აკადემიურ რეგისტრაციასთან და სემესტრულ აკადემიურ დატვირთვასთან
დაკავშირებული რეგულაცია მოცემულია ბსუ-ში საგამოცდო პროცესი წარიმართება
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის N111 დადგენილებით
დამტკიცებულ ,,სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში“ (წინამდებარე
გზამკვლევის დანართი N2).
სასწავლო წელი ორსემესტრიანია. თითოეული სემესტრი მოიცავს 19 კვირას, საიდანაც:
ა)
15 კვირა ეთმობა სტუდენტთან საკონტაქტო სამუშაოს (სალექციო/ჯგუფში
მუშაობა/პრაქტიკული/სემინარი
ან/და
ლაბორატორიული
მეცადინეობა,
საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობა), მათ შორის ერთი კვირაშუალედურ გამოცდებს;
ბ) 3 კვირა – ძირითად საგამოცდო სესიას;
გ) 1 კვირა – დამატებით საგამოცდო სესიას.
სასწავლო პროცესის საჭიროების შემთხვევაში აკადემიური საბჭო უფლებამოსილია
განსაზღვროს სააუდიტორიო მუშაობისათვის კვირათა განსხვავებული რაოდენობა.
ბსუ-ში სასწავლო წლის (სემესტრების) დაწყებისა და დასრულების, სასწავლო წლის
შეუფერხებლად წარმართვისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების შესრულების, ასევე
აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრება ბსუ-ს
აკადემიური საბჭოს დადგენილებით/ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით და ქვეყნდება ბსუს ოფიციალურ ვებგვერდზე- www.bsu.edu.ge, ველში - ,,სწავლა“ და ,,აკადემიური
კალენდარი“.
სასწავლო კურსი (საგანი) ისწავლება ერთი სემესტრის განმავლობაში. ბსუ-ს
საბაკალავრო
საგანმანათლებლო
პროგრამის
(გარდა
რეგულირებადი
საგანმანათლებლო პროგრამის) სტუდენტი უფლებამოსილია სწავლების მეხუთე
სემესტრიდან აირჩიოს დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა ან თავისუფალი
კომპონენტი (სასწავლო კურსები). სტუდენტის მიერ არჩეული დამატებითი პროგრამის
შეცვლა ან გაუქმება (თავისუფალი კომპონენტით ჩანაცვლება) დასაშვებია სასწავლო
სემესტრის დაწყებიდან ორი კვირის ვადაში.
ბსუ-ს სტუდენტი აკადემიური რეგისტრაციის ვადებში უფლებამოსილია:
ა) შეცვალოს სხვა არჩევითი სასწავლო კურსით/მოდულით არჩევითი სასწავლო
კურსი/მოდული, რომელიც დაარეგისტრირა წინა სემესტრში, მაგრამ ჩაიჭრა;
ბ) განმეორებით
გაიაროს სასწავლო კურსი, შეფასების გაუმჯობესების მიზნით.
სტუდენტს საბოლოო შეფასებად უფიქსირდება უკეთესი შედეგი.

სტუდენტი
ვალდებულია
აკადემიური
რეგისტრაციის
დროს
შეასრულოს
საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი სასწავლო კურსების ლოგიკური
თანმიმდევრობა (სასწავლო/კვლევითი კომპონენტის წინაპირობა). აკადემიური
დავალიანების მქონე მაგისტრანტს უფლება აქვს სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების
პარალელურად დაარეგისტრიროს სასწავლო კომპონენტი, გაიაროს სამაგისტრო
ნაშრომის წინადაცვა (აპრობაცია). მაგისტრანტი სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო
დაცვაზე დაიშვება სასწავლო კომპონენტის სრულად შესრულების შემდეგ.
სტუდენტის სასწავლო დატვირთვის განსაზღვრისათვის გამოიყენება კრედიტი ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტის მიერ საგნის ასათვისებლად
შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობას, გამოხატულს დროის ერთეულში - საათებში.
ერთი კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს, საიდანაც არაუმეტეს 10 საათისა
არის საკონტაქტო, ხოლო დანარჩენი - დამოუკიდებელი სამუშაო (ცალკეული
საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, დასაშვებია კრედიტში
საკონტაქტო და დამოუკიდებელი საათების განსხვავებული თანაფარდობა).
სტუდენტის სავალდებულო დატვირთვა ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში მოიცავს
60 კრედიტს.
სტუდენტის აკადემიური დატვირთვა მოიცავს:
ა) ლექციას, ჯგუფში მუშაობას, სემინარს, პრაქტიკულ, ლაბორატორიულ და სხვა
მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) სასწავლო, სამეცნიერო და
საწარმოო პრაქტიკას; დ) გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას; ე) სასწავლო-სამეცნიერო
(საკურსო ნაშრომი, მოხსენება კონფერენციაზე, სამეცნიერო სტატია, საპატენტო
განაცხადი, სადიპლომო, საბაკალავრო, სამაგისტრო ან დოქტორანტის სასემინარო
ნაშრომი, ასევე სადოქტორო დისერტაცია) ნაშრომზე მუშაობას, დაცვას და/ან
გამოქვეყნებას; ვ) ბსუ-ს კლინიკაში ან ლაბორატორიაში მუშაობას; ზ) შემოქმედებით
პროექტზე მუშაობას.

