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საზოგადოებრივი კოლეჯი „პანაცეა“

პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

1.წესის გამოყენების სფერო

1. წინამდებარე წესები შემუშავებულია პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს
კანონის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის
#121/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების
კრედიტებით გაანგარიშების წესის“ შესაბამისად.

2. ეს დოკუმენტი ადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული
კომპონენტებისათვის განსაზღვრული კრედიტების მიღების მიზნით სტუდენტის შეფასების
წესებს;

3. ამ წესების გამოყენება სავალდებულოა დაწესებულების ნებისმიერი საფეხურის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში.

2. ტერმინების განმარტებები

1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა – საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც
ორიენტირებულია პრაქტიკული ცოდნისა და უნარების გამომუშავებაზე და სრულდება
შესაბამისი პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭებით. პროგრამა აერთიანებს პროფესიული
კვალიფიკაციის მისანიჭებლად საჭირო სასწავლო კურსებს/მოდულებს. პროგრამით
განისაზღვრება პროგრამის მიზნები, სწავლის შედეგები, პროფესიული სტუდენტის
დატვირთვა კრედიტებში, სწავლების მეთოდები და შეფასების ფორმები;

2. პროფესიული სტუდენტი – პირი, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით და
დაწესებულების მიერ განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს ნებისმიერი საფეხურის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით.

3. სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი) – დოკუმენტი, რომელიც იძლევა ინფორმაციას
სასწავლო კურსის მიზნების, სწავლის შედეგების, კრედიტების, შინაარსის, სწავლებისა და
სწავლის მეთოდების, შეფასების კრიტერიუმების შესახებ (გარდა მოდულისა);



4. მოდული – სწავლების დამოუკიდებელი, თანმიმდევრული ბლოკი, რომელიც
ორიენტირებულია მისაღწევ სწავლის შედეგებზე. მოდულით განისაზღვრება სასწავლო
თემატიკისა და მისაღწევი სწავლის შედეგების ურთიერთკავშირი და პროფესიული
სტუდენტის სწავლებასა და შეფასების ორგანიზებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია;

5. სწავლის შედეგები – პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის, მოდულის, სასწავლო
კურსის დასრულების შედეგად სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნა, უნარები ან/და
ღირებულებები;

6. პროგრამის კომპონენტი- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი
ნაწილი: ცალკეული სასწავლო კურსი, მოდული, საწარმოო პრაქტიკა.

7. მოდულური პროგრამა– პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის
საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა;

8. საგნობრივი პროგრამა – სასწავლო კურსებისგან და პრაქტიკის კომპონენტებისგან შემდგარი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა (გარდა მოდულური პროგრამისა);

I. საგნობრივი პროგრამისთვის

3. კრედიტების განაწილება
1. კრედიტი გამოხატავს ცალკეული სასწავლო კურსით/მოდულით გათვალისწინებული

ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების ასათვისებლად პროფესიული სტუდენტის
მიერ შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობას(დატვირთვას).

2. კრედიტების განაწილება ხდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო
კურსებს/მოდულებს შორის.

3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საერთო დატვირთვა
მოიცავს თეორიის და პრაქტიკის კომპონენტს. პრაქტიკის კომპონენტი არის საერთო
დატვირთვის არანაკლებ 40%.

4. კრედიტების განაწილება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებს
შორის უნდა იძლეოდეს სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრული სწავლის
შედეგის მიღწევის შესაძლებლობას.

4. პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)

1. ერთი კრედიტი ასახავს პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობას 25-30
ასტრონომიული საათის განმავლობაში.

2. კრედიტის მისაღებად პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა თეორიის
კომპონენტის ფარგლებში უნდა მოიცავდეს ლექციაზე დასწრებას/სამუშაო ჯგუფში
მუშაობას, დამოუკიდებელ მეცადინეობასა და გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას,
ხოლო კრედიტის მისაღებად სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა პრაქტიკის კომპონენტის
ფარგლებში მოიცავს პრაქტიკულ მეცადინეობასა და გამოცდის ჩაბარებას.

5. სასწავლო დისციპლინისათვის გამოყოფილი კრედიტების მიღების წესი.

1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია სტუდენტის მიერ მხოლოდ სილაბუსით
გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ.

6. საკონტაქტო საათებზე სავალდებულო დასწრება



1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულ საკონტაქტო
საათებზე და პრაქტიკებზე დასწრება სავალდებულოა.

2. პრაქტიკა მოიცავს მხოლოდ საკონტაქტო საათებს;

7. საკვალიფიკაციო კომისია

1. საკვალიფიკაციო კომისია იხილავს იმ სტუდენტებისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების
საკითხს, რომელთაც სრულად აითვისეს ან აღიარებულ ექნათ შესაბამისი საფეხურის
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტები. ასევე
პირისათვის არაფორმალური განათლების აღიარების საკითხს.

2. საკვალიფიკაციო კომისია იხილავს სტუდენტის პირად საქმეს, მის მიერ მიღებულ
შეფასებებს, უფლებამოსილია სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის
ხელმძღვანელისგან, ასევე პროგრამის განმხორციელებელი პირისგან, პროფესიული
მასწავლებლისგან მოითხოვოს დამატებითი დახასიათება, რეკომენდაცია ან დანიშნოს
გასაუბრება პროფესიულ სტუდენტთან.

3. საკვალიფიკაციო კომისია იღებს გადაწყვეტილებას პროფესიული სტუდენტისათვის
კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ ან კვალიფიკაციის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ,
აგრეთვე არაფორმალური განათლების აღიარების ან აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ.
კომისია კვალიფიკაციის შესახებ საკუთარ გადაწყვეტილებაში დამატებით მიუთითებს, თუ
რომელ სტუდენტზე უნდა გაიცეს დიპლომი, დადგენილი წესის შესაბამისად.

8. პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

1. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის
შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული ერთ-ერთი
დადებითი შეფასებით.
2. შეფასების სისტემა უშვებს:
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
ა.ა) (A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51 –60%;
ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
3. სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.
4. დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების
ერთჯერადად – მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. შეფასება უნდა
ითვალისწინებდეს: ა) შუალედურ შეფასებას; ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.
5. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით
გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში



II. შეფასება მოდულური პროგრამის ფარგლებში

1. მოდულურ პროგრამაზე შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული ზოგადი
დებულებები

მოდულური პროგრამების შემთხვევაში კრედიტების განაწილების, პროფესიული სტუდენტის

სასწავლო საქმიანობის (დატვირთვის) და პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასების წესი

განისაზღვრება ამ დოკუმენტით, შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო

დოკუმენტით, მოდულური პროგრამით ან/და მოდულით.

2. მოდულურ პროგრამაზე პროფესიული სტუდენტის მიღწევების შეფასება

1. შეფასება არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი.

2. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის

პრინციპების გამოყენებით.

3. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი

ტიპის შეფასებას:

ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;

ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.

4. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს

უფლება აქვს, მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება პროგრამის

დასრულებამდე.

5. შეფასების მიმართულებები და შეფასების ინსტრუმენტების ალერნატიული ჩამონათვალი მოცემულია

შესაბამის მოდულში.

3. პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება წარმოადგენს საზოგადოებრივი კოლეჯ „პანაცეას’

პრეროგატივას. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად, სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა,

სავალდებულო ზოგადი და  სავალდებულო პროფესიული მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები,

ასევე საფეხურის შესაბამისი კრედიტები არჩევითი პროფესიული მოდულებიდან.

4. წინამდებარე წესში ცვლილებები და დამატებები შედის საზოგადოებრივი კოლეჯი
,,პანაცეას“ ადმინისტრაციული საბჭოს განხილვისა და დირექტორის ბრძანების
საფუძველზე.


