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ბაკალავრიატის დებულება 
 

1. ზოგადი დებულებები 

1.1. წინამდებარე დებულება აწესრიგებს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში სფასსსუ) 

ფაკულტეტებზე ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის განხორციელების წესსა და პირობებს; 

1.2. ბაკალავრიატი − აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხური, სასწავლო 

პროგრამების ერთობლიობა; შეიცავს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს და 

ამზადებს პირს მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის; 

1.3. ბაკალავრიატი ხელს უწყობს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე მაღალკვალიფიციური 

და კონკურენტუნარიანი პირების მომზადებას, როგორც ქვეყნის შიდა, ისე 

საერთაშორისო ბაზარზე; 

1.4. ბაკალავრიატის მართვა და  საქმიანობა ხორციელდება საქართველოს კანონის 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“, სფასსსუ-ის წესდებისა და წინამდებარე 

დებულების შესაბამისად. 

 

2. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი  

ბაკალავრიატის მიზანი: 

2.1. თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კადრის მომზადება, მუდმივცვალებადი 

გარემოს პირობებში პროფესიული ადაპტაციის უნარით და შემდგომი სწავლის 

გაგრძელების შესაძლებლობით. 

ბაკალავრიატის ამოცანები: 

2.2. დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული საბაკალავრო პროგრამების 

შექმნა და განხორციელება;  

2.3. ბაკალავრზე ორიენტირებული სასწავლო და კვლევითი გარემოს შექმნა; 

2.4. კვალიფიკაციის ამაღლება, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის 

მომზადება; 

2.5. მაგისტრატურაში (სწავლის შემდგომი საფეხური) სწავლის გასაგრძელებლად საჭირო 

აუცილებელი თეორიული ცოდნის საფუძვლის შექმნა და ზოგადი უნარ-ჩვევების 

გამომუშავება. 

 

3. საბაკალავრო პროგრამა 

3.1. საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში მითითებულია შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

სწავლის ხანგრძლივობის/მოცულობის სტრუქტურა, მიზანი, მისანიჭებელი 

აკადემიური ხარისხი, სწავლის შედეგები და კომპეტენციები, სწავლება-სწავლის 

მეთოდები, სწავლება-სწავლის მეთოდების შესაბამისი აქტივობები, სწავლების ენა, 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები, შეფასების წესი, დასაქმების სფეროები და 

სწავლებისათვის აუცილებელი რესურსები; 

3.2. საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურაში განსაზღვრულია სასწავლო კურსების 

კრედიტები, საკონტაქტო საათების რაოდენობა, წინაპირობები, სემესტრი და 

პროგრამაში ჩართული ლექტორების ვინაობა. პროგრამის კომპონენტების 

დეტალური აღწერა მოცემულია სილაბუსებში; 
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3.3. საბაკალავრო პროგრამით სწავლების განსაზღვრული ვადაა 4 წელი (8 სემესტრი) და 

ბაკალავრიატის სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 240 კრედიტი. 

ბაკალავრიტაში თითოეული სემესტრის მანძილზე, სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 30 

კრედიტი.სწავლა შეიძლება გახანგრძლივდეს, თუ: 
 სტუდენტმა ვერ ჩააბარა რამდენიმე საგანი და მას მოუწია დამატებითი სემესტრის აღება; 

 სტუდენტმა აიღო აკადემიური შვებულება. 

3.4. ბაკალავრიატში სწავლა/სწავლების სისტემა ეყრდნობა საქართველოს კანონით 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“, უნივერსიტეტის დებულებით, უნივერსიტეტის 

შინაგანაწესით, სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით და წინამდებარე 

დებულებით განსაზღვრულ პრინციპებს. 

 

4. საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცების წესი, მისი მოვალეობები და 

უფლებები: 

 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის დამტკიცება  

4.1. საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელს 1, რექტორის წარდგინებით და 

ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, ამტკიცებს სფასსსუ-ის 

აკადემიური საბჭო; 

4.2. საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს სფასსსუ-ის პროფესორი ან 

ასოცირებული პროფესორი, ანდა დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი 2. 

 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის მოვალეობა 

4.3. შეიმუშაოს საბაკალავრო პროგრამა 3 და უზრუნველყოს საბაკალავრო პროგრამის 

სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების განხორციელება და მათზე კონტროლი. 

 

საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის უფლება 

4.4. საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის უფლებაა შეიტანოს ცვლილებები 

საბაკალავრო პროგრამაში, სწავლების ხარისხისა და სწავლის შედეგების 

გაუმჯობესების მიზნით; 
 პროგრამაში შეტანილი ცვლილებები უნდა წარუდგინოს ფაკულტეტის საბჭოს. 

4.5. ფაკულტეტის საბჭოზე საბაკალავრო პროგრამა განიხილება მხოლოდ ექსპერტიზის 

დადებითი დასკვნის შემდეგ. 
 საბაკალავრო პროგრამის ექსპერტული შეფასების უფლება აქვს გამოცდილ და 

კვალიფიციურ კადრს (დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ან პროფესორი), 

რომელიც თავისი კვალიფიკაციით ზუსტად ესადაგება იმ სფეროს, რა კვალიფიკაციასაც 

ანიჭებს პროგრამა. 

ექსპერტიზისათვის წარსადგენი საბაკალავრო პროგრამა უნდა შეიცავდეს: 

 საბაკალავრო პროგრამის დასახელებას (ქართულად და ინგლისურად), 

სახელწოდება ზუსტად უნდა ასახავდეს მეცნიერების იმ დარგს, რომელშიც 

                                                 
1 საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება ასევე იყოს სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 
2 საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს საბაკალავრო ნაშრომ(ებ)ის ხელმძღვანელი; 
3 საბაკალავრო პროგრამის შემუშავების პროცესში, მოსაზრება შეუძლია გამოთქვას და/ან წინადადება 

შემოიტანოს უსდ-ის აკადემიური თანამდებობის ნებისმიერმა პირმა; საბოლოო გადაწყვეტილებას 

პროგრამის შინაარსსა და საგნობრივ სტრუქტურაზე − იღებს პროგრამის ხელმძღვანელი, როგორც 

პასუხისმგებელი პირი. 
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ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს აკადემიური ხარისხი უნდა მიენიჭოს; 

 მისანიჭებელ აკადემიურ ხარისხს (ქართულად და ინგლისურად); 

 ინფორმაციას საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ; 

 საბაკალავრო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათებას (საბაკალავრო 

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგები; პროგრამის დასრულების 

შემდეგ, კურსდამთავრებულის დარგობრივი კვალიფიკაცია, ცოდნა, 

კომპეტენცია და უნარ- ჩვევები, დასაქმების სფეროები); 

 საბაკალავრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობებს; 

 საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურას; 

 პროგრამაში ჩართული ყველა სასწავლო კურსის/მოდულის სილაბუსს; 

 სამეცნიერო კვლევის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის აღწერას (თუ 

საბაკალავრო ნაშრომის  განხორციელებისთვის  საჭიროა  პარტნიორი  

დაწესებულება, პროგრამას თან უნდა დაერთოს შესაბამისი ხელშეკრულებაც); 

 პროგრამის ხარჯთაღრიცხვას. 

 

4.6. საბაკალავრო პროგრამის ექსპერტიზას ახორციელებს ა). ფაკულტეტის  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსთან კონსულტაციის საფუძველზე; ბ). 

უნივერსიტეტის ფინანსებისა და შესყიდვების დეპარტამენტის წარმომადგენელი; გ). 

რექტორთან შეთანხმებით, პროგრამის ხელმძღვანელის რეკომენდაციით 

დანიშნული მინიმუმ 2 დამოუკიდებელი ექსპერტი 4; 

4.7. ფაკულტეტის დეკანი, საბაკალავრო პროგრამას ექსპერტიზის დასკვნებთან ერთად 

წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს. ფაკულტეტის საბჭო, განხილულ პროგრამას 

ექსპერტების დასკვნებთან ერთად, დასამტკიცებლად წარუდგენს უნივერსიტეტის 

აკადემიურ საბჭოს; 

4.8. აკადემიურ საბჭოზე დამტკიცებული საბაკალავრო პროგრამის ანოტაცია 

ქვეყნდება სფასსსუ-ის ბეჭდვით ორგანოში, განთავსდება ვებ-გვერდზე და 

დამტკიცებულ საბაკალავრო პროგრამაზე ცხადდება მისაღები კონკურსი; 

4.9. დამტკიცებულ საბაკალავრო პროგრამაში ცვლილების შეტანა შესაძლებელია 

მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგენით და აკადემიური 

საბჭოს გადაწყვეტილებით. 

 

5. საბაკალავრო პროგრამა, პარტნიორი უნივერსიტეტის მონაწილეობით 

5.1. საბაკალავრო პროგრამა შეიძლება შემუშავდეს და განხორციელდეს პარტნიორი 

უნივერსიტეტის მონაწილეობით. პროგრამაში დამატებით უნდა მიეთითოს 

პარტნიორი უნივერსიტეტი და დაერთოს ხელშეკრულება პარტნიორ 

უნივერსიტეტთან ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების თაობაზე 

(ხელშეკრულებაში ასევე უნდა აისახოს პარტნიორი 

უნივერსიტეტის/დაწესებულების ფინანსური თანამონაწილეობა საბაკალავრო 

პროგრამის განხორციელებაში). 

 

                                                 
4 ექსპერტი შეიძლება იყოს ა). სახელმწიფოს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მინიჭებული 

ექსპერტის სტატუსის მქონე პირი და/ან ბ). მოცემულ დარგში ადგილობრივი და/ან საერთაშორისო 

აღიარების მქონე პირი. 
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6. საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ბაკალავრის სტატუსი 

6.1. ბაკალავრიატში ჩარიცხვა: 

 საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული 

ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო ატესტატის მფლობელს, 

რომელიც წარმატებით გაივლის შესაბამის შიდა საუნივერსიტეტო (სპორტული 

ტური) და ერთიან ეროვნულ გამოცდებს; 

 უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში − ბაკალავრიატის საფეხურზე 

ჩაირიცხებიან უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 52-ე 

მუხლით განსაზღვრული პირები; 

 მობილობის მიზნით, ბაკალავრიატში სწავლა დასაშვებია ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე; 

 უნივერსიტეტში ჩარიცხვის მიზნით, გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ, 

საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ, აბიტურიენტთა რეგისტრაცია 

მიმდინარეობს რექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში. 

6.2. ბაკალავრის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: 

 შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულება; 

 დადგენილ ვადაში საგანმანათლებლო პროგრამის დაუსრულებლობა; 

 საბაკალავრო პროგრამის მოთხოვნების შეუსრულებლობა; 

 პირადი განცხადება; 

 გარდაცვალება; 

 შინაგანაწესით, ეთიკის კოდექსითა და ფაკულტეტის დებულებით დადგენილი 

სხვა საფუძვლები; 

 უნივერსიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობა; 

 ბაკალავრის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ, ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით, 

რექტორი გამოსცემს ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს − ბრძანებას. 

6.3. ბაკალავრის სტატუსის შეჩერება/აღდგენა, შეწყვეტა და მობილობა: 

 ბაკალავრის სტატუსის შეწყვეტის გარდა, სფასსსუ-ში მოქმედებს სტატუსის 

შეჩერების წესიც. ბაკალავრისათვის სტატუსის შეჩერება ხდება აკადემიურ 

შვებულებაში გასვლის ან სწავლის საფასურის გადაუხდელობისას, 

უნივერსიტეტის წესდებით ან შინაგანაწესით განსაზღვრული პირობებით. 

ბაკალავრს აკადემიური შვებულება შეიძლება მიეცეს მაქსიმუმ 5 წლის ვადით; 

 გადაწყვეტილებას ბაკალავრისათვის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ, ღებულობს 

ფაკულტეტის საბჭო, რის საფუძველზეც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინებით, 

უნივერსიტეტის რექტორი გამოსცემს შესაბამის ბრძანებას; 

 შეჩერებული სტატუსის მქონე ბაკალავრი, კონკრეტულ საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე აღდგენის მოთხოვნით, მიმართავს სფასსსუ-ის რექტორს. 

შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანი რექტორს წარუდგენს დასკვნას, გავლილი და 

მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის შესახებ; 

 ბაკალავრის სტატუსის შეჩერების/სტატუსის აღდგენის შესახებ სამართლებრივ 

აქტს გამოსცემს სფასსსუ-ის რექტორი; 

 ბაკალავრის აკადემიურ შვებულებაში გასვლისა და დაბრუნების პროცედურები 

რეგულირდება სფასსსუ-ის შინაგანაწესით; 
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 სფასსსუ უშვებს ბაკალავრის მობილობას, როგორც უნივერსიტეტის 

ბაკალავრებისათვის, ასევე სხვა აკრედიტირებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრებისათვის. გადაყვანის წესით 

ჩარიცხვის მსურველი ბაკალავრის განცხადებები განიხილება სწავლების მეორე 

წლიდან; 

 მოქმედ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე გარე მობილობის წესით 

ჩარიცხვის შესახებ სამართლებრივ აქტს გამოსცემს სფასსსუ-ის რექტორი, 

შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

გადაწყვეტილებაში მკაფიოდ უნდა იყოს დაფიქსირებული ბაკალავრის მიერ 

ათვისებულ და ასათვისებელ საგანმანათლებლო პროგრამებს შორის 

შესაბამისობები და შეუსაბამობები, უნდა განისაზღვროს აღიარებული 

კრედიტების მოცულობა და პროგრამის ეტაპი, საიდანაც დასაშვებია სწავლის 

გაგრძელება. 

6.4. შიდა სპორტულ ტურზე გასაუბრება/გამოცდა მოიცავს: 

 წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასებას; 

 გასაუბრებას და/ან გამოცდას, სპეციალობასა და უნივერსიტეტის მიერ შერჩეულ 

დისციპლინაში. 

6.5. სპორტულ ტურზე კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:  

 განცხადება რექტორის სახელზე; 

 პირადობის მოწმობის ასლი; 

 ორი ფოტოსურათი (ზომა 3×4) + CD დისკი; 

 ატესტატის დედანი; 

 სამედიცინო ცნობა (ფორმა 100);  

 სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისათვის). 

 

7. ბაკალავრიატში სწავლების დაფინანსების წყაროებია 

7.1. სახელმწიფო სასწავლო საბაკალავრო გრანტი; 

7.2. სახელმწიფოს დაფინანსება სხვადასხვა მიმართულებით (მაგ. გამყოფი ხაზის 

მიმდებარე სოფლებში დაზარალებულები, სოციალურად დაუცველები, მაღალმთიან 

რეგიონებში მაცხოვრებლები და ა.შ.); 

7.3. საქართველოს და სხვა ქვეყნების სამეცნიერო-კვლევითი გრანტები; 

7.4. კერძო სამართლის იურიდიული პირების სახსრები; 

7.5. საერთაშორისო ორგანიზაციების საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო 

პროგრამები; 

7.6. ფიზიკური პირების შემოწირულობები. 

 

8. ბაკალავრიატში სწავლა 

8.1. ბაკალავრიატში სწავლის ვადაა 4 წელი. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო 

პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს როგორც 

სასწავლო, ასევე კვლევით კომპონენტს; 

8.2. ბაკალავრიატში   საგანმანათლებლო    პროგრამის    განხორციელება    ხდება 

დასწრებული სწავლების ფორმით ან ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის 

შესაბამისად. ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამა გულისხმობს ბაკალავრის 

ინტერესებისა და აკადემიური მომზადების დონის შესაბამისად შედგენილი 

სასწავლო გეგმის შინაარსს, მოცულობასა და ათვისების წესს. ინდივიდუალური 
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სასწავლო პროგრამა შეიძლება შემუშავდეს როგორც სრული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში, ასევე ცალკეული სასწავლო კურსებისათვის; 

8.3. სასწავლო კომპონენტი ითვალისწინებს საბაკალავრო პროგრამის საფუძველზე 

სპეციალური დისციპლინების შესწავლას. ბაკალავრის მიერ შესასრულებელი 

სასწავლო და კვლევითი სამუშაო იზომება კრედიტით. ერთი კრედიტი მოიცავს 25 

ასტრონომიულ საათს; 

8.4. ბაკალავრს, რომელიც მობილობით არის გადმოსული, და ასევე სსსმ პირს, უფლება 

აქვს დასაბუთებულად მოითხოვოს ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამის 

შედგენა და მონაწილეობა მიიღოს მის შემუშავებაში. ბაკალავრის 

ინდივიდუალურ სასწავლო პროგრამას განიხილავს და ამტკიცებს ფაკულტეტის 

საბჭო; 

8.5. ბაკალავრიატში   სასწავლო   წელი   ორსემესტრიანია.   სემესტრი   მოიცავს  19 

კვირას, აქედან: 

 15 კვირა ეთმობა სასწავლო პროცესს; 

 2 კვირა – ძირითად გამოცდებს; 

 2 კვირა – განმეორებით გამოცდებს. 

 

ბაკალავრის შეფასება:  

8.6. ბაკალავრის შეფასება ხდება სილაბუსში გაწერილი კომპონენტების მიხედვით; 

8.7. სასწავლო კურსი მინიმუმ სამი კომპონენტით უნდა ფასდებოდეს (შუალედური 

შეფასებები და ერთი დასკვნითი გამოცდა); 

8.8. ბაკალავრი დასკვნით გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იგი 

სემესტრის განმავლობაში, შუალედური შეფასების თითოეულ კომპონენტში 

დააგროვებს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარით განსაზღვრულ (ან მეტ) ქულას. 

იმისათვის, რომ ბაკალავრი დაშვებულ იქნას დასკვნით გამოცდაზე, კომპონენტებში 

(60 ქულიდან) სავალდებულოა მინიმუმ 25 ქულის მიღება; 

8.9. დასკვნითი გამოცდის მინიმალური სავალდებულო ქულაა 16 ქულა; 

8.10. ბაკალავრის შეფასებები კომპონენტების მიხედვით ფიქსირდება ბაკალავრის 

შეფასების უწყისში;  

 

საკრედიტო სისტემა უშვებს –  

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

 A ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

 B ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

 C კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

 D დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

 E საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 FX ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 

ბაკალავრს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 



8 

 

 F ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 

ბაკალავრის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი 

ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

 

8.11. ბაკალავრს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. 

დასკვნით  და  შესაბამის  დამატებით  გამოცდას  შორის  შუალედი  უნდა  იყოს 

არანაკლებ 5 დღისა; 

8.12. ბაკალავრს დასკვნითი გამოცდისა და შუალედური შეფასებების გაპროტესტების 

უფლება აქვს შედეგების გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს სამი დღისა;  

8.13. სასწავლო კურსში/მოდულში „(F) ჩაიჭრა“ შეფასების მქონე ბაკალავრი ვალდებულია, 

მომდევნო სასწავლო წლის დაწყებამდე დამატებით გაიაროს სემესტრული 

რეგისტრაცია, დავალიანებული საგნ(ებ)ის დარეგისტრირების მიზნით; 

8.14. ბაკალავრს, რომლის საბოლოო შეფასება არის (FX) ან არ გამოცხადდა გამოცდაზე, 

უფლება აქვს გავიდეს დამატებით გამოცდაზე. თუ ბაკალავრმა დამატებითი 

გამოცდებისა და შუალედური შეფასებების ჯამით მიიღო „ჩაიჭრა“, „ვერ ჩააბარა“ ან 

„არ გამოცხადდა“ – ითვლება ჩაჭრილად და ფასდება „(F) ჩაიჭრა“ შეფასებით; 

8.15. საგანმანათლებლო  პროგრამით  გათვალისწინებული  კრიტერიუმებით,  100-

ქულიანი სისტემით ხდება აგრეთვე პრაქტიკის და საბაკალავრო ნაშრომების 

შეფასება; 

8.16. საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნების შესრულების მიზნით, ბაკალავრი 

ყოველი სასწავლო წლის დაწყებამდე დეკანატის მიერ დადგენილ ვადაში გადის 

სემესტრულ რეგისტრაციას, რაც გულისხმობს პროგრამით გათვალისწინებული 

სასწავლო კურსების/მოდულების შერჩევას და შესაბამისი კრედიტების 

დაგროვებაზე ვალდებულების აღებას. ბაკალავრს უფლება აქვს, ერთი სასწავლო 

წლისთვის დაარეგისტრიროს არაუმეტეს 75 კრედიტის მოცულობის სასწავლო 

კურსები; 

8.17. ბაკალავრიატში სწავლების ენაა ქართული. 

 

9. საბაკალავრო ნაშრომი; საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის არჩევისა და 

დამტკიცების წესი 

9.1. საბაკალავრო ნაშრომისთვის გათვალისწინებულია 20 კრედიტი; 

9.2. ბაკალავრის მიერ, საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის და თემის არჩევა ხდება 

VII I  სემესტრის დასაწყისში, არაუგვიანეს სემესტრის დაწყებიდან 1 კვირის 

განმავლობაში, ფაკულტეტის დეკანატში; 

 საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს შესაბამისი ან მონათესავე 

პროფილის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, მაგისტრი ან მაგისტრთან 

გათანაბრებული პირი; ანდა რომელიმე აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირი. 

9.3. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელ(ებ)ს და თემის დასახელებას ამტკიცებს 

ფაკულტეტის საბჭო, VII I  სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს მე-2 კვირისათვის. 

 ნაშრომის სათაური შეიძლება შეიცვალოს არაუგვიანეს VIII სემესტრის მე-5 კვირამდე. 

9.4. საბაკალავრო ნაშრომი შესრულებული უნდა იყოს საქართველოს ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის „საბაკალავრო 

ნაშრომის შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქციის“ მიხედვით. 
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10. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის ფუნქციაა 

10.1. დაეხმაროს ბაკალავრს თემის შერჩევაში, გეგმის შედგენასა და ბიბლიოგრაფიის 

დამუშავებაში, ეტაპობრივად შეამოწმოს თემაზე მუშაობის პროცესი, გამოთქვას 

შენიშვნები და კვლევის არასწორი მიმართულებით წარმართვის შემთხვევაში, 

დაეხმაროს ავტორს მის კორექციაში; 

10.2. ხელმძღვანელს უფლება აქვს, უარი თქვას ნაშრომის ხელმძღვანელობაზე, როგორც 

მუშაობის დაწყებამდე, ისე მუშაობის პროცესში. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, მან 

წერილობით, სათანადო არგუმენტაციით უნდა მიმართოს დეკანს, მაგრამ 

არაუგვიანეს ერთი თვისა, მუშაობის დაწყებიდან. 

 

11. საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვა 

11.1. ბაკალავრი ვალდებულია, სასწავლო პროგრამით განსაზღვრულ ვადებში 

წარმოადგინოს საბაკალავრო ნაშრომი და წარდგეს საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო 

დაცვაზე; 

11.2. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვაზე დაიშვება ბაკალაავრი, რომელსაც სრული 

მოცულობით აქვს შესრულებული ბაკალავრიატის პროგრამის სასწავლო 

კომპონენტი; 

11.3. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა ხორციელდება ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით, 

რექტორის მიერ დამტკიცებული საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის 

საკვალიფიკაციო კომისიაზე; 

 საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის საკვალიფიკაციო კომისიის შემადგენლობაში 

შედიან ფაკულტეტის წარმომადგენლები, საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელები 

(თუ ისინი არ არიან საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელები) და შესაბამისი დარგის 

მეცნიერები. კომისიის წევრთა რაოდენობა განისაზღვრება სულ მცირე 4 წევრით. 

 

12. დაცვის პროცედურა 

12.1. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა არის საჯარო. დაცვის პროცედურასა და შედეგზე 

უნდა შედგეს ოქმი; 

12.2. საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე, ბაკალავრი თემას წარმოადგენს 

ელექტრონული პრეზენტაციის (Power Point) ფორმით და აქცენტს აკეთებს თემის 

აქტუალობაზე, მიზანზე, ამოცანებზე, მიღებულ შედეგებსა და დასკვნებზე. დაცვაზე 

უნდა აღინიშნოს კვლევის საგნის თანამედროვე მდგომარეობა, კვლევის ობიექტები 

და მეთოდები;  

12.3. საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვის პროცედურა ითვალისწინებს: 

 საბაკალავრო ნაშრომის მოხსენებას;  

 დისკუსიას (კითხვა-პასუხი); 

 საბაკალავრო ნაშრომის შეფასებას.  

ნაშრომი ფასდება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის საკვალიფიკაციო კომისიის 

დახურულ სხდომაზე, დაცვის დასრულებისთანავე.  

o საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

 A ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

 B ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

 C კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  
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 D დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

 E საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 FX ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ 

ბაკალავრს ნაშრომის დასაცავად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით დაცვაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება; 

 F ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, 

რომ ბაკალავრის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას 

საბაკალავრო ნაშრომი ახლიდან აქვს შესასრულებელი. 

12.4. დაცვის პროცედურის შესახებ ოქმის წარმოებაზე პასუხისმგებელია საკვალიფიკაციო 

კომისიის მდივანი. საკვალიფიკაციო კომისიის თითოეული წევრი საბაკალავრო 

ნაშრომისათვის მინიჭებულ ქულას აფიქსირებს შეფასების ფურცელში, წინასწარ 

განსაზღვრული კომპონენტების მიხედვით (იხ. „საბაკალავრო ნაშრომის 

შესრულების, წარდგენისა და შეფასების ინსტრუქცია“) და ადასტურებს პირადი 

ხელმოწერით. შეფასების ფურცლებიდან სპეციალურ ოქმში შეფასებები გადააქვს 

კომისიის მდივანს, აქვე ფიქსირდება საბოლოო შეფასებაც. საკვალიფიკაციო 

კომისიის წევრები ხელმოწერით ადასტურებენ შეფასებას. შეფასების ფურცლები და 

საკვალიფიკაციო კომისიის სხდომის ოქმები გადაეცემა დეკანატს და ისინი 

ინახება ბაკალავრის პირად საქმეში; 

12.5. საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილებას 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების შესახებ, ბაკალავრს აცნობს კომისიის 

თავმჯდომარე, სხდომის დამთავრებისთანავე;  

12.6. საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილებას, 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასებისა და ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის 

მინიჭების შესახებ ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო; 

12.7. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვაზე საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში (ექიმის ცნობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; საერთაშორისო 

შეჯიბრებაზე ყოფნის დამადასტურებელი ცნობა ფედერაციიდან), ნაშრომის დაცვა 

მოხდება დაცვების ოფიციალური თარიღიდან 1 თვის განმავლობაში;  

12.8. საჯარო დაცვაზე საბაკალავრო ნაშრომის 51 ქულაზე ნაკლები შეფასების 

შემთხვევაში, დაცვის განმეორება შესაძლებელია 1 თვის ვადაში; 

12.9. საბაკალავრო ნაშრომი დასაცავად შეიძლება წარდგენილ იქნას არაუმეტეს ორჯერ, 

სასწავლო კომპონენტის შენახვით. 

 

13. ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი 

13.1. პირს, რომელიც დაასრულებს საბაკალავრო პროგრამას, ენიჭება ბაკალავრის 

აკადემიური ხარისხი და მასზე გაიცემა დიპლომი, სტანდარტული დანართით; 

13.2. პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა საბაკალავრო პროგრამა, უწყდება 

ბაკალავრის სტატუსი. 


