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დანართი 2 

პროფესორის ასისტენტობის კურსის ინსტრუქცია 

1. დოქტორანტურაში სწავლის პერიოდში დოქტორანტი ვალდებულია ასისტენტობა 

გაუწიოს აკადემიურ პერსონალს და მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის სასწავლო 

პროცესში. 

2. პროფესორის ასისტენტობის მიზანია მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი დოქტორანტის 

მომზადებას მომავალი შესაძლო პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის. 

3. პროფესორის ასისტენტობა გულისხმობს შესაბამისი სპეციალობის 

ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის სტუდენტთა ჯგუფში მეცადინეობების - სემინარის, 

ლაბორატორიული სამუშაოს, პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარებას, შუალედური და 

საბოლოო გამოცდების საკითხების, ტესტების მომზადებას, სტუდენტთა ნაშრომების 

გასწორებას. პროცესი მიმდინარეობს დოქტორანტის ხელმძღვანელის (ან შესაბამისი 

საგნის ხელმძღვანელის) მონაწილეობითა და მონიტორინგით. 

4. პროფესორის ასისტენტობის საათობრივი დატვირთვის გაანგარიშება წინამდებარე 

დოკუმენტს თან ერთვის (დანართი 1). 

5. პროფესორის ასისტენტობის შეფასება ხდება დოქტორანტის ხელმძღვანელის მიერ. 

პროფესორის ასისტენტობა ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. ასისტენტობა დოქტორანტს 

ჩაეთვლება, თუ შეფასებისას დააგროვებს 51 და მეტ ქულას. 

6. დოქტორანტმა, თუ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო სასწავლო 

პროცესში,  უნდა წარმოადგინოს ცნობა საათობრივი დატვირთვის თაობაზე და 

შესაბამისი სილაბუსი. ასეთ შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა უფლება პროფესორის 

ასისტენტობა ჩაანაცვლოს სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული რომელიმე 6-

კრედიტიანი არჩევითი კურსით. 

7. პროფესორის ასისტენტობის დადებით შეფასებად ითვლება:  

 (A) - ფრიადი (91 ქულა მეტი);  

 (B) - ძალიან კარგი (81-90 ქულა); 

 (C) - კარგი (71-80 ქულა);  

 (D) - დამაკმაყოფილებელი (61-70 ქულა) ; 

 (E) - საკმარისი (51-60 ქულა). 

8. პროფესორის ასისტენტობის უარყოფით შეფასებად ითვლება:  

 (FX) - ვერ ჩააბარა  (41-50 ქულა); რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

 (F) - ჩაიჭრა (40 და ნაკლები).  რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას სასწავლო კურსი/მოდული ახლიდან აქვს 

გასავლელი. 
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9. პროფესორის ასისტენტობის შეფასების კრიტერიუმები  მოცემულია წინამდებარე 

დოკუმენტის მე-2 დანართში. 

10. პროფესორის ასისტენტობის ფარგლებში შესრულებული მუშაობის ანგარიში 

წარმოდგენილი იქნება ამ ინსტრუქციის დანართ 3-ში მოცემული ფორმით, რომელსაც 

ხელს აწერენ დოქტორანტისა და საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები. 
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დანართი 1 

შესრულებული 

სამუშაო 

 

შესრულებული 

სამუშაოს ხანგრძლიობა 

(ფასდება 

ხელმძღვანელის მიერ) 

 

კრედიტების 

რაოდენობა 

 

შეფასება 
შენიშვნა 

(1 კრედიტი - 25 საათი) 

პრაქტიკული/ლაბორატ

ორიული/სემინარული 

მეცადინეობის ჩატარე-

ბა/ბაკალავრიატში, 

მაგისტრატურაში/ 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა:  

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

სულ: 

  მაგალითად, საორიენტაციო 

ნორმა შეიძლება იყოს: 

1 მეცადინეობის ჩატარება - 

1 კრედიტი (1 საკონტაქტო 

სთ და 24 სთ დამოუკიდე-

ბელი მუშაობის) 

სტუდენტთა ჯგუფური 

მუშაობის ორგანიზება  

/ბაკალავრიატში, 

მაგისტრატურაში/ 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა:  

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

სულ: 

   

ზოგიერთი სალექციო 

თემისათვის 

პრაქტიკული/ლაბორატ

ორიული/სასემინარო/სა

დემონსტრაციო 

მასალების მომზადება 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა:  

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

სულ: 

   

სტუდენტთა დისკუსიის 

ორგანიზება სემინარის 

დროს/ბაკალავრიატში, 

მაგისტრატურაში/ 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა:  

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

სულ: 

   

პროფესორის ხელმძღვა-

ნელობით შუალედური 

და დასკვნითი გამოც-

დისათვის საკითხე-

ბის/ტესტების მომზა-

დება 

 

მასალის მომზადებაზე 

დახარჯული დრო: 

 

სულ: 

   

სტუდენტთა 

ნაშრომების(საშუალედო 

და დასკვნითი 

გამოცდების)გასწორება 

 

ნაშრომების რაოდენობა:  

თითოეული ნაშრომის 

გასწორებაზე 

დახარჯული დრო: 

სულ: 

   

ელექტრონული 

სასწავლო 

კურსებისთვის 

მასალების მომზადება 

 

მასალის მომზადებაზე 

დახარჯული დრო: 

სულ: 
 

 
  

ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა:  
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სტუდენტებისათვის 

დახმარების 

გაწევა/კონსულტირება 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

სულ: 

სხვა     

 

საბოლოო შეფასება: თითოეული პუნქტი ფასდება მაქსიმუმ 100 ქულით. დადებითად ითვლება 

შეფასება არანაკლებ 51 ქულისა.  საბოლოო ქულის დაანგარიშება ხდება კრედიტების რაოდენობის 

გათვალისწინებით და შეწონილი საშუალოს გამოყვანით.  

უარყოფითი შეფასების (FX)-ის შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა დამატებითი 

დავალებები და ფასდება იმავე სემესტრში არანაკლებ 10 დღის შემდეგ. 

უარყოფითი შეფასების (F) შემთხვევაში ასისტენტობის კურსის გავლა უნდა მოხდეს 

მომდევნო სემესტრში. 
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დანართი 2 

შეფასების კრიტერიუმები 
 

1. ყოველი სემინარის, ლაბორატორიული სამუშაოს ან პრაქტიკულის ჩატარება -  100 ქულა 

81-100 

ქულა 

დოქტორანტი კარგად არის მომზადებული, ზედმიწევნით კარგად ფლობს სილაბუსით 

გათვალისწინებულ მასალას. დასმულ შეკითხვებზეპასუხები სრულყოფილი, სწორი და 

დასაბუთებულია. დოქტორანტს გააზრებული აქვს და კარგად ერკვევა  პრობლემურ 

საკითხში.  ეფექტურად, მიზნობრივად და კომპლექსურად.  

61-80 

ქულა 

დოქტორანტი მომზადებულია, კარგად ფლობს სილაბუსით გათვალისწინებულ მასალას. 

დასმულ შეკითხვებზეპასუხები სწორია, თუმცა არა ამომწურავი. მას გააზრებული აქვს და 

ერკვევა პრობლემურ საკითხში. სწავლების მეთოდებს გამოყენების დონე 

დამაკმაყოფილებელია. 

51-60 

ქულა 

დოქტორანტი არ არის კარგად მომზადებული. ნაწილობრივ  ფლობს სილაბუსით 

გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები.   მიზნობრივად იყენებს 

მხოლოდ სწავლების ცალკეულ მეთოდებს.  

41-50 

ქულა 

დოქტორანტი ფაქტობრივად მოუმზადებელია.  დასმულ შეკითხვებზე გაცემული პასუხები 

ბუნდოვანია.  დოქტორანტი ვერ ერკვევა პრობლემურ საკითხებში. გამოყენებული 

სწავლების მეთოდები ვერ უზრუნველყოფს კონკრეტული შედეგების მიღებას. 

1-40 

ქულა 

დოქტორანტი არაა სათანადოდ მომზადებული. ფლობს სილაბუსით გათვალისწინებული 

მასალის მხოლოდ ცალკეულ ფრაგმენტებს. დასმულ შეკითხვებზე გაცემული პასუხები 

შეკითხვის შესაბამისი არ არის. სწავლების მეთოდები გამოყენებულია არაკვალიფიციურად. 

0 ქულა დოქტორანტი სრულიად მოუმზადებელია 

შენიშვნა: საბოლოო შეფასება მიიღება ცალკეული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით. 

2. შუალედური და დასკვნითი გამოცდის საკითხების მომზადება - 100 ქულა  

81-100 

ქულა 

საკითხები მომზადებულია ეფექტურად და მიზნობრივად. დოქტორანტი ზედმიწევნით 

კარგად ფლობს შეფასებისათვის განკუთვნილ მასალას. შუალედური შეფასების საკითხები 

უნაკლოდ არის შედგენილი.  

61-80 

ქულა 

საკითხები მომზადებულია მიზნობრივად.  დოქტორანტი კარგად ფლობს საგამოცდო 

მასალას. შუალედური შეფასების საკითხები კარგად არის შედგენილი.  

51-

60ქულა 

საკითხები მომზადებულია მიზნობრივად, თუმცა შეკვეცილად. დოქტორანტი ფლობს 

საგამოცდო  მასალას. შუალედური შეფასების საკითხები დამაკმაყოფილებლად არის 

შედგენილი. 

41-50 

ქულა 

საკითხები არასრულია. დოქტორანტი ნაწილობრივ ფლობს საგამოცდო  მასალას, თუმცა 

აღინიშნება ნაკლოვანებები. შუალედური შეფასებისათვის მომზადებული საკითხები ვერ 

უზრუნველყოფს კონკრეტული შედეგების მიღებას 
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1-40 

ქულა 

საკითხები ნაკლოვანია. დოქტორანტი ფლობს შეფასებისათვის განკუთვნილი მასალის 

მხოლოდ ცალკეულ ფრაგმენტებს. შუალედური და დასკვნითი შეფასების საკითხები 

მომზადებულია არაკვალიფიციურად. 

0 ქულა საკითხების მომზადების დონე არადამაკმაყოფილებელია. 

3. სტუდენტთა შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის ნაშრომების გასწორება - 100 ქულა 

81-100 

ქულა 

სილაბუსით გათვალისწინებულ შეფასების კრიტერიუმებს იყენებს ზედმიწევნით კარგად, 

არ დაუშვია  შეცდომა. 

61-80 

ქულა 

სილაბუსით გათვალისწინებულ შეფასების კრიტერიუმებს იყენებს კარგად, თუმცა დაუშვა 

არაარსებითი ხასიათის რამდენიმე შეცდომა. 

51-

60ქულა 

სილაბუსით გათვალისწინებულ შეფასების კრიტერიუმებს იყენებს კარგად, თუმცა დაუშვა 

არსებითი ხასიათის რამდენიმე შეცდომა. 

41-50 

ქულა 

სილაბუსით გათვალისწინებულ შეფასების კრიტერიუმებს იყენებს დამაკმაყოფილებლად, 

თუმცა მნიშვნელოვანი ხარვეზებით. 

1-40 

ქულა 

სილაბუსით გათვალისწინებულ შეფასების კრიტერიუმები გამოყენებულია 

არაკვალიფიციურად. 

 

0 ქულა შეფასების კრიტერიუმების გამოყენების დონე არადამაკმაყოფილებელია 

შენიშვნა: 

4. ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მარტივი სახელმძღვანელოს, ამოცანათა (კაზუსთა) კრებულის, 

დამხმარე ლიტერატურის ან სხვა მასალის მომზადება - 100 ქულა 

91-100 

ქულა 

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მომზადებული მასალა ზედმიწევნით კარგად არის 

შესრულებული. 

81-90 

ქულა 

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მომზადებული მასალა ძალიან კარგად  არის 

შესრულებული. 

71-80 

ქულა 

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მომზადებული მასალა  შესრულებულია  კარგად, 

თუმცა დაშვებულია არაარსებითი ხასიათის  რამდენიმე შეცდომა. 

61-70 

ქულა 

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მომზადებული მასალა შესრულებულია  

დამაკმაყოფილებლად, 

51-60 

ქულა 

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მომზადებული მასალა  შესრულებულია  ნაწილობრივ, 

დაშვებულია  რამდენიმე არსებითი ხასიათის შეცდომა. 

41-50 

ქულა 

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მომზადებული მასალა  შესრულებულია  არასრულად.  

დოქტორანტის მიდგომები მცდარია. ვერ გამოამჟღავნა დასახული ამოცანის 

განსახორციელებლად საჭირო უნარი.  დაუშვა  რამდენიმე არსებითი შეცდომა. 
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1-40 

ქულა 

დოქტორანტმა შეასრულა ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის მოსამზადებელი მასალის 

მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. 

0 - ქულა შესრულებული სამუშაო არადამაკმაყოფილებელია. 

შენიშვნა: 
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დანართი 3. 

 

დოქტორანტის მიერ პროფესორის ასისტენტობის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოს 

ანგარიში 
 

დოქტორანტის სახელი და გვარი _____________________________________________________________ 

სკოლა _________________________________________________________________________ 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება ________________________________________________________ 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი /ხელმძღვანელები______________________________________ 

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები ___________________________________ 

 

შესრულებული სამუშაო 

დახარჯული დროის 

მოცულობა(ფასდება 

ხელმძღვანელის მიერ 

გაწეული სამუშაოს 

მოცულობის მიხედვით) 

კრედიტების 

რაოდენობა 
შეფასება 

შენიშვნა (1 კრედიტი - 25 

საათი) 

პრაქტიკული/ლაბორატ

ორიული/სემინარული 

მეცადინეობის ჩატარე-

ბა/ბაკალავრიატში, 

მაგისტრატურაში/ 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა: 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა: 

სულ: 

  მაგალითად, 

საორიენტაციო ნორმა 

შეიძლება იყოს: 1 

მეცადინეობის ჩატარება - 

1 კრედიტი (1 

საკონტაქტო სთ და 24 სთ 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის) 

სტუდენტთა ჯგუფური 

მუშაობის ორგანიზება 

/ბაკალავრიატში, 

მაგისტრატურაში/ 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა: 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა: 

სულ: 

   

ზოგიერთი სალექციო 

თემისათვის 

პრაქტიკული/ლაბორატ

ორიული/სასემინარო/სა

დემონსტრაციო 

მასალების მომზადება 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა: 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა: 

სულ: 

   

სტუდენტთა დისკუსიის 

ორგანიზება სემინარის 

დროს/ბაკალავრიატში, 

მაგისტრატურაში/ 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა: 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა: 

სულ: 

   

პროფესორის ხელმძღვა-

ნელობით შუალედური 

და დასკვნითი გამოც-

მასალის მომზადებაზე 

დახარჯული დრო: 

სულ: 
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დისათვის საკითხე-

ბის/ტესტების მომზა-

დება 

სტუდენტთა 

ნაშრომების(საშუალედო 

და დასკვნითი 

გამოცდების)გასწორება 

ნაშრომების რაოდენობა: 

თითოეული ნაშრომის 

გასწორებაზე 

დახარჯული დრო: 

სულ: 

   

საბაკალავრო, 

სამაგისტრო ნაშრომების 

რეცენზირება 

ნაშრომების რაოდენობა: 

თითოეული ნაშრომის 

რეცენზირებაზე 

დახარჯული დრო: 

სულ: 

   

საბაკალავრო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

ნაშრომების რაოდენობა: 

თითოეული ნაშრომის 

ხელმძღვანელობაზე 

დახარჯული 

საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის დრო: 

სულ: 

   

ელექტრონული 

სასწავლო 

კურსებისთვის 

მასალების მომზადება 

მასალის მომზადებაზე 

დახარჯული დრო: 

სულ: 

   

ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის 

სტუდენტებისათვის 

დახმარების 

გაწევა/კონსულტირება 

საკონტაქტო საათების 

რაოდენობა: 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა: 

სულ: 

   

სხვა     

 

დოქტორანტის მიერ პროფესორის ასისტენტობის ფარგლებში შესრულებული მთლიანი 

სამუშაოს მოცულობა: 

 

საკონტაქტო 

საათები 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის 

საათები 

სულ 

საათები 

შესრულებული 

კრედიტების 

რაოდენობა 

ქულა საბოლოო 

შეფასება 

      

 

შენიშვნა: შესრულებული კრედიტების რაოდენობა მიიღება ყველა აქტივობაზე დახარჯული საათების 

რაოდენობის გაყოფით 1 კრედიტის საათების რაოდენობაზე. 1 კრედიტი მოიცავს 25 საათს. 

 

დოქტორანტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ____________________________________________ 

 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერა: ___________________________________________ 

 

თარიღი _________________ 


