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1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

 

შენიშვნა: საგანამანათლებლო პროგრამის სახელწოდება უნდა მიეთითოს ქართულად და ინგლისურად. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება 

განისაზღვრება პროგრამის შინაარსისა და მისი მიზნებიდან გამომდინარე. პროგრამის სახელწოდება შეიძლება განსხვავდებოდეს მისანიჭებელი 

კვალიფიკაციის დასახელებისგან, თუმცა არ უნდა იყოს შეცდომაში შემყვანი. 

 

2. უმაღლესი განათლების  საფეხური 

 

შენიშვნა: მიუთითეთ საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების საფეხური 

 

3. ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონე 

შენიშვნა: ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დანართი შესაბამისად ( ბრძანება №69/ნ). 

4. კვალიფიკაციის დასახელება 

შენიშვნა: მისანიჭებელი კვალიფიკაცია უნდა მიეთითოს ქართულად და ინგლისურად და შეესაბამებოდეს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და 

სწავლის სფეროების კლასიფიკატორს ( ბრძანება №69/ნ). 

5. სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის კოდი და დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი (ISCED – F – 2013) 

შენიშვნა: ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის შესაბამისად ( ბრძანება №69/ნ). 

6. საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა, ECTS კრედიტები და მათი განაწილება 

პროგრამის მოცულობა ----კრედიტებსი, პროგრამის  ხანგრძლივობა - სასწავლო წლის რაოდენობის მითითებით 

სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით, ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას.  

1 ECTS კრედიტი უდრის 25 საათს, რაც მოიცავს, როგორც სტუდენტის საკონტაქტო დატვირთვის დროს, მათ შორის შუალედური და დასკვნითი 

შეფასებისათვის, ასევე მისი დამოუკიდებელი მუშაობის დროს. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სტრუქტურა, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების 

კლასიფიკატორს ( ბრძანება №69/ნ). 

 

7. სწავლების ენა და საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილი 

მიუთითეთ სწავლების ენა. შესაძლებელია საგანმანათლებლო პროგრამის როგორც სრულად, ასევე მისი ცალკეული კომპონენტების უცხოურ ენაზე 

განხორციელება, აუცილებელი რესურსების არსებობის შემთხვევაში. უცხო ენაზე პროგრამის შემუშავების შემთხვევაში აუციელებელია საქართველოს 

განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გაცემული თანხმობა, მისამართი: პროგრამის განხორციელების ადგილი, მისამართი, ქალაქი, საფოსტო 

ინდექსი.  



 

პროგრამის დასახელება საფეხურის მითოთებით SPORTUNI 

 

3 

 

8. პროგრამის ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები,  თანახელმძღვანელი 

9. შენიშვნა: აუციელებელია მიეთითოს საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასევე თანახელმძღვანელი (არსებობის შემთხვევაში) 

10. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

 

შენიშვნა: მიუთითეთ პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები. წინაპირობები გაწერილი უნდა იყოს დეტალურად და გამჭვირვალედ, უზრუნველყოფდეს 

შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, რაც ემსახურება სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას. 

დეტალურად გაწერეთ დამატებითი დაშვების წინაპირობები (არსებობის შემთხვევაში), მაგალითად, უცხო ენის ცოდნის დონე, მინიმალური შეფასება 

ეროვნულ/საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე, შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდაზე და სხვა. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები უნდა იყოს ნათლად ჩამოყალიბებული, რეალისტური, მიღწევადი, შეესაბამებოდეს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, სტრატეგიულ გეგმასა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. ეცადეთ, ასახოთ საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი იმგვარად, 

რომ ის არ ახდენდეს პროგრამის სწავლის შედეგების დუბლირებას. 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები 

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამის მიზნებს.  პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა აღწერდეს იმ ცოდნას, უნარებსა და 

პასუხისმგებლობას, ავტონომიურობას, რომლებსაც სტუდენტი იძენს პროგრამის დასრულებისას. პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს მისანიჭებელ 

კვალიფიკაციას და სწავლების საფეხურს. საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა განსხვავდებოდეს სირთულის მიხედვით. რეგულირებადი 

პროგრამის შემთხვევაში, პროგრამის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს შესაბამის დარგობრივ მახასიათებლებს. სწავლის შედეგები უნდა იყოს რეალური, 

გაზომვადი და მიღწევადი.  

იმისთვის, რომ პროგრამის სწავლის შედეგები იყოს გაზომვადი, სასურველია მათი ფორმულირებისას გამოვიყენოთ მოქმედების გამომხატველი ზმნა. მაგ. პროგრამის 

დასრულების შემდეგ, სტუდენტი აღწერს სპორტის მენეჯმნეტის ძირითად პრინციპებსა და მიმართულებებს. 

პროგრამის სწავლის შედეგების ფორმირებისას, გაითვალისწინეთ მათი რაოდენობა -  პროგრამის სწავლის შედეგების რეკომენდებული რაოდენობა სასურველია არ 

აღემატებოდეს ათს, რათა მათი მიღწევის შეფასება განხორციელებადი იყოს. 

სწავლის შედეგებში უნდა აისახოს ზოგადი (ტრანსფერული) და დარგობრივი კომპეტენციები, უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამისი საფეხურის 

აღმწერისა და კონკრეტული დარგობრივი მახასიათებლის შესაბამისად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

ცოდნა და გაცნობიერება: გულისხმობს სწავლის ან საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციის, ფაქტების, პრინციპების, თეორიების, თეორიული და 

პრაქტიკული მეთოდების ასიმილაციის შედეგს. 

უნარები: გულისხმობს კონკრეტული დავალების შესრულებისა და პრობლემების გადაჭრისათვის შესაბამისი ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობას. 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა:გულისხმობს ღირებულებებითა და დამოუკიდებლობის შესაბამისი ხარისხით პირის მიერ ცოდნისა და უნარების გამოყენებას, 

პასუხისმგებლობას კოლეგებისა თუ აკადემიური წრის წარმომადგენლების მიმართ. ასევე, სტუდენტის/კურსდამთავრებულის მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობის 

გაცნობიერებას კეთილსინდისიერების კულტურის განვითარების პროცესში, მათ შორის პლაგიატის პრევენციას.   

 

საგანმანათლებლო პროგრამას თან უნდა ერთვოდეს პროგრამის სწავლის შედეგების (კურიკულუმის) რუკა, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი სასწავლო კურსების 



 

პროგრამის დასახელება საფეხურის მითოთებით SPORTUNI 

 

4 

მეშვეობით მიიღწევა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგები, ასევე სწავლის შედეგების შეფასების გეგმა. 

 

სწავლა-სწავლების მეთოდები 

უნდა  მიეთითოს პროგრამაში გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები, რომელიც უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას. გამოყენებული სწავლა-

სწავლების მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს დარგის სპეციფიკას, პროგრამის შინაარსსა და სწავლების საფეხურს. იხ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის ბრძანება N3, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ:  

სწავლება-სწავლის მეთოდი – საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის განმახორციელებელი პირის მიერ სტუდენტისთვის, ცოდნის გადაცემის საშუალება, 

როგორიცაა: ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული მუშაობა, სემინარი, ელექტრონული რესურსით სწავლება, ელექტრონული სწავლება და სხვ., წავლება-

სწავლის მეთოდი შეიძლება მოიცავდეს შესაბამის აქტივობებს (დისკუსია, დებატები, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, სემინარი და სხვ.) 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების მიზანია იმის გარკვევა, თუ რამდენად არის მიღწეული სასწავლო კურსით განსაზღვრული სწავლის შედეგები. 

სტუდენტთა შეფასება არის მრავალკომპონენტიანი და უზრუნველყოფს კურსის მიზნებისა და სწავლის შედეგების შეფასებას, რაც მიიღწევა კონკრეტული 

და გაზომვადი კრიტერიუმების გამოყენებით.  

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება პროგრამის თითოეულ 

კომპონენტში უნდა მოიცავდეს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას.  შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 

ქულა) განესაზღვრება ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან 

დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. 

 

შეფასების სისტემა უშვებს: 

 ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა) (A) ფრიადი –შეფასების 91-100 ქულა;  

ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა; 

ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ვ) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით ხელახლა გამოცდაზე გასვლის უფლება; 

ზ) (F) ჩაიჭრა– მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ანუ საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

დამატებით გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღეში. 
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როგორც აღვნიშნეთ, სტუდენტს კრედიტი ენიჭება საბოლოო შეფასების საფუძველზე, რომელიც შედგება შუალედურ და დასკვნით შეფასებებში 

მიღებული ქულათა ჯამისაგან. საბოლოო შეფასებაში განსაზღვრულია ხვედრითი წილი და დადგენილია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. კერძოდ, 

მაქსიმალური 100 ქულიდან შუალედური შეფასების ხვედრითი წილი არის 60 ქულა, ხოლო დასკვნითი შეფასების - 40 ქულა.  

 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ორივე ფორმაში დადგენილია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. შუალედურ შეფასებებში განსაზღვრულია 

შეფასების კომპონენტები, რომლებიც ჯამურად შეადგენენ 60 ქულას. შეფასების თითოეული კომპონენტისთვის, შეფასება ეყრდნობა წინასწარ 

განსაზღვრულ სწავლების მიზანსა და დავალების ფორმაზე ორიენტირებულ, ზუსტ, მკაფიო კრიტერიუმებს და მასზე დაყრდნობით შემუშავებულ 

შეფასების სქემებს/რუბრიკებს. სტუდენტმა ყველა საგანში შუალედურ შეფასებებში ჯამურად უნდა დააგროვოს 60 ქულის სულ მცირე 50%+1, რომ 

მოიპოვოს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება. სტუდენტს დასკვნითი/დამატებითი გამოცდა ჩაბარებულად ეთვლება, თუ მან მიიღო 40 ქულის სულ 

მცირე 50%+1.   

 

დასაქმების სფეროები 

უნდა განისაზღვროს კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები. 

 
 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

მიუთითეთ კურსდამთავრებულთა სწავლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 

 

 

ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალური რესურსის შესახებ 

შენობის/შენობების მისამართი, აუდიტორიების, სპორტული ბაზების, მოედნების  და ა.შ. ჩამონათვალი, შესაბამისი ტექნიკის ჩამონათვალი, 

საბიბლიოთეკო რესურსების აღწერილობა, ელექტრონული რესურსების აღწერილობა, პროგრამის პროფილის შესაბამისი აღჭურვილობის აღწერილობა 

და სხვ. 

 

 

ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ 

პროგრამას თან უნდა დაერთოს ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ, ამასთან, საგანმანათლებლო პროგრამის ერთ-ერთ 

დანართად უნდა მომზადდეს საგანმანათლებლო პროგრამის ბიუჯეტი. აღნიშნულ ინფორმაციას ამზადებს შესაბამისი ფაკულტეტის ადმინისტრაცია, 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელთან თანამშრომლობით. 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

მიუთითეთ სხვა საჭირო ინფორმაცია, მაგალითად რამდენი სტუდენტის მიღება/მომსახურება შეუძლია საგანმანათლებლო პროგრამას. 
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პროგრამის სასწავლო გეგმა1  

№ სასწავლო კურსის დასახლელება2 წინაპირობა 

სასწავლო 

კურსის 

სტატუსი 

 

ECTS  

კრედიტების  

რაოდენობა 

კრედიტების განაწილება 

ლექტორი სემესტრები3 

I II III IV V VI VII VIII 

 
საგანმანათლებლო პროგრამის 
თავისუფალი კომპონენტები -
სავალდებულო სასწავლო კურსები* 

  კრედიტების 

რაოდენობა 
30 30 30 30 32 30 30 30  

1.              

2.              

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

თავისუფალი კომპონენტები -

არჩევითი სასწავლო კურსები** 

 

 
კრედიტების 

რაოდენობა 
        

 

1.              

2.              

3.              

4.              

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

ძირითადი სწავლის სფეროს 

სავალდებულო სასწავლო კურსები  

 

 
კრედიტების 

რაოდენობა 
        

 

1.              

2.              

 
1 წინამდებარე სასწავლო გეგმა ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს ერთ-ერთი მოდელია, პროგრამის შემუშავების ჯგუფი კანონმდებლობის ფარგლებში არ 
იზღუდება აირჩიოს პროგრამის სტრუქტურა მათი შეხედულებისამებრ. 
2 პროგრამის სტრუქტურა უნდა შეესაბამებოდეს ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის მე-6 მუხლს 

,,კლასიფიკატორის შესაბამისად უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება“. ( ბრძანება №69/ნ). 

3 სემესტრების რაოდენობა დამოკიდებული პროგრამის საფეხურზე 
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3.              

4.              

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

ძირითადი სწავლის სფეროს 

არჩევითი სასწავლო კურსები *** 

 

 
კრედიტების 

რაოდენობა 
        

 

1.              

2.              

სულ:  
 

          

*ტერმინი „საგანმანათლებლო პროგრამის თავისუფალი კომპონენტები - სავალდებულო სასწავლო კურსები“ გულისხმობს სავალდებულო სასწავლო კურსებს პროგრამის 

მიზნის მისაღწევად და კურსდამთავრებულის ზოგადი ცოდნის გასაღრმავებლად 

**მიუთითეთ არჩევითი კურსების რაოდენობა  

 

 

 

 

 

 

 

 


