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საფეხური  

საგანმანათლებლო პროგრამა  

პროგრამის ხელმძღვანელი/ები  

 

სასწავლო კურსი 

 

სახელწოდება მიუთითეთ სასწავლო კურსის სახელწოდება  

სტატუსი ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსი 

კრედიტების 

რაოდენობა (ECTS) და 

საათობრივი 

დატვირთვა 

მიუთითეთ სასწავლო კურსის მოცულობა კრედიტებით და გამოსახეთ სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვა საათებში (1ECTS კრედიტი = 25 საათს) ამასთან, მიუთითეთ საათების განაწილება: 

კრედიტების რაოდენობა: 

საათების საერთო რაოდენობა: 

საკონტაქტო საათები: 

ლექცია: 

სემინარი/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა: 

შუალედური გამოცდა: 

დასკვნითი გამოცდა: 

• დამოუკიდებელი მუშაობის საათები: 
აქვე უნდა მიეთითოს ინფორმაცია კონსულტაციის შესაძლებლობის შესახებ (მაგ. დღე, საათი, 

აუდიტორია, ან ინფორმაცია ინდივიდუალური კონსულტაციების ცხრილის განთავსების 

შესახებ). 

სილაბუსის ავტორი, 

სტატუსი 

მიუთითეთ სასწავლო კურსის ლექტორის ვინაობა, იმ შემთხვევაში, თუ სასწავლო კურსის 

ავტორი და ლექტორი სხვადასხვა პიროვნებაა, მიუთითეთ სასწავლო კურსის სილაბუსის 

ავტორიც. 

სავალდებულოა სასწავლო კურსის ლექტორის სახელის, გვარის, აკადემიური ხარისხისა და 

სტატუსის და საკონტაქტო ინფორმაციის(ელ-ფოსტა და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი) 

მითითება. 

სწავლება-სწავლის 

მეთოდები და 

აქტივობები 

მიუთითეთ სასწავლო კურსის ფარგლებში გამოყენებული სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები. სწავლება-სწავლის მეთოდები შესაბამისობაში უნდა იყოს სასწავლო კურის 

სწავლის შედეგებთან და უზრნველყოფდეს მათ მიღწევას. 

მაგალითად: 
• ლექცია - მასალის ახსნა, ლიტერატურისა და სასწავლო რესურსის მითითება; 
• სემინარი - ლექციაზე ახსნილი მასალის შესახებ დისკუსია, სამუშაო ჯგუფებში მუშაობა, 

გამოკითხვა, დამოუკიდებელ დროში შესასრულებელი დავალებების განსაზღვრა, 
სტუდენტების მიერ დავალებების/პრეზენტაციების წარმოდგენა-განხილვა, 
პრაქტიკული მაგალითების („ქეისების“) განხილვა-ანალიზი; 

• დამოუკიდებელი მეცადინეობა - ლექტორის მიერ განსაზღვრული მასალების, ასევე 
საჭიროებისამებრ დამატებით სხვა მასალების დამოუკიდებლად დამუშავება 
ბიბლიოთეკისა და შესაბამისი რესურსების გამოყენებით; პრაქტიკული მაგალითების 
შერჩევა სემინარზე განსახილველად წარდგენის მიზნით; გამოცდებისთვის მზადება; 
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პრეზენტაციისა და ანგარიშის მომზადება. 

 

წინაპირობა მიუთითეთ სასწავლო კურსზე დაშვობის წინაპირობები (არსებობის შემთხვევაში). 

 

სასწავლო კურსის მიზანი 

 

 

აღწერეთ სასწავლო კურსის მიზნები, რა არის სასწავლო კურსის ძირითადი მიზანი, რას ემსახურება ის. 

 

 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები 

 

 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები აღწერს, სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ, თუ რა ცოდნა, უნარები, 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა ექნება სტუდენტს. სასწავლო კურსის სწავლის შედეგები უნდა შეესაბამებოდეს 

სასწავლო კურსის მიზნებს, იყოს რეალისტური, მიღწევადი და გაზომვადი, შეესაბამებოდეს სასწავლო კურსის შინაარსს, 

სწავლების საფეხურს და ბმაში უნდა იყოს პროგრამის სწავლის შედეგებთან, ემსახურებოდეს მათ მიღწევას. სწავლის შედეგები 

აღწერილი უნდა იყოს საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისად. 

 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების სისტემა და შეფასების რუქა 

 

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) უნდა განესაზღვროს 

ხვედრითი წილი (შესაძლებელია, გამოსახული იყოს პროცენტებში) საბოლოო შეფასებაში. დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება 

შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. 

თითოეული შეფასების კომპონენტის შეფასების კრიტერიუმები უნდა იყოს ჩაშლილი დეტალურად და უზრუნველყოფდეს 

სტუდენტის ინფორმირებას შეფასების შესახებ. 

მაგალითად: 

ზოგადი ინფორმაცია - სწავლის შედეგების შეფასების ფორმებად გამოიყენება შუალედური და 

დასკვნითი შეფასებები. შუალედური შეფასებები მოიცავს შუალედურ გამოცდას (განმსაზღვრელ 

შეფასებას) და სტუდენტის შეფასებას სემინარებზე (განმავითარებელ შეფასებებს). შეფასების 

კომპონენტებია, როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი შეფასება, ხოლო შეფასების მეთოდია სტუდენტის 

შეფასება დისკუსიისას, პრაქტიკული მაგალითის განხილვისას, პრეზენტირებისას, სამუშაო ჯგუფში 

მუშაობისას, დაწერილი ქვიზის შეფასება.  ასევე, გამოიყენება შეფასების კრიტერიუმები, რომელიც 

დაკავშირებულია შეფასების მეთოდთან. სტუდენტის მიღწევების შეფასებისას ქულების განაწილება 

ხდება შემდეგნარად: 
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• სემინარი - ყოველკვირეული გამოკითხვა ტარდება სემინარულ მეცადინეობაზე წერითი/ზეპირი 

გამოკითხვის სახით ან/და სავარჯიშოს/ქვიზის ამოხსნით. 

შეფასების კრიტერიუმებია - შეფასება ტარდება 10-ჯერ თითოეული გამოკითხვა ფასდება 2 (ორი) 

ქულით. (მაქსიმალური ქულა 20 (ოცი); შედეგი სტუდენტს ეთვლება მიღწეულად, თუ დააგროვებს 

მინიმუმ 10 ქულას 

•  

• შუალედური გამოცდა - შუალედური გამოცდა მოიცავს შუალედურ გამოცდამდე გავლილ მასალას. 

ტარდება კომბინირებული ტესტირებით.  

შეფასების კრიტერიუმებია - ტესტი შედგება: ათი დახურული და ოთხი ღია კითხვისაგან. 

თითოეული დახურული კითხვით სტუდენტი აგროვებს 1 ქულას (ჯამში - 10 ქულა), ოთხ 

დავალებად (თითოეულში -5 კითხვა) დაჯგუფებული ღია კითხვებით (20 კითხვა) სტუდენტი 

აგროვებს 20 ქულას. (მაქსიმალური ქულა 30 (ოცდაათი); შედეგი სტუდენტს ეთვლება მიღწეულად, 

თუ დააგროვებს მინიმუმ 15 ქულას). 

 

• პრეზენტაცია - განვლილი მასალის საფუძველზე სტუდენტი ამზადებს მისთვის სასურველ 

საკითხს/რეფერატს და ახდენს მის პრეზენტაციას ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

რეფერატის თემების სახელწოდებას სტუდენტები წარმოადგენენ პირველ სასწავლო კვირას. 

დასრულებულ რეფერატს წარმოადგენენ ბოლო ლექციაზე, პრეზენტაციის ფორმით.  თემებს 

სტუდენტები დაამუშავებენ  დამოუკიდებლად, მათ მიერ მოპოვებული უახლესი 

ინფორმაციის/მასალების საფუძველზე.  

შეფასების კრიტერიუმებია - მაქსიმალური ქულა 10 (ათი); შედეგი სტუდენტს ეთვლება მიღწეულად, 

თუ დააგროვებს მინიმუმ 6 ქულას). 

 

• დასკვნითი გამოცდა - დასკვნითი გამოცდა მოიცავს მთელ გავლილ მასალას. ტარდება წერითი 

ფორმით (კომბინირებული ტესტირებით),  

შეფასების კრიტერიუმებია - ტესტი მოიცავს 5 დახურულ კითხვას, თითოეული  ფასდება 1 (ერთი) 

ქულით და 7 ღია კითხვას, თითოეული ფასდება 5 (ხუთი) ქულით. (მაქსიმალური ქულა 40 

(ორმოცი); შედეგი სტუდენტს ეთვლება მიღწეულად, თუ დააგროვებს მინიმუმ 20 (ოც) ქულას). 

 

მიუთითეთ შეფასების ფორმებში განსაზღვრული მინიმალურ კომპეტენციის ზღვარი. მაგ. 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობას წარმოადგენს შუალედურ შეფასებებში მინიმუმ 31 

ქულის მოპოვება, რომელიც დასკვნითი გამოცდის მინიმალურ ქულასთან ერთად არანაკლებ ((E) 

საკმარისი) 51 (ორმოცდათერთმეტ) ქულას იძლევა. 

საბოლოო შეფასებები 

დადებითი შეფასება: 

• A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91 ქულა და მეტი 

• (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 
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უარყოფითი შეფასება: 

• (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება 

• (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასება 40 და ნაკლები ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

შენიშვნა: 

• სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში დამატებით გამოცდაზე გასვლის 
უფლება აქვს იმავე სემესტრში.  

• სტუდენტს უფლება აქვს გადააბაროს დასკვნითი გამოცდა მხოლოდ ერთხელ; 
• დასკვნითი გამოცდის გადაბარება შესაძლებელია მე-19 სასწავლო კვირას,  დასკვნით და 

შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს შედეგების გამოცხადებიდან არა 
ნაკლებ 5 დღე. 

• თუ სტუდენტი საპატიო მიზეზით ვერ გამოცხადდა გამოცდაზე, მას შეუძლია აღადგინოს 

აღნიშნული კომპონენტი. 

შეფასების რუქა, სადაც მოცემულია სასწავლო კურსის სწავლის შედეგი შეფასების რომელი ფორმით 

ფასდება და კავშირი პროგრამის სწავლის შედეგთან, თუ პროგრამის რომელ სწავლის შედეგის მიღწევას 

უზრუნველყოფს (სრულად ან ნაწილობრივ), რომელი შეფასების ფორმით ფასდაბეა და მინიმალური 

ბარიერი შეფასების კომპონენტში დასაძლევი. 

მაგალითდ: 

სწავლის შედეგი შეფასების სისტემა 
საგანმანათლებლო 

პროგრამის შედეგი 

• განასხვავებს სრულყოფილი 

და არასრულყოფილი 

ბაზრების ფუნქციონირების 

საკითხებს, წარმოების 

დანახარჯებისა და ბაზრის 

ორგანიზაციის ფორმებს; 

 

შეფასების ფორმა - შუალედური 

შეფასება, რომელიც მოიცავს  

• სტუდენტის განმავითარებელ 

შეფასებას სემინარების 

მიმდინარეობისას და  

• შუალედურ გამოცდაზე  

შეფასების კომპონენტად გამოიყენება, 

როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი 

გამოკითხვა. კერძოდ, სემინარზე 

სამუშაო ჯგუფებში მუშაობის, 

დისკუსიისას და პრაქტიკული 

მაგალითების („ქეისების“) განხილვისას 

შეფასების მეთოდია ზეპირი 

გამოკითხვა, ხოლო შუალედური 

მსჯელობს მენეჯმენტის 

სფეროს თეორიებსა და 

პრინციპებზე კრიტიკული 

გააზრებით; 

 

 

ახდენს ბიზნესის 

ადმინისტრირებასთან და 

მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული 

მონაცემების, ინფორმაციის 

შეგროვებასა და ანალიზს 

 

 

• განსაზღვრავს რესურსების 

განაწილების გავლენას 

ეკონომიკურ 

კეთილდღეობაზე; 

 

• აიდენტიფიცირებს 

სამთავრობო პოლიტიკის 

გავლენას ბაზრის 

ფუნქციონირების შედეგებზე; 
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 გამოცდა შეფასების მეთოდია  

წერილობითი გამოკითხვა-ქვიზის 

შეფასება.  

შეფასების კრიტერიუმები - ტესტი 

შედგება: ათი დახურული და ოთხი ღია 

კითხვისაგან. თითოეული დახურული 

კითხვით სტუდენტი აგროვებს 1 ქულას 

(ჯამში - 10 ქულა), ოთხ დავალებად 

(თითოეულში -5 კითხვა) 

დაჯგუფებული ღია კითხვებით (20 

კითხვა) სტუდენტი აგროვებს 20 

ქულას. 

განმარტავს თუ როგორ 

მოქმედებს მენეჯმენტის 

მიდგომები სპორტული 

ორგანიზაციების და 

სპორტის ინდუსტრიის 

ყველა ასპექტზე; 

• ამზადებს წერილობით 

ანგარიშს ოპტიმალური, 

დასაბუთებული 

ეკონომიკური 

გადაწყვეტილებების მიღება-

შეფასების საკითხებზე; 

 

შეფასების ფორმა - დასკვნითი გამოცდა  

შეფასების კომპონენტი - ზეპირი და 

წერილობითი გამოკითხვა 

შეფასების მეთოდი -  გამოცდაზე 

წერილობითი ანგარიშისა და მის 

შესახებ მომზადებული პრეზენტაციის 

წარმოდგენა. 

შეფასების კრიტერიუმებია: 

• პრეზენტაცია ანგარიში მოიცავს 

შესაბამის მიზანს, ამოცანას, შეფასების 

მაქსიმალური ქულა 10 (ათი); შედეგი 

სტუდენტს ეთვლება მიღწეულად, თუ 

დააგროვებს მინიმუმ 5 ქულას). 

• დასკვნითი გამოცდის შეფასების 

კრიტერიუმია - ტესტი, მოიცავს 5 

დახურულ კითხვას, თითოეული  

ფასდება 1 (ერთი) ქულით და 7 ღია 

კითხვას, თითოეული ფასდება 5 

(ხუთი) ქულით. მაქსიმალური ქულა 40 

(ორმოცი). 

ამზადებს პრობლემის 

აღწერისა და მისი 

გადაჭრის გზების 

მითითებით შესაბამის 

წერილობით ანგარიშს; 

 

აიდენტიფიცირებს 

სპორტული 

ორგანიზაციების 

ამჟამინდელ პრობლემებსა 

და მენეჯმენტის 

სტრატეგიებს, რომლებიც 

საჭიროა სპორტული 

ბიზნესის გამოწვევების 

გადასაჭრელად; 

• მსჯელობს 

სპეციალისტებთან და 

არასპეციალისტებთან 

მიკროეკონომიკური 

პოლიტიკის საკითხებთან 

დაკავშირებით. 

 

შეფასების ფორმა - შუალედური 

შეფასება, რომელიც მოიცავს  

• სტუდენტის განმავითარებელ 

შეფასებას სემინარების 

მიმდინარეობისას შეფასების 

კომპონენტად გამოიყენება ზეპირი 

გამოკითხვა. კერძოდ, სემინარზე 

სამუშაო ჯგუფებში მუშაობის, 

სპეციალისტებს და 

არასპეციალისტებს აწვდის 

სფეროსთან 

დაკავშირებულ შესაბამის 

ინფორმაციას როგორც 

წერილობით, 

თანამედროვე 

საშუალებების 
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დისკუსიისას და პრაქტიკული 

მაგალითების  განხილვისას შეფასების 

მეთოდია ზეპირი გამოკითხვა 

გამოყენებით, ასევე 

ზეპირსიტყვიერად 

 

სავალდებულო ლიტერატურა 

და სხვა სასწავლო მასალა 

მიუთითეთ სასწავლო კურსის სწავლისთვის აუცილებელი სავალდებულო ლიტერატურა, 

აკადემიური წესის დაცვით. 

სავალდებულო ლიტერატურა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 

დამხმარე ლიტერატურა საჭიროების შემთხვევაში, მიუთითეთ დამატებითი, დამხმარე ლიტერატურა 

სასწავლო კურსის 

გავლისთვის საჭირო სხვა 

ინფორმაცია 

საჭიროების შემთხვევაში, მიუთითეთ დამატებითი ინფორმაცია 

 

კვირა 
 

ლექციის/სემინარის თემა 
 

 

ლიტერატურა 

 

I 

ლექციის თემა (2 სთ.)  : -----------------  

 

სემინარის თემა/განსახილველი საკითხები (1 სთ.):  

ა) --------------  

ბ) -------------- 

შეფასების მეთოდი: სავარჯიში/ამოცანის ამოხსნა, ტესტი/ქვიზი, საშინაო 

დავალება/ქეისის განხილვა, ქეისი და სხვ. (მიუსადაგეთ კონკრეტული 

მეთოდი). 

მიუთითეთ სასწავლო კვირის განმავლობაში გამოყენებული შეფასების მეთოდ(ებ)ი 

საათების რაოდენობის მითითებით, ასევე, შეფასების მეთოდი. 

ლექცია/სამუშაო ჯგუფი/ სემინარი/შუალედური გამოცდა/დასკვნით გამოცდა 

 

მაგ: ლექცია (2 სთ.) 

        სემინარი (1 სთ.) 

        შეფასების მეთოდი: ტესტი/ქვიზი 

 

1. გრეგორი მენქიუ; 

„ეკონომიკის პრინციპები“, 

გამომცემლობა ,,დიოგენე”, 

თბ. 2008;  სასთავი 1. (3-16 

გვ.) (სავალდებულო 

ლიტერატურა). გვერდების 

მითითება სასურველია 

 

 

II 
 

  

III 
  

IV 
  

V 
  

VI 
  



 
8 

VII 
  

VIII 
 

შუალედური გამოცდა  

 

 

IX    

 

X 
  

XI 
  

XII 
  

 

XIII 

 

  

XIV 

  

XV   

XVI    

XVII-

XVIII 
დასკვნითი გამოცდა  

XIX დამატებითი გამოცდა  

 

 

მიზნობრივი ნიშნული 

სტუდენტი 

 

სასწავლო კურსზე დაშვებული სტუდენტების 
ის მინიმალური ოპტიმალური რაოდენობა 
(პროცენტებში), რომელმაც უნდა დაძლიოს 

სასწავლო კურსი, რათა ის პროგრამის 
შესაბამის შედეგზე წარმატებულად გამყვანად 

იქნეს მიჩნეული 

60 % 

ქულა 

 

ოპტიმალური ქულა, რაც უნდა დააგროვოს 
მოცემულ საგანში სტუდენტთა 60-მა 
პროცენტმა, რათა  სასწავლო კურსი 

პროგრამის შესაბამის შედეგზე 
წარმატებულად გამყვანად იქნეს მიჩნეული 

70 ქულა 
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