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1.

დოკუმენტის ნორმატიული ბაზა
1. საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ ND 1-01-01;
2. საქართველოს განათლებისა მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის
ბრძანება N3 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ ND 1-01-09;
3. ბრძანება N07/ნ „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ 29.01.2016;
4. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის
ბრძანება №121/ნ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ ND 1-01-10;
5. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის
ბრძანება №120/ბ „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ ND
1-01-08;
6. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის წესდება ND 2-O01;
7. ხარისხის სახელმძღვანელო ND 2–Q03;
8. დოკუმენტების კონტროლის მართვის პროცედურა ND 2–Q04–01;
9. ჩანაწერების კონტროლის მართვის პროცედურა ND 2–Q04–02;
10. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის
ბრძანება N 10/ნ „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის
დამტკიცების შესახებ“;
11. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის
ბრძანება N 98/ნ „საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების
ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების
წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ“
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2.
2.1.

ტერმინები. განმარტებები. შემოკლებები.
ტერმინები

თავისუფლება
– აკადემიური პერსონალის, სამეცნიერო
2.1.1. აკადემიური
პერსონალისა
და
სტუდენტთაუფლება,
დამოუკიდებლად
განახორციელონ
სწავლება, სამეცნიერო კვლევა და სწავლა;
– აკრედიტაციის სტანდარტებთან უმაღლესი საგანმანათლებლო
2.1.2. აკრედიტაცია
დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობის განსაზღვრის
პროცედურა,
რომლის
მიზანია
განათლების
ხარისხის
ასამაღლებლად
სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება და ხარისხის უზრუნველყოფის
მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა და რომელთანაც დაკავშირებულია
სახელმწიფო დაფინანსების მიღება, ასევე ამ კანონით გათვალისწინებული
ზოგიერთი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება;
2.1.3. მობილობა–სტუდენტთა
და
აკადემიური
პერსონალის
თავისუფალი
გადაადგილება
სწავლის,სწავლებისა
და
კვლევის
პროცესებში
მონაწილეობისათვის როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში, რასაც თან სდევს
სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების, კრედიტების ან კვალიფიკაციის
აღიარება;
2.1.4. ბაკალავრი – მფლობელი იმ აკადემიური ხარისხისა, რომელიც პირს აკადემიური
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
პირველი
საფეხურისათვის
–
ბაკალავრიატისათვის დადგენილი კრედიტების რაოდენობის ათვისების შედეგად
ენიჭება;
2.1.5. ბაკალავრიატი – აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის
საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის
საფუძვლების სწავლებას, რაც აუცილებელია პირის მიღებული კვალიფიკაციით
მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის;
2.1.6. გაცვლითი
საგანმანათლებლო პროგრამა − საგანმანათლებლო პროგრამა,
რომელიც
ხორციელდება
საქართველოს
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებასა და უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას შორის დადებული სტუდენტთა
გაცვლის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე და მიზნად ისახავს გაცვლითი
საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტის მიერ კრედიტების
განსაზღვრული რაოდენობის დაგროვებას პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში;
2.1.7. დამოუკიდებელი საათი – საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტის
განმახორციელებელი პერსონალის ჩართულობის გარეშე სტუდენტის სასწავლო
საქმიანობის დრო;
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2.1.8. ევროპული კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების სისტემა (ECTS) სტუდენტზე ორიენტირებული სისტემაა, რომელიც ეფუძნება სწავლის შედეგებისა
და სასწავლო პროცესის გამჭვირვალობას. სისტემაა, რომელიც ეფუძნება სწავლის
შედეგებისა და სასწავლო პროცესის გამჭვირვალობას.
2.1.9. მოდული – სწავლების დამოუკიდებელი თანმიმდევრული ბლოკი, რომელიც
აერთიანებს
მონათესავე
საგნებს.
მოდულში
განსაზღვრულია
საგანთა
ურთიერთკავშირები და თანმიმდევრობა. რამდენიმე მოდული შეადგენს სასწავლო
გეგმას;
2.1.10. ფაკულტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ძირითადი
სასწავლო-სამეცნიერო
და
ადმინისტრაციული
ერთეული,
რომელიც
უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას ერთ ან რამდენიმე სპეციალობაში და
მათთვის შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭებას;
2.1.11. ხარისხის უზრუნველყოფა – შიდა და გარე შეფასების პროცედურები, რომელთა
განხორციელება ხელს უწყობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას.
2.1.12. მაგისტრატურა – უმაღლესი საუნივერსიტეტო განათლების მეორე საფეხური;
ისეთი სასწავლო პროგრამების ერთობლიობა, რომელიც აუცილებლად შეიცავს
სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს და მიზნად ისახავს ბაკალავრის შემდგომი
დონის სპეციალისტის ან მკვლევარის მომზადებას;
2.1.13. მაგისტრი – აკადემიური ხარისხი, რომელიც უმაღლესი განათლების მეორე
საფეხურის – მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს ენიჭება;
2.1.14. მოდული – სწავლების დამოუკიდებელი თანმიმდევრული ბლოკი, რომელიც
აერთიანებს
მონათესავე
საგნებს.
მოდულში
განსაზღვრულია
საგანთა
ურთიერთკავშირები და თანმიმდევრობა. რამდენიმე მოდული შეადგენს სასწავლო
გეგმას;
2.1.15. რექტორი – სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ხელმძღვანელი, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში −
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში − აგრეთვე აკადემიური საბჭოს
თავმჯდომარე, ხოლო არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირში
−უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში − აგრეთვე ერთ-ერთი კოლეგიური
ორგანოს თავმჯდომარე;
2.1.16. საგანმანათლებლო პროგრამა – სასწავლო კურსების ერთობლიობა (მათი მიზნები
და ამოცანები, შინაარსი და მოცულობა, ცოდნისა და
უნარ-ჩვევების ხარისხის
შეფასების სისტემა, სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურებები და
მეთოდური უზრუნველყოფა), რომელიც
სათანადო აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლადაა გამიზნული;
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge

Page 5 of 31

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

2.1.17. სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი) – დოკუმენტი, რომელიც იძლევა
ინფორმაციას სასწავლო კურსის/მოდულის მიზნების, სწავლის შედეგების,
კრედიტების, შინაარსის, სწავლებისა და სწავლის მეთოდების, შეფასების
კრიტერიუმების შესახებ;
2.1.18. საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტები – საგანმანათლებლო პროგრამის
კომპონენტებია სასწავლო კომპონენტი და სამეცნიერო-კვლევითი/კვლევითი
კომპონენტი;
2.1.19. საზღვაო
უმაღლესი
განათლება
უმაღლესი
განათლება,
რომელიც
უზრუნველყოფს
საზრვაოსნო
მეცნიერებებში
სათანადო
კომპეტენციის
გამომუშავებას და დასტურდება კვალიფიკაციის შესაბამისი დოკუმენტით;
2.1.20. საკონტაქტო
საათი
–
საგანმანათლებლო
პროგრამის
კომპონენტის
განმახორციელებელი პერსონალის ჩართულობით სტუდენტის სასწავლო
საქმიანობისთვის განსაზღვრული დრო;
2.1.21. სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი – მაგისტრატურის და დოქტორანტურის
საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც წარმოდგენილია
სამაგისტრო
პროექტი/ნაშრომის,
დისერტაციის
ან
შემოქმედებითი/საშემსრულებლო
ნამუშევრის
ან
სხვა
სამეცნიერო
პროექტის/ნაშრომის/აქტივობის სახით;
2.1.22. სასწავლო კომპონენტი – საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი,
რომელიც წარმოდგენილია
სასწავლო კურსის,
მოდულის, პრაქტიკის,
შემოქმედებითი/ პრაქტიკული სახის პროექტის, საბაკალავრო კვლევითი
პროექტის/ნაშრომის ან სხვა კომპონენტის სახით;
2.1.23. სენატი – საზღვაო აკადემიის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო;
2.1.24. სტუდენტის სასწავლო დატვირთვა – დრო, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო
პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მისაღწევად. სტუდენტის
სასწავლო დატვირთვა უნდა ეფუძნებოდეს დამოუკიდებელ და საკონტაქტო
საათებს;
2.1.25. სტუდენტი (აკადემიის სტუდენტი) – პირი, რომელიც საქართველოს
კანონმდებლობისა და და ბათუმის საზღვაო აკადემიის წესდებით განსაზღვრული
წესით ჩაირიცხა და სწავლობს საზღვაო აკადემიაში ბაკალავრიატის,
მაგისტრატურის ან დიპლომირებული სპეციალისტის, ასევე დოქტორანტურის
პროგრამის გასავლელად;
2.1.26. კრედიტი – ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტისათვის საჭირო სასწავლო
დატვირთვას და რომლის მიღებაც შესაძლებელია სწავლის შედეგების მიღწევის
შემდეგ;
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
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სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

2.2.

შემოკლებები.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

ND – ნორმატიული დოკუმენტი;
აკადემია – ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;
სსიპ - საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;
ECTS - ევროპული კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების სისტემა
სტუდენტზე ორიენტირებული სისტემაა, რომელიც ეფუძნება სწავლის შედეგებისა
და სასწავლო პროცესის გამჭვირვალობას.

3.ზოგადი დებულებები
3.1. წინამდებარე

წესის

უზრუნველყოს

სხვა

საგანმანათლებლო

მიზანია

საქართველოს

უმაღლეს

პროგრამის

კანონმდებლობის

საგანმანათლებლო

ასევე

ერთი

შესაბამისად

დაწესებულებაში,

კვალიფიკაციის

ფარგლებში

სხვა
სხვა

კვალიფიკაციის მიზნებისთვის, სტუდენტის სტატუსის აღდგენამდე (გარდა იმ
შემთხვევისა თუ სტუდენტის სტატუსი აღდგენილია იმავე სემესტრში, რომელშიც
შეუჩერდა)

მიღწეული

შედეგების

(მოპოვებული/ათვისებული

კრედიტების)

აღიარების და პროგრამული თავსებადობის ხელშეწყობა და მოწესრიგება.
3.2. შიდა მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს სასწავლო სემესტრებს შორის
პერიოდში, აკადემიის რექტორის ბრძანებით დადგენილ ვადებში.
3.3. მობილობის/აღდგენის
წესით
ჩარიცხვის
დროს
დასკვნის
პროექტს
მობილობის/აღდგენის მსურველი პირის მიერ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგებისა და შეთავაზებული საგანმანათლებლო
პროგრამების თავსებადობისა და შესაბამისი კრედიტების აღიარების შესახებ
ამზადებს საგანმანათლებლო
პროგრამის ხელმძღვანელი,
დეკანთან
და
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან შეთანხმებით;
3.4. კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემის შემოღებამდე
მიღებული უმაღლესი განათლების სასწავლო კურსებისთვის კრედიტების
მინიჭებას, ასევე სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ათვისებული
კრედიტების აღიარებას ახდენს საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
დეკანთან და
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან
შეთანხმებით;
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

3.5. მოპოვებული/ათვისებული
კრედიტების
აღიარების,
საგანმანათლებლო
პროგრამასთან თავსებადობისა და სწავლების ეტაპის განსაზღვრის შესახებ დასკვნა
მტკიცდება ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმის სახით, გადაწყვეტილება მიიღება
კენჭისყრით, საბჭოს წევრთა ხმების უბრალო უმრავლესობით.
3.6. ფაკულტეტის საბჭოს დასკვნის საფუძველზე ფაკულტეტის დეკანი აკადემიის
რექტორის
სახელზე
ამზადებს
წარდგინებას
მოპოვებული/ათვისებული
კრედიტების აღიარების მიზანშეწონილობის შესახებ. რექტორი გამოსცემს
ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტს კრედიტების კრედიტების აღიარების
თაობაზე;
3.7. აკადემიაში მობილობით/აღდგენის წესით ჩარიცხულ სტუდენტთან, ასევე შიდა
მობილობის წესით
ჩარიცხულ სტუდენტთან,
იდება დადგენილი ფორმის
ხელშეკრულება და ფაკულტეტზე სტუდენტი გადის სემესტრულ რეგისტრაციას
საზღვაო აკადემიაში დადგენილი წესით.

4.ECTS-ის
აღიარება

შემოღებამდე

ათვისებული

უმაღლესი

განათლების

4.1. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სათანადო დოკუმენტაციის
წარმოდგენის საფუძველზე საზღვაო აკადემია აღიარებს, კრედიტების ტრანსფერისა
და დაგროვების ევროპული სისტემის შემოღებამდე გავლილი უმაღლესი
საგანმანთლებლო პროგრამის ფარგლებში ათვისებულ სასწავლო კომპონენტს.
4.2. კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის
შემოღებამდე სტუდენტის მიერ გავლილი უმაღლესი განათლების სასწავლო
კურსებისთვის (გარდა საქართველოს იმ უმაღლესი სასწავლებლებისა, რომელთაც
უკვე ქონდათ კრედიტების სისტემა, მაგრამ 2007 წლის 5 იანვრამდე იყენებდნენ
შეფასების განსხვავებულ სქემას, კერძოდ, შეფასების 100 ქულიან სისტემაში
სტუდენტის დადებითი შეფასება იწყებოდა 41 ქულიდან) კრედიტების მინიჭება
ხდება პირობითად, შემდეგი წესით:
4.2.1. თითოეული
სასწავლო
კურსისათვის
განკუთვნილი
დროის
დასაანგარიშებლად
შესაბამის
საკონტაქტო
საათებს
ემატება
დამოუკიდებელი მუშაობის საათები (დასწრებული სწავლების ფორმით
ათვისებული
პროგრამის
შემთხვევაში
სასწავლო
კურსისათვის
განკუთვნილ დროდ ჩაითვლება საკონტაქტო საათები გამრავლებული
2,5-ზე, ხოლო დაუსწრებელი სწავლების შემთხვევაში 8,25-ზე), მიღებული
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge

Page 8 of 31

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

საათების რაოდენობა იყოფა 26-ზე და მრგვალდება მთელ რიცხვამდე,
მიღებული შედეგი შეადგენს სასწავლო კურსის მოცულობას კრედიტებში;
4.3. შეფასების 5 ქულიანი სისტემის 100 ქულიან სისტემაზე გადასაყვანად გამოიყენება
შემდეგი სქემა:
1. ფრიადი (5) – 95 ქულა (A ფრიადი);
2. კარგი (4) – 85 ქულა (B ძალიან კარგი);
3. დამაკმაყოფილებელი (3) – 65 ქულა (D დამაკმაყოფილებელი);
4. არადამაკმაყოფილებელი (2) – 0 ქულა (F არადამაკმაყოფილებელი);
4.4. უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელთაც 2007 წლის 5 იანვრამდე უკვე ქონდათ
კრედიტების ECTS-სგან განსხვავებული სისტემა ათვისებული უმაღლესი განთლების
სასწავლო კურსისთვის კრედიტის მინიჭება განხორციელდება საკრედიტო
სისტემების შესაბამისობის კოეფიციენტზე გამრავლების გზით, მიღებული შდეგი
მრგვალდება მთელ რიცხვამდე და ჩაითვლება სასწავლო კურსის მოცულობად ECTS
კრედიტებში
4.5. წინამდებარე პუნქტში მოცემული საკრედიტო სისტემით მოცემული შეფასების 100
ქულიანი სისტემის გადაყვანა ECTS-ის შეფასების სისტემაზე მოხდეს შემდეგი წესით:
1. 41-51 ქულა - 51 ქულა (E საკმარისი);
2. 52-60 ქულა (E საკმარისი);
3. 61- 70 ქულა (D დამაკმაყოფილებელი);
4. 71- 80 ქულა (C კარგი);
5. 81- 90 ქულა (B ძალიან კარგი);
6. 91- 100 ქულა (A ფრიადი);
4.6. შეფასების 100 ქულიან სისტემაში შეფასების – “ჩათვლა” ექვივალენტურ შეფასებად
ჩაითვალოს იმავე სემესტრის, ან სასწავლო წლის სხვა საგნებში მინიჭებული
ქულების საშუალო არითმეტიკული, დამრგვალებული მთელ რიცხვამდე;
4.7. სტუდენტთა აკადემიური მიღწევების შესაფასებლად ასევე გამოიყენება შეფასების
შეწონილი ქულა ე.წ. GPA-ი (grade point average). GPA-ის ანუ სტუდენტის შეფასების
საშუალო შეწონილი ქულა მიიღება, აკადემიური მოსწრების შემდეგი სქემის
მიხედვით:

შეფასება კატეგორია
A
AB+
B

ECTS ქულები
95-100
90-94
87-89
83-86

GPA ქულა
4
3,7
3,3
3

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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BC+
C
CD+
D
DF

80-82
77-79
73-76
70-72
65-69
60-64
51-59
0-50

2,7
2,3
2
1,7
1,3
1
0,7
0

4.8. GPA-ის გაანგარიშების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას სტუდენტის მიერ
საზღვაო აკადემიაში სწავლების შესაბამის საფეხურზე მიღებული უკლებლივ ყველა
შეფასება;
4.9. კურსდამთავრებულის დიპლომის საშუალო ქულა GPA სავალდებულო სახით
მიეთითება დიპლომის დანართში.

5. უცხო
ქვეყნის
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
მოპოვებული/ათვისებული კრედიტების აღიარება

დაწესებულებაში

5.1. საზღვაო აკადემიიდან უცხო ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებელში მოკლევადიანი
მობილობის ან გაცვლითი პროგრამის საფუძველზე სასწავლებლად წასული
სტუდენტის მიერ მოპოვებული კრედიტების აღიარება განხორციელდება
კრედიტების აღიარების თაობაზე სტუდენტის მასპინძელ უმაღლეს სასწავლებელთან
მიღწეული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც დადგენილი წესით უნდა
აისახოს სტუდენტის ამ მიზნით გაფორმებულ სასწავლო ხელშეკრულებაში ან
ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისად.
5.2. უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან დაბრუნებული
სტუდენტი ათვისებული კრედიტების (მიღწეული სწავლის შედეგების) აღიარების
მოთხოვნის განცხადებით მიმართავს აკადემიის რექტორს. სტუდენტი ვალდებულია
წარმოადგინოს საზღვარგარეთ სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები
და მათი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი. წარმოდგენილი დოკუმენტაცია
უნდა მოიცავდეს ათვისებული სასწავლო კურსების/მოდულების ჩამონათვალს,
თითოეული სასწავლო კურსის მოცულობას კრედიტებში (ან საკონტაქტო საათებში),
შეფასებების მითითებით;
5.3. სასწავლო ხელშეკრულების გარეშე უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან დაბრუნებული სტუდენტი, ათვისებული საგანმანათლებლო
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

პროგრამის (სასწავლო კურ(ებ)ის/პრაქტიკის) აღიარების თხოვნით, სტუდენტმა
სათანადო განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს სსიპ განათლების
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დასკვნა უცხოეთში გაცემული საგანმანთლებლო
დოკუმენტის აღიარების თაობაზე, საზღვარგარეთ სწავლის დამადასტურებელი
დოკუმენტების ასლები და მათი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი.
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს ათვისებული სასწავლო
კურსების/მოდულების ჩამონათვალს, თითოეული სასწავლო კურსის მოცულობას
კრედიტებში (ან საკონტაქტო საათებში), შეფასებების მითითებით, ასევე მიღწეული
სწავლის შედეგების აღწერას (სასურველია შესაბამისი სასწავლო კურსის პროგრამა);
5.4. თუ უცხოური უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში გამოყენებულია ECTS სისტემა,
კრედიტების აღიარება ხდება მომდევნო მუხლში მოყვანილი წესით. თუ უცხოური
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება არ იყენებს ECTS სისტემას, მაშინ სტუდენტმა
უნდა წარმოადგინოს ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც განმარტავს შეფასების
გამოყენებულ სისტემას. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ფაკულტეტის
საბჭო ადგენს მოცემული სისტემის 100 ქულიანი შეფასების სისტემასთან
თავსებადობისა და კრედიტების მინიჭების საკითხს.
5.5. იმ შემთხვევაში თუ უცხოურ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა ითვალისწინებს არა ქულებს, არამედ
შეფასების აღმნიშვნელ ლათინურ ასოებს (A, B, C, D, E, A+, A, A- და სხვ.) და არ
არსებობს ამ სისტემის განმარტების ოფიციალური დოკუმენტი, მოცემული სისტემის
გადაყვანა საზღვაო აკადემიაში მოქმედ სისტემაზე უნდა განხორციელდეს შემდეგი
წესით:
A+

ფრიადი

100

A

ფრიადი

95

A-

ფრიადი

91

B+

ძალიან კარგი

90

B

ძალიან კარგი

85

B-

ძალიან კარგი

81

C+

კარგი

80

C

კარგი

75

C-

კარგი

71

D+

საშუალო

70

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
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ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

D

საშუალო

65

D-

საშუალო

61

E+

დამაკმაყოფილებელი

60

E

დამაკმაყოფილებელი

55

E-

დამაკმაყოფილებელი

51

6. სხვა
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
მოპოვებული/ათვისებული კრედიტების აღიარება

დაწესებულებებში

6.1. აღნიშნული პუნქტი ადგენს აკრედიტებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
ათვისებული კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის ევროპული სისტემის
შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის აღიარებისა და აკადემიაში მოქმედ
პროგრამასთან თავსებადობის განსაზღვრის წესებს;
6.2. თუ სტუდენტის მიერ ათვისებული მოდულის/კურსის დასახელება და მოცულობა
ემთხვევა საზღვაო აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული
მოდულის/კურსის დასახელებასა და მოცულობას, მოდულის/კურსის აღიარება
ხდება ავტომატურად;
6.3. თუ სტუდენტის მიერ შესწავლილი სასწავლო კურსის/მოდულის მოცულობა
აღემატება
შესაბამისი სასწავლო კურსის მოცულობას საზღვაო აკადემიაში,
ფაკულტეტის საბჭო აღიარებს კრედიტების იმ მოცულობას, რამდენსაც
ითვალისწინებს აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამა;
6.4. თუ სტუდენტის მიერ გავლილი სასწავლო კურსის/მოდულის მოცულობა ნაკლებია
შესაბამისი სასწავლო კურსის მოცულობაზე საზღვაო აკადემიაში და მათ შორის
სხვაობა არ აღემატება აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამაში მოდულის
მოცულობის 20%-ს, მაშინ კრედიტების აღიარების საკითხს დამატებითი პირობების
დაკმაყოფილების
გარეშე
წყვეტს
ფაკულტეტის
საბჭო
შესადარებელი
კურსების/მოდულების სილაბუსების განხილვის შემდეგ.
6.5. თუ სტუდენტის მიერ ათვისებული სასწავლო კურსის/მოდულის მოცულობა
ნაკლებია საზღვაო აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული
მოდულის/კურსის მოცულობაზე (გარდა პუნქტი 4.4-ით გათვალისწინებული
შემთხვევისა) ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია განსაზღვროს დამატებითი
მოთხოვნები (გასაუბრება, წერილობითი გამოცდა და ა.შ.), რომლის დაკმაყოფილების
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

შემთხვევაში საბჭო აღიარებს ამ კურსში/მოდულში სტუდენტის მიერ შესწავლილი
კრედიტებს იმ მოცულობით, რომელიც დადგენილია საზღვაო აკადემიის
საგანმანათლებლო პროგრამაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტს არ უღიარდება
კრედიტი და მან სრულად უნდა გაიაროს კურსი/მოდული;
თუ სტუდენტის მიერ ათვისებული სასწავლო კურსის/მოდულის დასახელება არ
ემთხვევა აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული შესაბამისი
სასწავლო კურსის/მოდულის დასახელებას, ფაკულტეტის საბჭო პროგრამის
ხელმძღვანელის ან დარგის სპეციალისტის წერილობითი დასკვნის საფუძველზე
უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება მისი აღიარების შესახებ.
სტუდენტის
მიერ
ათვისებული,
აკადემიაში
მოქმედ
საგანმანათლებლო
პროგრამასთან არათავსებადი უმაღლესი განათლების კრედიტებისგან შეიძლება
აღიარებული იქნას იმდენი კრედიტი, რამდენი არჩევითი კრედიტიცაა
გათვალისწინებული აკადემიის საგანამანათლებლო პროგრამის შესაბამის ეტაპზე.
არჩევითი კრედიტების აღიარებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საზღვაო
აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამაში არ შემავალი საგნების/მოდულების
თავსებადობა საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგით დადგენილ
ნორმებთან;
იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტის სტატუსის (პროგრამის უცვლელობისას, იმავე
პროგრამაზე) აღდგენის დროს პროგრამული თავსებადობის შედეგად გამოვლინდება,
რომ ათვისებულ პროგრამასა და ასათვისებელ პროგრამას შორის სხვაობა აღემატება
45 კრედიტს, პროგრამის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია სასწავლო კომპონენტების
სახელწოდებებსა და კრედიტების მოცულობის მიუხედავად, სასწავლო შედეგების
არანაკლებ
60%-ის
თანხვედრის
პირობით,
დარგობრივი
სპეციალისტის
წერილობითი დასკვნის შუამდგომლობით მიმართოს ფაკულტეტის საბჭოს
მოცემული სასწავლო კომპონენტის სწავლის შედეგის აღიარების მიზნით.
თუ სტუდენტის მიერ ათვისებული სასწავლო კურსები/მოდულები არ არის
გამოსახული კრედიტების დაგროვებისა და ტრანსფერის ევროპული სისტემის
(ECTS) მიხედვით, სტუდენტი ვალდებულია მობილობის მსურველად ან სხვა
მიზეზით სწავლის შედეგების აღიარების მოთხოვნის რეგისტრაციისას სხვა
აუცილებელ დოკუმენტებთან ერთად წარმოადგინოს სათანადოდ დამოწმებული
საგანმანათლებლო დოკუმენტი, სადაც თითოეული სასწავლო კურსისთვის
მითითებული იქნება მონაცემები სააუდიტორო საათების შესახებ. აღნიშნული
დოკუმენტების
საფუძველზე
პროგრამის
ხელმძღვანელი
უზრუნველყოფს
სტუდენტის მიერ ათვისებული სასწავლო კურსის მოცულობის
განსაზღვარს
კრედიტებში სათანადო ფორმით მომზადებული დასკვნის სახით.

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

6.10. აღიარებული კრედიტების მიხედვით, ფაკულტეტის საბჭოს მიერ, ქვემოთმოყვანილი
სქემის გათვალისწინებით, მობილობის პერიოდის შესაბამისად, განისაზღვრება
სწავლების ეტაპი (საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისი სემესტრი), საიდანაც
სტუდენტი აგრძელებს საგანამანათლებლო პროგრამაზე სწავლას;
6.11. სხვა უმაღლეს სასწავლებელში ათვისებული ან სხვა მიზეზით სწავლის შედეგების
აღიარების მოთხოვნისას პროგრამული თავსებადობის დასკვნას სათანადო ფორმით
ამზადებს პროგრამის ხელმძღვანელი, რომელიც უზრუნველყოფს უფლებამოსილი
პირების მიერ მის ხელმოწერას და გადასცემს ფაკულტეტის დეკანს მისი შემდგომი
წარმოების მიზნით.
6.12. შემოდგომის სემესტრში განხორციელებული მობილობის (აღდგენის წესით
ჩარიცხვის) ან სწავლის
შედეგების აღიარებით სწავლის გაგრძელების ეტაპის
განსაზღვრის სქემა:

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, რომელთა ხანგრძლივობაა 3 წელი:
აღიარებული კრედიტი

სწავლების ეტაპი

0-29 კრედიტი

I სემესტრი

30 - 104 კრედიტი

III სემესტრი

105 კრედიტი და მეტი

Vსემესტრი

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, რომელთა ხანგრძლივობაა 4 წელი:
აღიარებული კრედიტი

სწავლების ეტაპი

0-14 კრედიტი

I სემესტრი

15-89 კრედიტი

III სემესტრი

90-164 კრედიტი

V სემესტრი

165 კრედიტი და მეტი

VII სემესტრი
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სტატუსი: მოქმედი
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6.13. საგაზაფხულო სემესტრში განხორციელებული მობილობის (აღდგენის წესით
ჩარიცხვის) ან სწავლის შედეგების აღიარებით სწავლის გაგრძელების ეტაპის
განსაზღვრის სქემა:
საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, რომელთა ხანგრძლივობაა 3 წელი:
აღიარებული კრედიტი

სწავლების ეტაპი

0-64 კრედიტი

II სემესტრი

65 - 139 კრედიტი

IV სემესტრი

140 კრედიტი და მეტი

VI სემესტრი

საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, რომელთა ხანგრძლივობაა 4 წელი:
აღიარებული კრედიტი

სწავლების ეტაპი

0 - 49 კრედიტი

II სემესტრი

50-124 კრედიტი

IV სემესტრი

125-199 კრედიტი

VI სემესტრი

200 კრედიტი და მეტი

VIII სემესტრი

6.14. შიდა მობილობის დროს სწავლების ეტაპი ასევე განისაზღვრება 6.11. და 6.12.
პუნქტებში წარმოდგენილი სქემების მიხედვით.
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
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7.

ერთი კვალიფიკაციის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების სხვა
კვალიფიკაციის მიზნებისთვის აღიარება

7.1. ერთი კვალიფიკაციის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება სხვა,
ახალი
კვალიფიკაციის
მიზნებისთვის
დასაშვებია
ერთი
და
იგივე
საგანმანასთლებლო საფეხურის ფარგლებში.
7.2. ერთი კვალიფიკაციის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების სხვა, ახალი
კვალიფიკაციის მიზნებისთვის აღიარების საფუძველს წარმოადგენს სტუდენტის
წერილობითი მოთხოვნა/განაცხადი;
7.3. ერთი კვალიფიკაციის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების სხვა, ახალი
კვალიფიკაციის მიზნებისთვის აღიარების უზრუნველსაყოფად სტუდენტი
ვალდებულია განაცხადთან ერთად წარმოადგინოს დიპლომი თავის დანართთან
ერთად, ხოლო მობილობისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების
შემთხვევებში შესაბამისი კრედიტების აღიარება ხდება საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ დადგენილი წესით და
წინამდებარე წესის მიხედვით;
7.4. სათანადო ფორმის მიხედვით პროგრამული თავსებადობის მომზადებისა და
სწავლის შედეგების აღიარებისას
პროგრამის ხელმძღვანელი ითვალისწინებს
წინამდებარე დებულების ზოგად წესს;
7.5. საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული სასწავლო კურსების
შინაარსობრივი შესწავლის შედეგად პროგრამის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია,
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ან დარგის სპეციალისტის წერილობითი
დასკვნის
საფუძველზე,
დაადგინოს
ამ
კურსების
შესაბამისობა,
მათ
სახელწოდებებში არსებული სხვაობის მიუხედავად.
7.6. ECTS-ის შემოღებამდე მოქმედი ხუთ წლიანი და სხვა საგანმანათლებლო
პროგრამების კვალიფიკაციების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების სხვა,
ახალი
კვალიფიკაციასთან
თავსებადობის
მიზნებისთვის
გამოიყენება
კანონმდებლობით დადგენილი გათანაბრება, ხოლო პროგრამული თავსებადობა და
სწავლის შედეგების აღიარება განხორციელდება წინამდებარე დებულების მე-4
მუხლის შესაბამისად;
7.7. მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული შედეგების
აღიარება ხორციელდება იმავე დონის სხვა კვალიფიკაციის მიზნებისთვის
(რომელშიც გათვალისწინებულია, როგორც განზოგადებული სწავლის შედეგები);
7.8. ერთი კვალიფიკაციის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების სხვა, ახალი
კვალიფიკაციის მიზნებისთვის აღიარების შესახებ გადაწყვეტილებას ღებულობს
ფაკულტეტის საბჭო.
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 1
სტუდენტის გადმოყვანის წესით (შიდა მობილობა) ჩარიცხვისათვის
პროგრამული თავსებადობის განსაზღვრისა და კრედიტების აღიარების

დ ა ს კ ვ ნ ა

____________________________________________
სტუდენტის სახელი და გვარი

ფაკულტეტი, სპეციალობა, საიდანაც უნდა
განხორციელდეს სტუდენტის გადმოყვანა

ფაკულტეტი, სპეციალობა, სადაც უნდა
განხორციელდეს სტუდენტის გადმოყვანა

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სასწავლო წელი, სემესტრი

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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სულ

აღიარებულია __ კრედიტი, სწავლის გაგრძელება დასაშვებია სწავლების __ სემესტრიდან.
ფაკულტეტის
დეკანი:

/_________ /

მომზადებულია:
პროგრამის ხელმძღვანელი :

/_________ /

შეთანხმებულია:
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
სტუდენტი:

/__________/

__________________________________________________________________________________________

თარიღი/ ხელმოწერა__________________________________________________________

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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შენიშვნა

აღიარებული შეფასებები

სემესტრი

სასწავლო კურსი

საათები

სასწავლო კურსი

საკონტაქტო

გათვალისწინებული კომპონენტები

ECTS

კომპონენტები

შეფასება

საგანმანათლებლო პროგრამით

საათები

პროგრამით შესწავლილი

საკონტაქტო

განაცხადში მითითებული

ECTS

პირველადი საგანმანათლებლო

აღიარებული კრედიტები

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 2.

სტუდენტის აღდგენის წესით ჩარიცხვისათვის

პროგრამული თავსებადობის განსაზღვრისა და კრედიტების აღიარების

დ ა ს კ ვ ნ ა

____________________________________________
სტუდენტის სახელი და გვარი

ფაკულტეტი, სპეციალობა, სადაც უნდა
განხორციელდეს სტუდენტის აღდგენა

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სასწავლო წელი, სემესტრი

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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სულ

აღიარებულია __ კრედიტი, სწავლის გაგრძელება დასაშვებია სამართალმცოდნეობის
სპეციალობაზე სწავლების __ სემესტრიდან.
ფაკულტეტის
დეკანი:

/_________ /

მომზადებულია:
პროგრამის ხელმძღვანელი :

/_________ /

შეთანხმებულია:
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

/__________/

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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შენიშვნა

სემესტრი

კურსი

აღიარებული შეფასებები

კურსი

სასწავლო

საათები

სასწავლო

საკონტაქტო

გათვალისწინებული კომპონენტები

ECTS

კომპონენტები

შეფასება

საგანმანათლებლო პროგრამით

საათები

პროგრამით შესწავლილი

საკონტაქტო

განაცხადში მითითებული

ECTS

პირველადი საგანმანათლებლო

აღიარებული კრედიტები

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 3
სტუდენტის სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან გადმოყვანის წესით (გარე მობილობა)
ჩარიცხვისათვის
პროგრამული თავსებადობის განსაზღვრისა და კრედიტების აღიარების

დ ა ს კ ვ ნ ა

____________________________________________
სტუდენტის სახელი და გვარი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება,
ფაკულტეტი, სპეციალობა, საიდანაც უნდა
განხორციელდეს სტუდენტის გადმოყვანა
ფაკულტეტი, სპეციალობა, სადაც უნდა
განხორციელდეს სტუდენტის გადმოყვანა

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სასწავლო წელი, სემესტრი

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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შენიშვნა

სემესტრი

კურსი

აღიარებული შეფასებები

კურსი

სასწავლო

საათები

სასწავლო

საკონტაქტო

შემადგენელი კომპონენტები

ECTS

კომპონენტები

შეფასება

საგანმანათლებლო პროგრამის

საათები

პროგრამით შესწავლილი

საკონტაქტო

განაცხადში მითითებული

ECTS

პირველადი საგანმანათლებლო

აღიარებული კრედიტები

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

სულ

აღიარებულია ___ კრედიტი, სწავლის გაგრძელება დასაშვებია სწავლების ___ სემესტრიდან.
ფაკულტეტის
დეკანი:

/_________ /

მომზადებულია:
პროგრამის ხელმძღვანელი :

/_________ /

შეთანხმებულია:
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

/__________/

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 4
მობილობის/აღდგენის წესით ჩარიცხული სტუდენტის
სასწავლო ხელშეკრულება
__________________ სასწავლო წელი
სტუდენტის გვარი, სახელი:
პირადი ნომერი:
ფაკულტეტი:
საგანამანათლებლო პროგრამა:
დამატებითი სპეციალობა:
აკადემიაში ჩარიცხვის/მობილობის
წელი:
ძირითადი (ასათვისებელი) საგანამანათლებლო მოდულები/სასწავლო კურსები
№

მოდული/სასწავლო
კურსი

სასწავლო კურსის/

კრედიტი

მოდულის წინაპირობა

ECTS

სემესტრი

შენიშვნა

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დამატებითი სპეციალობის მოდულები/სასწავლო კურსები
№

მოდული/სასწავლო კურსი

კრედიტი

სემესტრი

შენიშვნა

თავისუფალი კომპონენტების (არჩევითი) მოდულები/სასწავლო კურსები
№

მოდული/სასწავლო კურსი

კრედიტი

სემესტრი

შენიშვნა

განმეორებით შესასწავლი მოდულები/სასწავლო კურსები
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

№

მოდული/სასწავლო კურსი

წინაპირობა

კრედიტი

სემესტრი

შენიშვნა

6.
7.
8.

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 5
სტუდენტის მიერ სხვა სასწავლებელში ათვისებული კრედიტების
პროგრამული თავსებადობის განსაზღვრისა და აღიარების შესახებ
დ ა ს კ ვ ნ ა

____________________________________________
სტუდენტის სახელი და გვარი

საგანმანათლებლო დაწესებულება,
ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა,
სადაც აითვისა კრედიტი
ფაკულტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა,
რომლის ფარგლებშიც უნდა აღიარდეს
კრედიტი

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სასწავლო წელი, სემესტრი

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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შენიშვნა

სემესტრი

კურსი

აღიარებული შეფასებები

კურსი

სასწავლო

საათები

სასწავლო

საკონტაქტო

თავსებადი კომპონენტები

ECTS

კომპონენტები

შეფასება

საგანმანათლებლო პროგრამის

საათები

დაწესებულებაში ათვისებული

საკონტაქტო

საზღვაო აკადემიიის

ECTS

სახვა საგანმანათლებლო

აღიარებული კრედიტები

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

სულ

აღიარებულია ___ კრედიტი,
სწავლის გაგრძელება დასაშვებია სწავლების ___ სემესტრიდან.
ფაკულტეტის დეკანი:

/_________ /

მომზადებულია:
პროგრამის ხელმძღვანელი :

/_________ /

შეთანხმებულია:
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

/__________/

9.
10.
11.

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

დანართი 6
სტუდენტის (სახელი და გვარი) მიერ ერთი კვალიფიკაციის (საგანმანათლებლო პროგრამის
საფეხურის და დასახელების მითითება) ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების სხვა, ახალი
კვალიფიკაციის (საგანმანათლებლო პროგრამის საფეხურის და დასახელების მითითება)
მიზნებისთვის აღიარების შესახებ

დ ა ს კ ვ ნ ა
დამტკიცებულია

_________________

ფაკულტეტის საბჭოს 20__ _____ _____________
№ ____ გადაწყვეტილებით

____________________________________________
სტუდენტის სახელი და გვარი

სასწავლებელი/ფაკულტეტი, სპეციალობა და
კვალიფიკაცია რომელზეც განხორციელდა
კვალიფიკაციის მინიჭება და საჭიროებს აღიარებას
სასწავლებელი/ფაკულტეტი, სპეციალობა და
კვალიფიკაცია რომლისთვისაც უნდა მოხდეს
სწავლის შედეგებისა და კრედიტების აღიარება

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
სასწავლო წელი, სემესტრი

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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პროგრამით შესწავლილი კურსები

პროგრამით გათვალისწინებული

სემესტრი

საათები

სასწავლო კურსი

საკონტაქტო

ECTS

შეფასება

საათები

სასწავლო კურსი

საკონტაქტო

ECTS

კურსები

სულ

აღიარებულია __ კრედიტი, სწავლის გაგრძელება დასაშვებია სწავლების __ სემესტრიდან.
ფაკულტეტის
დეკანი:

/_________ /

მომზადებულია:
პროგრამის ხელმძღვანელი :

/_________ /

შეთანხმებულია:
ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
სტუდენტი:

/__________/

__________________________________________________________________________________________

თარიღი/ ხელმოწერა__________________________________________________________

12.
13.
ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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შენიშვნა

სამიზნე საგანმანათლებლო

აღიარებული შეფასებები

პირველადი საგანმანათლებლო

აღიარებული კრედიტები

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

სტუდენტი
ვადასტურებ,
განხორციელებისა

რომ

გავეცანი

და

რა

ძირითადი

აკადემიაში
პროცესების

საგანამანათლებლო
მარეგულირებელ

პროგრამების
პროცედურებს,

აკადემიური რეგისტრაციის მიზნით ვდებ წინამდებარე ხელშეკრულებას

________________________________________
თარიღი:

________________________________________
ხელმოწერა:

ფაკულტეტი
ვადასტურებ, რომ გაეცნო რა საგანამანათლებლო პროგრამების განხორციელებისა და
ძირითადი პროცესების მარეგულირებელი პროცედურების მოთხოვნებს,

___ - ___

სასწავლო წლისათვის აკადემიური რეგისტრაციის გავლის მიზნით, სტუდენტმა ფაკულტეტთან გააფორმა წინამდებარე სასწავლო ხელშეკრულება.

________________________________
ფაკულტეტის დეკანი

________________________________________
თარიღი:

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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საქართველო
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
სასწავლო უნივერსიტეტი
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

8.გავრცელების არე
1. დოკუმენტის ორიგინალი ინახება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში;
2. დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია (რომელიც წარმოადგენს დოკუმენტის
საკონტროლო

და

აღრიცხულ

ექზემპლარს)

განთავსებულია;

www.office.bsma.edu.ge
3. დოკუმენტის

აღრიცხული

ეგზემპლიარის

დაგზავნას

აწარმოებს

ISO

სტანდარტის უზრუნველყოფის სამსახური outlook-ით (სამუშაო ფოსტით) და
დაკუმენტების ელექტრონული ბრუნვის სისტემის მეშვეობით;

ND 2-F10
სტატუსი: მოქმედი
რევიზია №3
რევიზიის თარიღი 27.11. 2018
მოქმედებაშია 13.12.2012
მოქმედად არ ჩაითვლება დოკუმენტის არცერთი ნაბეჭდი ასლი თუ მას არ ააქვს რეკვიზიტი „აღრიცხული ეგზემპლარი“ . რეკვიზიტი ასლზე დაიტანება პროცესზე პასუხისმგებელი პირის მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასლი ჩაითვლება როგორც
„არაკონტროლირებადი“ დოკუმენტი და მასზე ხარისხის სამსახური პასუხისმგებლობას არ იღებს. დოკუმენტის ბოლო და კონტროლიერებადი ასლი იხილეთ ვებგვერდზე www.office.bsma.edu.ge
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