
 

ანგარიში შესრულებული სამუშაოს შესახებ 

(პროფესორის ასისტენტობა) 

 
 

დოქტორანტის სახელი და გვარი: ________________________________________ 

 

ფაკულტეტი: __________________________________________________________ 

 

სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ___________________________________ 

 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი/თანახელმძღვანელი:  

 

______________________________________________________________________ 

 

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ________________________________ 

 

პროფესორი, რომელსაც დოქტორანტი უწევს ასისტენტობას_________________ 

 

დოქტორანტურაში ჩაბარების თარიღი: ____________________________________ 

 

დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანების ნომერი: ___________________________ 

 

 
პროფესორის ასისტენტობა ფასდება  100-ქულიანი სისტემით: 

 

• ფრიადი (91 და მეტი ქულა) - A 

• ძალიან კარგი (81-90 ქულა) - B 

• კარგი    (71-80 ქულა) -C 

• დამაკმაყოფილებელი (61-70 ქულა) -D 

• საკმარისი (51- 60 ქულა) - E 

• ვერ ჩააბარა (41- 50 ქულა) FX 

• ჩაიჭრა (40- ზე ნაკლები ქულა) - F 

 

 

შეფასების კრიტერიუმების განმარტება: 

ფრიადი  -  დოქტორანტმა   ზედმიწევნით კარგად   და სრულად შეასრულა დავალება.  

ძალიან კარგი  - დოქტორანტმა  სრულად და ძალიან  კარგად  შეასრულა დავალება, არ დაუშვია 

არსებითი შეცდომები.  

კარგი  -  დოქტორანტმა  სრულად შეასრულა დავალება. მაგრამ დაუშვა არაარსებითი ხასიათის  

რამდენიმე შეცდომა.    



დამაკმაყოფილებელი  -    დოქტორანტმა  დავალება  დამაკმაყოფილებლად, მაგრამ ხარვეზებით   

შეასრულა. 

საკმარისი:  დოქტორანტმა დავალება   ნაწილობრივ  შეასრულა.   დაუშვა  რამდენიმე არსებითი 

ხასიათის შეცდომა. 

ვერ ჩააბარა - დოქტორანტმა დავალება    არასრულად  შეასრულა.   მისი  მიდგომა მცდარია; ვერ 

გამოამჟღავნა  დასახული ამოცანის განსახორციელებლად საჭირო უნარები.  დაუშვა  რამდენიმე 

არსებითი შეცდომა. 

ჩაიჭრა - დოქტორანტმა შეასრულა სამუშაოს  მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები და/ ან  

არაადეკვატურად შეასრულა სამუშაო და/ ან   არ შეასრულა დასმული ამოცანა. 

 

 

შესრულებული 

სამუშაო 

დახარჯული დროის 

მოცულობა 

დოქტორანტის 

მიერ  

დაგროვილი 

კრედიტების  

რაოდენობა1 

შეფასება  

  

სემინარი 

 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი. 

 

ჩაწერეთ სალექციო 

კურსის დასახელება, 

პროფესორის სახელი და 

გვარი.  

  

საკონტაქტო 

საათების 

რაოდენობა:  

 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

 

სულ:  

 
შენიშვნა:  ერთი 

სალექციო კურსის  

სასემინარო 

დატვირთვის 

მინიმალური 

საკონტაქტო საათი არის 

15 .  

დოქტორანტის 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის  საათების 

რაოდენობა 

დაანგარიშდება 

ინდივიდუალურად.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
1 ამა თუ იმ აქტივობაზე დახარჯული საათების საერთო რაოდენობა იყოფა 25-ზე და მიიღება შესაბამისი 

კრედიტი.  

 



მაგ., თუ 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათი 

შეადგენს 50-ს, მაშინ 

დოქტორანტი 

სასემინარო საათების 

რაოდენობას მიუმატებს 

ამ უკანასკნელს (15+50 

=65 ) და გაყოფს 25-ზე, 

შესაბამისად, სტუდენტს  

დაუგროვდება  2,6 

კრედიტი 

ლაბორატორიული 

სამუშაო 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი. 

 

ჩაწერეთ სალექციო 

კურსის დასახელება, 

პროფესორის სახელი და 

გვარი.  

საკონტაქტო 

საათების 

რაოდენობა:  

 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

 

სულ: 

 
 

  

 

პრაქტიკუმი 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი. 

ჩაწერეთ სალექციო 

კურსის დასახელება, 

პროფესორის სახელი და 

გვარი. 

  

 

საკონტაქტო 

საათების 

რაოდენობა:  

 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

 

სულ: 

  

ლექცია “საბავშვო 

უნივერსიტეტში” 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი, რიცხვი 

და თვე. 

 

ჩაწერეთ თქვენ მიერ 

წაკითხული ლექციის 

თემა. 

 

 

 

საკონტაქტო 

საათების 

რაოდენობა:  

 

დამოუკიდებელი 

მუშაობის საათების 

რაოდენობა:  

 

სულ: 

 
შენიშვნა: ჩატარებული 

ლექციისთვის 

  



დახარჯული დრო არ 

უნდა აღემატებოდეს  50 

საათს ( 2 კრედიტი) 

შუალედური და 

საბოლოო გამოცდის 

საკითხების, 

ტესტების მომზადება 

 
ჩაწერეთ სალექციო 

კურსის დასახელება, 

რომელი კომპონენტი 

შეასრულეთ. 

 
 

  

მომზადებული 

მასალის მოცულობა:  

 

მასალის 

მომზადებაზე 

დახარჯული დრო:  

  

სტუდენტთა 

ნაშრომების 

გასწორება 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი.  

 

ჩაწერეთ სალექციო 

კურსის დასახელება,  

 

სალექციო კურსის 

პროფესორის სახელი და 

გვარი  

 
მიუთითეთ სტუდენტთა 

რაოდენობა 

  

ნაშრომების 

რაოდენობა:  

 

 

თითოეული 

ნაშრომის 

გასწორებაზე 

დახარჯული დრო:  

 

სულ:  

 

 
შენიშვნა: მიუთითეთ, რა 

გაასწორეთ შუალედური  

თუ საბოლოო გამოცდა 

 

  

საბაკალავრო, 

სამაგისტრო 

ნაშრომების  

რეცენზირება 
 

მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი. 

 

 

ჩაწერეთ საბაკალავრო, 

სამაგისტრო პროგრამის 

სახელწოდება 

 

ჩაწერეთ 

საბაკალავრო/სამაგისტრო 

ნაშრომების 

რაოდენობა:  

 

თითოეული 

ნაშრომის 

რეცენზირებაზე 

დახარჯული დრო:  

 

სულ: 

 

 
 

 

 

  



ნაშრომის 

ხელმძღვანელის სახელი 

და გვარი 

 

 
ჩაწერეთ სტუდენტის 

სახელი, გვარი და 

ნაშრომის სახელწოდება 

 

წარმოადგინეთ 

რეცენზიის ასლი 

 

 

 

 

შენიშვნა: ერთი 

ნაშრომის რეცენზირება 

არ უნდა აღემატებოდეს 

25 საათს (1 კრედიტი) 

ელექტრონული 

სასწავლო 

კურსებისთვის 

მასალების 

მომზადება 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი. 

 

ჩაწერეთ სასწავლო 

კურსის დასახელება,  

 

პროფესორის სახელი და 

გვარი.   

მომზადებული 

მასალის მოცულობა:  

 

მასალის 

მომზადებაზე 

დახარჯული დრო: 

  

საბაკალავრო 

ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი,  

 

 
ჩაწერეთ სტუდენტის 

სახელი, გვარი და 

ნაშრომის სახელწოდება 

 

 
წარმოადგინეთ 

ხელმძღვანელის 

დასკვნის  ასლი 

ნაშრომების 

რაოდენობა:  

 

თითოეული 

ნაშრომის 

ხელმძღვანელობაზე 

დახარჯული დრო:  

 

სულ: 

 
შენიშვნა: ერთი 

საბაკალავრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელობა არ 

უნდა აღემატებოდეს 75 

საათს (3 კრედიტი) 

  

ტუტორობა 

 
მიუთითეთ სასწავლო 

წელი, სემესტრი,   

სტუდენტთა 

კონსულტაციაზე 

დახარჯული დრო: 

 

 

  

სხვა    



 

 

 

დოქტორანტის ხელმოწერა: ____________________  

  

პროფესორის ხელმოწერა: ____________________  

 

 

დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის ხელმოწერა : __________________________ 

 

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის  

მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა: ____________________ 

 

თარიღი: ____________________ 

 

 


