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პროგრამის ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” ფარგლებში სსიპ – ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის
სტუდენტთა  ფინანსური წახალისებისათვის კანდიდატთა შერჩევის

კრიტერიუმები1

 ქულის მინიჭება ხდება მხოლოდ  საბაკალავრო პროგრამების (ფსიქოლოგია და განათლების მეცნიერებები)
შესაბამისი აქტივობების მიხედვით; ტრენინგები - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების გარდა,
ჩაითვლება ასევე პოლიტოლოგიაში, სოციოლოგიაში და სოციალურ მუშაობაში

 პუბლიკაციას შეიძლება ჰყავდეს არაუმეტეს ორი ავტორისა
 თანაბარი ქულების შემთხვევაში, გადამწყვეტია ჯამური GPA

 საკონკურსო კომისია იხელმძღვანელებს სტუდენტის მიერ მოწოდებული დოკუმენტებით.
კონფერენციებთან დაკავშირებით სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 მონაწილეობის სერთიფიკატი
 კონფერენციის პროგრამა
 მოხსენება (ნაბეჭდი სახით უნდა შეესაბამებოდეს პროგრამაში მითითებულ სათაურს)

 შედეგების აპელაცია შესაძლებელია წინასწარი მონაცემების გამოქვეყნებიდან 2 დღის განმავლობაში

1. აკადემიური მოსწრება ( ბოლო სემესტრის მიხედვით) -არაუმეტეს 80 ქულა

 გამოითვლება წინა სემესტრში პროგრამით გათვალისწინებული საგნების (არანაკლებ 30 კრედიტი)
ჩაბარებისა და მიღებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოანგარიშებით. 2

 სტიპენდიების გამანაწილებელი კომისია იხელმძღვანელებს  სტუდენტის სასწავლო ბარათით, რომელიც
განთავსებულია sms.tsu.ge-ზე.

2. სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნება3 (გათვალისწინებული იქნება წინა სემესტრში
გამოქვეყნებული ნაშრომები) - არაუმეტეს 10 ქულა.

შენიშვნა: წინა სემესტრის პერიოდში იგულისხმება ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დაწყებიდან
მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე პერიოდი

მისანიჭებელი პუბლიკაციები ნაშრომთა
რაოდენობა

ქულა

1კონკურსში არ მონაწილეობენ პირველი და დამატებითი სემესტრის სტუდენტები.
227 კრედიტი განპირობებულია იმით, რომ სტუდენტთა გარკვეული კატეგორიისთვის ინგლისურ ენაში
კრედიტების რაოდენობის ცვლილებამ 5-დან 3-მდე, ან 2-მდე, გამოიწვია მათთვის სემესტრის განმავლობაში
კრედიტების შემცირება 30-დან, 27, ან 28-მდე.
3დაფინანსების მიღების მიზნებისთვის არ ჩაითვლება პუბლიკაცია, რომელიც განთავსებულია ბლოგებზე, ან
არარედაქტირებად ვებ-გვერდებზე.
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ქულა (პუბლიკაციას შეიძლება ჰყავდეს არაუმეტეს
ორი ავტორისა)

1. 0.5 ქულა 4 -ინტერნეტ გამოცემებში გამოქვეყნებული
სტატიები, ნაშრომები

- სასწავლო კურსის ფარგლებში მომზადებული
სტატიები, ნაშრომები.

2. 1 ქულა 5 - საქართველოში, მათ შორის, თსუ-ს ფარგლებში,
ან უცხოეთში გამოქვეყნებული საგაზეთო
პუბლიკაციები

3. 2 ქულა 6 - ქართულ, ან უცხოურ ბეჭდურ, ან ელექტრონულ
გამოცემებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო
ნაშრომები, სტატიები, მათ შორის, ანალიტიკური
ცენტრების, სხვადასხვა ორგანიზაციების ეგიდის
ქვეშ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები

- თსუ-ს ფარგლებში, მათ შორის, ელექტრონულ
ჟურნალებში, გამოქვეყნებული სამეცნიერო
ნაშრომები, ან/და სტატიები

4. 3 ქულა - საქართველოში გამოცემულ რეცენზირებად
სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული
პუბლიკაციები,

5. 4 ქულა - რეცენზირებად უცხოურ სამეცნიერო
ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები;

3. სამეცნიერო სტუდენტურ კონფერენციებში მონაწილეობა (გათვალისწინებული იქნება წინა
სემესტრში ჩატარებული კონფერენციები) - არაუმეტეს10 ქულა.

შენიშვნა: წინა სემესტრის პერიოდში იგულისხმება ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დაწყებიდან
მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე პერიოდი.

მისანიჭებელი

ქულა

კონფერენციები რაოდენობა ქულა

4ამ პუნქტში გათვალისწინებულ ინტერნეტ გამოცემებში სტატიების და ნაშრომების გამოქვეყნებამდე უნდა
ხორციელდებოდეს მათი კორექტირება, და/ან გარკვეულ სტანდარტებთან/მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობის
შემოწმება, რაც უნდა დასტურდებოდეს მხოლოდ ინტერნეტ-გამოცემის ოფიციალური წარმომადგენლის მიერ
ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილით. მოცემულ პუნქტში მითითებული სტატიებით, და/ან
ნაშრომებით შესაძლებელია არაუმეტეს 2.0 ქულის დაგროვება. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს წარმოდგენილი
აქვს 5-ზე მეტი ნაშრომი და პოტენციურად მისაღები ქულები აღემატება 2.0 ქულას, ზედმეტი პუბლიკაციების
ჩათვლა არ მოხდება.
5ამ პუნქტში იგულისხმება ბეჭდვითი, ან ელექტრონული გაზეთები.
6ამ პუნქტში გათვალისწინებულ ელექტრონულ გამოცემებში სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნებამდე უნდა
ხორციელდებოდეს მათი რედაქტირება, რაც დასტურდება მხოლოდ ელექტრონული გამოცემის ოფიციალური
წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული წერილით.
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1 0.5ქულა7 - სერთიფიცირებულ ტრენინგებში(ფსიქოლოგიისა
და განათლების მეცნიერებების გარდა ჩაითვლება
ასევე ტრენინგები პოლიტოლოგიაში,
სოციოლოგიაში და სოციალურ მუშაობაში)

2 1 ქულა - საქართველოში გამართულ თსუ-ს ფარგლებს
გარეთ სტუდენტურ კონფერენციაში მონაწილეობა

3 2 ქულა - თსუ-ში ჩატარებულ საუნივერსიტეტო,
საფაკულტეტო, დეპარტამენტის, კათედრის
სტუდენტურ კონფერენციაში მონაწილეობა

4 3 ქულა - ქვეყნის გარეთ გამართულ საერთაშორისო
სტუდენტურ კონფერენციაში მონაწილეობა

5 4 ქულა - ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციაში, მათ
შორის, უნივერსიტეტის ფარგლებში გამართულ
კონფერენციაში მონაწილეობა

6 5 ქულა - საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენციაში
მონაწილეობა

შენიშვნა:

თუ კონფერენციაში მონაწილეობის შედეგად სტუდენტის ნაშრომი დაიბეჭდება, მაშინ დაუშვებელია ქულის მინიჭება
ორივე კატეგორიაში - „კონფერენციებში მონაწილეობაშიც“ და „ნაშრომების გამოქვეყნებაშიც“. სტუდენტს მიენიჭება
ქულა იმ კატეგორიაში, რომელშიც ის უფრო მეტ ქულას იღებს.

7 ამ პუნქტში გათვალისწინებულ ღონისძიებებში მონაწილეობის შედეგად შესაძლებელია მაქსიმუმ 2 ქულის
დაგროვება. იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი მონაწილეობს 4-ზე მეტ ღონისძიებაში და პოტენციურად მისაღები
ქულები აღემატება 2.0 ქულას, ზედმეტი ზედმეტი ღონისძიებების ჩათვლა არ მოხდება.


