
1 
 

დანართი №1 
 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2014 წლის " 30.04 " 

№59/01-01  ბრძანებით 

 

 

ტესტირების პროცედურა  

 

 

მუხლი 1. აპლიკანტის უფლებები და ვალდებულებები ტესტირებისას 

1. უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტესტირების ჩაბარების მიზნით, 

აპლიკანტი ვალდებულია დროულად გამოცხადდეს თსუ-ს საგამოცდო ცენტრში 

რეგისტრაციაზე და თან იქონიოს დაბადების/პირადობის (ბინადრობის) 

მოწმობა/პასპორტი. 

2. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ აპლიკანტი გამოცდაზე არ დაიშვება. 

3. დაბადების/პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა/პასპორტის გარეშე 

გამოცხადებული აპლიკანტი თსუ-ს საგამოცდო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ 

ტესტირებაზე დაიშვება მხოლოდ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში 

ინფორმაციის გადამოწმების შემდგომ. 

4. უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ ტესტირებაზე გამოუცხადებლობა 

აპლიკანტს ართმევს უფლებას მოითხოვოს უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული 

დამატებითი ტესტირების ჩატარება, მიუხედავად იმისა, უნივერსიტეტის მიერ 

ორგანიზებულ ტესტირებაზე გამოუცხადებლობა გამოწვეულია საპატიო მიზეზით 

თუ არა. 

5. უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტესტირების დროს აპლიკანტს უფლება 

აქვს თან იქონიოს: 

ა) წყალი; 

ბ) პირადი ჰიგიენის საგნები; 

გ) დაბადების/პირადობის (ბინადრობის) მოწმობა/პასპორტი; 

დ) საჭიროების შემთხვევაში სხვა ნივთები, თსუ-ს საგამოცდო ცენტრის წინასწარი 

თანხმობით. 

 

6. უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტესტირების დროს აპლიკანტს 

ეკრძალება: 

ა) მობილური ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული აპარატურის ქონა; 

ბ) დამხმარე მასალის – saxelmZRvaneloebis, Canawerebis, furclebis da 
sxvaTa gamoyeneba, garda Tsu-s sagamocdo centris mier SeTavazebuli 
nivTebisa; 
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g) gadalaparakeba, daxmarebis gaweva an miReba raime formiT, sxva 
aplikantisaTvis raime formiT xelis SeSla; 
d) samuSao adgilis unebarTvod datoveba. samuSao adgilis datoveba 
SesaZlebelia mxolod Tanmxleb pirTan erTad; 
e) muSaobis dawyeba Sesabamisi miTiTebis gareSe. 
 
muxli 2. universitetis mier organizebuli testirebis dros wesis 
darRveva  

1. universitetis mier organizebuli testirebis dros aplikanti 
miiRebs gafrTxilebas am brZanebiT damtkicebuli №1 danarTis 
pirveli muxlis me-6 punqtiT gaTvaliswinebuli moTxovnebis darRvevis 
SemTxvevaSi. 

2. am brZanebiT damtkicebuli №1 danarTis pirveli muxlis me-6 
punqtiT gaTvaliswinebuli moTxovnebis darRvevis ganmeorebis 
SemTxvevaSi, aplikanti ixsneba universitetis mier organizebuli 
testirebidan. 

muxli 3. centris mier organizebul testirebis procesze daswreba 

1. testirebas unda eswrebodes – Tsu-s sagamocdo centris 
warmomadgenlebi, komisiis Tavmjdomare, testis gamsworeblebi da 
teqnikuri personali (aslis gadasaRebad). 
2. am muxlis pirveli punqtiT gaTvaliswinebuli pirebis sagamocdo 
centrSi yofnam xeli ar unda SeuSalos universitetis mier 
organizebuli testirebis mimdinareobas, maT ekrZalebaT testirebis 
SinaarsTan dakavSirebiT aplikantis daxmareba an maTi muSaobisTvis 
xelis SeSla. 

 
muxli 4. testirebis forma 
 
1. testis garekanze unda mieTiTos aplikantis saxeli, gvari, piradi 
nomeri,  specialoba, safexuri da TariRi. 
2. testSi swori pasuxi unda Semoixazos. ori an meti pasuxis 
Semoxazvis  SemTxvevaSi pasuxi anulirdeba da qula daiTvleba 
kiTxvebis saerTo raodenobidan.   
3. testis Semowmeba da aplikantis mier dagrovebuli swori pasuxebis 
raodenobis gansazRvra unda moxdes testirebis paralelur reJimSi.  
4. TiToeul tests daeTmoba araumetes 90 wuTisa. 
5. testis Sejameba unda moxdes 100 quliani sistemiT. minimaluri 
kompetenciis zRvars warmoadgens 20 qula.  

 

 


