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იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და ერთსაფეხურიანი 

უმაღლესი განათლების სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის 

შესახებ რექტორის 2007 წლის 28 დეკემბრის №521-ე ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების გაუქმებისა და სტუდენტთა ცოდნის 

შეფასების სისტემის ახალი დებულების დამტკიცების შესახებ. 

  

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-13 მუხლის მე-8 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტის 

საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 

იანვრის №3-ე ბრძანებით დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესში 2009 წლის 21 სექტემბერს შესული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა 

მხრიდან სასწავლო პროცესისადმი პასუხისმგებლობის გაზრდის, სტუდენტთა 

მოტივაციის და ცოდნის ამაღლების, სასწავლო დროის რაციონალურად გამოყენების, 

კორუფციული გარიგებების აღმოფხვრის მიზნით 

 

 

 



 

ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ  : 

 

1.  გაუქმდეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2007 წლის 28 

დეკემბრის №521-ე ბრძანებით დამტკიცებული ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურისა და ერთსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების 

სტუდენტების ცოდნის შეფასების სისტემის დებულება.  

 
2.  დამტკიცდეს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ცოდნის 

შეფასების სისტემის ახალი დებულება (თან ერთვის). 

 

3.  ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

4.  ბრძანება გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს უნივერსიტეტის 

ვებ–გვერდზე. 

 

5. კონტროლს ბრძანების შესრულების მიმდინარეობაზე განვახორციელებ 

პირადად. 

 

 

საფუძველი:  უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 9   

                         ნოემბრის დადგენილება. ოქმი № 6 

 

 

უნივერსიტეტის რექტორი,  

პროფესორი                                                           გიორგი გოცირიძე 

 

 

 



დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა 
 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემის  შესახებ  
(დამტკიცებულია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 2009 
წლის 9 ნოემბერს)  
 
I. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული განათლების 
საფეხურზე სწავლის ოპტიმალური ხანგრძლივობა განისაზღვროს 
საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით, შესაბამისად 2-3 წლით, ბაკალავრიატში 
სწავლის ოპტიმალური ხანგრძლივობა განისაზღვროს 4, მაგისტრატურაში 2, 
დოქტორანტურაში 3 და ერთსაფეხურიანი განათლების საფეხურზე 5-6 სასწავლო 
წლით. 
II.  ფაკულტეტის მიერ დამტკიცებული სპეციალობის სასწავლო პროგრამის 
ფარგლებში სტუდენტმა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს საკუთარი სასწავლო 
პროგრამის შედგენაში შეთავაზებული მოდულებიდან კონკრეტული სალექციო 
კურსების შერჩევის გზით (გარდა სავალდებულო სალექციო კურსებისა).  
III. რეკომენდებულია, სტუდენტმა თანაბრად გაანაწილოს თავისი აკადემიური 
დატვირთვა სემესტრების მიხედვით და ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა 
სემესტრში 30 კრედიტს შეადგენდეს. დასაშვებია, სტუდენტის მიერ ერთ წელში 
ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა აღემატებოდეს 60 კრედიტს, ან იყოს 60 
კრედიტზე ნაკლები, მაგრამ ერთ წელში ასათვისებელი კრედიტების რაოდენობა 
დაუშვებელია აღემატებოდეს 75 კრედიტს. 
IV.  იმ შემთხვევაში, თუ 4 სასწავლო წლის გასვლის შემდეგ სტუდენტი სრულად 
შეასრულებს საბაკალავრო პროგრამის მოთხოვნებს, მასზე გაიცეს ბაკალავრის 
აკადემიური ხარისხის დიპლომი, 2 სასწავლო წლის გასვლის შემდეგ სამაგისტრო 
პროგრამის სრულად შესრულების შემთხვევაში – მაგისრტის აკადემიური ხარისხის 
დიპლომი, ხოლო შესაბამისად 5 ან 6 სასწავლო წლის გასვლის შემდეგ, თუ 
ერთსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების საფეხურის სტუდენტი სრულად 
შეასრულებს შესაბამისი პროგრამის მოთხოვნებს, მასზე გაიცეს სრული უმაღლესი 
განათლების დამადასტურებელი დიპლომი და მიენიჭოს დიპლომირებული 
მედიკოსის კვალიფიკაცია. უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო 
პროგრამების მიხედვით 2 ან 3 სასწავლო წლის გასვლის შემდეგ შესაბამისი 
პროგრამის სრულად შესრულების შემთხვევაში სტუდენტზე გაიცეს 
დიპლომირებული სპეციალისტის აკადემიური ხარისხის დიპლომი. 3 სასწავლო 
წლის გასვლის შემდეგ, თუ სტუდენტი სრულად შეასრულებს სადოქტორო 
პროგრამის მოთხოვნებს, მასზე გაიცეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის დიპლომი. 
V. იმ შემთხვევაში, თუ ამ დებულების IV მუხლში მითითებული ვადების გასვლის 
შემდეგ სტუდენტი ვერ შეასრულებს შესაბამისი პროგრამის მოთხოვნებს, მას ეძლევა 
დარჩენილი კრედიტების ათვისების შესაძლებლობა მომდევნო 4 სემესტრში სწავლის 
წლიური საფასურის წინასწარ გადახდის პირობით. ყოველი ასეთი სემესტრის 
სწავლის საფასურის გადახდა მოხდეს ამ საგანმანათლებლო პროგრამისათვის იმ 
დროს არსებული წლიური გადასახადის მიხედვით. თუმცა ერთ წელში სტუდენტს 
არა აქვს უფლება აითვისოს 75 კრედიტზე მეტი.  



VI.  თუ სტუდენტი დამატებით სემესტრებშიც ვერ შეასრულებს შესაბამისი 
პროგრამის მოთხოვნებს, მას უწყდება სტუდენტის სტატუსი და ეძლევა მოსმენის 
მოწმობა.  
VII.  სტუდენტს უფლება აქვს, შეწყვიტოს უნივერსიტეტში სწავლა და მოითხოვოს 
მოსმენის მოწმობის გაცემა სწავლის ნებისმიერ დროს, საკუთარი განცხადების 
საფუძველზე.   
VIII.  საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომის დაცვის უფლება სტუდენტს 
აქვს მხოლოდ შესაბამისი საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო პროგრამის 
სავალდებულო და სავალდებულო-არჩევითი კომპონენტების სრულად შესრულების 
შემდეგ. 
IX. თუ სტუდენტმა ვერ მიიღო დადებითი შეფასება საბაკალავრო/სამაგისტრო/ 
სადოქტორო ნაშრომში, ამოქმედდეს ამ სავალდებულო  კურსისადმი შესაბამისი  
დებულებებით გათვალისწინებული მოთხოვნები, საბაკალავრო/სამაგისტრო/ 
სადოქტორო ნაშრომის სპეციფიკის გათვალისწინებით.   
X. სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდეს შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების 
გათვალისწინებით: შუალედური შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. 
   ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი უნდა შეადგენდეს 100%–ს. მათი თანაფარდობა 
განისაზღვროს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით: 
შუალედური შეფასებები – მაქსიმალური შეფასების 75%; 
დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმალური შეფასების 25%.  
    შუალედური შეფასებები, გარდა ამ დებულების XXVI მუხლით დადგენილი 
პირობებისა,  განისაზღვროს შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების დაცვით: 
1) 3 შუალედური წერა  – მაქსიმალური შეფასების 30% ( 3 x 10%); 
 2) 2 წერითი საშინაო დავალება  – მაქსიმალური შეფასების 10% (2 x  5%); 
 3) 8 მოკლე წერითი გამოკითხვა – მაქსიმალური შეფასების 24% (8 x 3%); 
 4) 1 ზეპირი პრეზენტაცია სემინარზე – მაქსიმალური შეფასების 11%. 

შუალედური წერები უნდა ჩატარდეს საშუალოდ თვეში ერთხელ და ყოველი 
მათგანი უნდა მოიცავდეს შესაბამის პერიოდში (შუალედური წერიდან მომდევნო 
შუალედურ წერამდე) შესწავლილ მასალას.  

მოკლე წერითი გამოკითხვები სასურველია ჩატარდეს ყოველ მეორე კვირას, 
ლექციის დასაწყისში ან ბოლოში. მათი რეკომენდებული დროის ხანგრძლივობაა 10–
15 წუთი. ასეთი გამოკითხვების დროს მიზანშეწონილია იმის შემოწმება, თუ როგორ 
აითვისეს სტუდენტებმა გასული კვირის მასალა. დაუშვებელია ასეთი 
გამოკითხვების ჩატარება ტესტების მეშვეობით. ლექტორის გადაწყვეტილებით 
შესაძლებელია სტუდენტებს მიეცეთ რამდენიმე შეკითხვა, საიდანაც ისინი შეარჩევენ 
ერთს და მასზე გასცემენ პასუხს, ან ყველა სტუდენტს მიეცეს ერთი და იგივე 
შეკითხვა. საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია მოკლე წერითი 
გამოკითხვების ნაცვლად სტუდენტებმა შეასრულონ, მაგალითად, 
ლაბორატორიული სამუშაოები, რაც აისახება საგნის სილაბუსში. 

სემესტრის დასაწყისში შედგება სტუდენტთა პრეზენტაციების ცხრილი, 
რომელიც აუცილებლად წინასწარ შეთანხმდება სტუდენტებთან. სასურველია, რომ 
შეთავაზებული თემატიკიდან სტუდენტი თავად ირჩევდეს პრეზენტაციის თემას. 
პრეზენტაციის შეფასება განისაზღვროს შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების 
დაცვით: 
1) შინაარსის ლოგიკურობა – მაქსიმალური შეფასების 3%. 
2) თემის გასაგებად წარმოდგენა – მაქსიმალური შეფასების 3%. 



3) დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა – მაქსიმალური შეფასების 3%. 
4) ვიზუალური საშუალებების გამოყენება – მაქსიმალური შეფასების 2%. 

შუალედური შეფასებების კრიტერიუმები გაიწეროს სილაბუსში, იყოს 
გამჭვირვალე და სტუდენტებისათვის გასაგები.  

შუალედურ შეფასებებში სტუდენტის მიერ მიღებული ქულები გამოცხადდეს არა 
უგვიანეს მათი ჩატარებიდან 2 სამუშაო დღისა. ქულების გამოცხადების ზუსტი დღე 
და საათი ლექტორმა გამოაცხადოს ლექციაზე. ქულები გამოცხადების დღესვე 
გადაეცეს ფაკულტეტის დეკანს, რომელიც უზრუნველყოფს მათ შეტანას ბაზაში არა 
უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა. 

სტუდენტს უფლება აქვს იმავე დღეს გააპროტესტოს შუალედურ შეფასებებში 
მიღებული ქულები ფაკულტეტის დეკანის სახელზე დაწერილი განცხადების 
საფუძველზე. ფაკულტეტის კომისია არგუმენტირებულ პასუხს იძლევა არაუგვიანეს 
ერთი კვირისა. 

დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც 
შუალედური შეფასებების მაქსიმალური 75%–დან უგროვდება მინიმუმ 26%, ხოლო 
თუ სტუდენტს  შუალედურ შეფასებებში უგროვდება მინიმუმ 51%, მაშინ იგი 
თვითონ წყვეტს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის საკითხს, რის შესახებაც დროულად 
უნდა აცნობოს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს. 

დასკვნითი გამოცდა ჩატარდეს, როგორც წესი, წერითი ფორმით, ხოლო შედეგები 
გამოცხადდეს სამ სამუშაო დღეში. გამოცდის შედეგები  გამოცხადებისთანავე  
დაფიქსირდეს უწყისში, რომელიც გადაეცემა ფაკულტეტის დეკანატს. დეკანი 
უზრუნველყოფს მათ შეტანას ბაზაში არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა. 

სტუდენტს უფლება აქვს ნიშნის გამოცხადების დღესვე  გააპროტესტოს დასკვნით 
გამოცდაში მიღებული ქულა ფაკულტეტის დეკანის სახელზე დაწერილი 
განცხადებით. ფაკულტეტზე შექმნილი სააპელაციო კომისია, რომლის 
შემადგენლობაშიც შევლენ საგნის ლექტორი, ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი და შესაბამისი სპეციალობის 
რამდენიმე წარმომადგენელი, განიხილავს სტუდენტის ნაწერს. კომისიას უფლება 
აქვს გააუქმოს ნიშანი და თავიდან შეაფასოს იგი ხმათა უმრავლესობით, რისთვისაც 
შედგება შესაბამისი ოქმი, რომელიც დაერთვება უწყისს.        

 სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. 
დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა 
ნაკლებ 10 დღისა.  
XI. ყოველ სემესტრში აკადემიური პროგრამის მოთხოვნები ითვლება წარმატებით 
შესრულებულად, თუ სტუდენტმა სრულად აითვისა შესაბამისი სემესტრის 
სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტების რაოდენობა. 
XII. თუ საგამოცდო სესიის შედეგების მიხედვით სტუდენტის მიერ რომელიმე 
თავისუფალ საგანში მიღებული ჯამური ქულა 51 ქულაზე ნაკლებია, მას არ ენიჭება 
კრედიტი ამ საგანში და შემდგომ რომელიმე სემესტრში ანაზღაურებს ამ 
დავალიანებას იგივე ან ნებისმიერი სხვა თავისუფალი საგნის არჩევით, თუ ის 
აკმაყოფილებს მის მიერ არჩეული საგნისადმი არსებულ პრერეკვიზიტებს. 
XIII. უნივერსიტეტში სწავლის ძირითად ვადაში სტუდენტს მაქსიმუმ ორჯერ აქვს 
თავისუფალი საგნის გამოცვლის უფლება.  
XIV. თუ სტუდენტის მიერ პროფესიულ პრაქტიკაში მიღებული ჯამური ქულა 51 
ქულაზე ნაკლებია, მას არ ენიჭება კრედიტი და ანაზღაურებს ამ დავალიანებას 
მომდევნო ჯგუფთან ერთად პრაქტიკის გავლის შედეგად. 



XV. თუ საგამოცდო სესიის შედეგების მიხედვით სტუდენტის მიერ რომელიმე 
სავალდებულო ან სავალდებულო-არჩევით საგანში მიღებული ჯამური ქულა 51 
ქულაზე ნაკლებია, მას ეძლევა საშუალება, მომდევნო სემესტრის დაწყებამდე 
ზამთრის ან ზაფხულის არდადეგების პერიოდში გაიაროს ინდივიდუალური 
ინტენსიური 3-კვირიანი სალექციო კურსი ამ საგანში (სავალდებულო-არჩევითი 
საგნის შემთხვევაში – იგივე ან იმავე ჯგუფის საგანში) იმავე სილაბუსის 
საფუძველზე, თუმცა საკონტაქტო საათების რაოდენობა შემცირებულია და შეადგენს 
10 კრედიტიანი საგნის შემთხვევაში 20 საათს, 5 კრედიტიანი საგნის შემთხვევაში 10 
საათს, 3 კრედიტიანი საგნის შემთხვევაში 5 საათს და ერთი და ორ კრედიტიანი 
საგნის შემთხვევაში 3 საათს. დანარჩენი დრო კი მოდის სტუდენტის დამოუკიდებელ 
მუშაობაზე.  
XVI. სტუდენტმა დავალიანების შემთხვევაში კრედიტის ღირებულება დაფაროს 
თავისი ხარჯით. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა შესაბამისი 
ფინანსური გათვლების საფუძველზე ბრძანებით განსაზღვროს ერთი კრედიტის 
ღირებულება და შემოსული თანხის განაწილების საკითხი.  
XVII. ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში დასაშვები ინტენსიური კურსების 
საერთო კრედიტების რაოდენობა იმავე სასწავლო წლის პროგრამით 
გათვალისწინებულ კრედიტების საერთო რაოდენობასთან ჯამში არ უნდა 
აღემატებოდეს 75 კრედიტს. 
XVIII. სტუდენტების რეგისტრაცია ინტენსიურ სალექციო კურსზე (ან კურსებზე) 
სავალდებულოა და ხდება შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატის მიერ, 
უნივერსიტეტის რექტორის მიერ განსაზღვრულ ვადებში.  
XIX. სტუდენტი ინტენსიურ სალექციო კურსზე დაიშვება მხოლოდ მისი 
დარეგისტრირების და კურსების თანხის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის 
დეკანატში წარმოდგენის შემთხვევაში. თუ ეს პირობები დროულად არ იქნა 
შესრულებული, სტუდენტი ვერ გაივლის ინტენსიურ კურსს და შესაბამისად ამ 
კრედიტების ათვისების შესაძლებლობა ექნება მომდევნო სემესტრებში.    
XX. ინტენსიური სალექციო  კურსის ორგანიზების უზრუნველყოფაზე და მისი 
მსვლელობის კონტროლზე პასუხისმგებელია შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანი. 
დაუშვებელია კურსის წარმართვა ასისტენტ-პროფესორის მიერ. პროფესორი ან 
ასოცირებული-პროფესორი, რომელიც ინტენსიურ სალექციო კურსს წარმართავს, 
იღებს დამატებით ანაზღაურებას ამ სალექციო კურსის სწავლებისათვის 
უნივერსიტეტის საფინანსო სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გათვლების 
საფუძველზე.  
XXI. სტუდენტის ცოდნის შეფასება ინტენსიური სალექციო კურსის შედეგად ხდება   
სილაბუსით გათვალისწინებული კრიტერიუმების საფუძველზე დამატებით 
გამოცდაზე გასვლის უფლების გარეშე.  
XXII.  თუ სტუდენტმა ინტენსიური კურსის გავლის შედეგად ვერ მიიღო მინიმუმ 51 
ქულა, ის გააგრძელებს სწავლას, მაგრამ უფლება ექნება დარეგისტრირდეს მხოლოდ 
იმ სალექციო კურსებზე, რომლებისთვისაც ეს საგანი პრერეკვიზიტს არ 
წარმოადგენს.  
XXIII. სტუდენტს ამ კურსის კიდევ ერთხელ გავლის უფლება აქვს ახალ სასწავლო 
წელს ახალ ჯგუფთან ერთად (კვლავ თავისი ხარჯით). იმ შემთხვევაში, თუ ეს კურსი 
აღარ ისწავლება, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელთან კონსულტაციის შედეგად შეირჩევა მისი შემცვლელი სალექციო 
კურსი. თუ სტუდენტმა კვლავ ვერ მიიღო დადებითი შეფასება, მას უფლება ექნება 



გაიმეოროს ის მხოლოდ ბაკალავრიატში სწავლის დამატებით სემესტრებში (IX 
სემესტრიდან).   
XXIV. სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში არსებობს სპეციალობის და დამხმარე 
დისციპლინები. ყველა დისციპლინაში შეფასება მოხდეს 75/25 (შუალედური და 
დასკვნითი გამოცდის შეფასებები) პროცენტული თანაფარდობით. შუალედური 
შეფასება განისაზღვროს სამი პრეზენტაციით, თითოეულის მაქსიმალური შეფასება 
განისაზღვროს 25%-ით (3x25%). კრედიტის მინიჭება მოხდეს მინიმუმ 51 ქულის 
მიღების შემთხვევაში.  
XX V. შეფასების  სისტემა უშვებს: 
                ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
1)   (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
2)   (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
3)   (C)  კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
4)   (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
5)   (E)  საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 
1)  (FX)  ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა  სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 
დამატებით გამოცდაზე  ერთხელ გასვლის უფლება. 
2)  (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ 
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან 
აქვს შესასწავლი. 
XXVI.    სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები შეფასდეს შემდეგი პუნქტების 
მიხედვით: 1)ფრიადი (summa cum laude) ( 91 % და მეტი) - შესანიშნავი ნაშრომი; 
2) ძალიან კარგი (magna cum laude) (81-90%)- შედეგი, რომელიც წაყენებულ   
     მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება; 
3) კარგი (cum laude) (71-80%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს   
      აღემატება; 
4) საშუალო (bene) (61-70%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს  
      ყოველმხრივ აკმაყოფილებს; 

      5) დამაკმაყოფილებელი (rite) (51-60%) - შედეგი, რომელიც ხარვეზების  მიუხედავად,   
           წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოყილებს; 

6) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) (41-50%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ   
      მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს; 
7) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) (41% და ნაკლები) -  შედეგი,   
     რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს  სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 
 

 
რექტორი,  
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი    გიორგი გოცირიძე 
 


