
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

[მიუთითეთ ფაკულტეტი] / 201.... -  201.... სასწავლო წელი 
 

დამატებითი (Minor ) საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევის ფორმა 
 

სტუდენტის სახელი და გვარი:  ___________________________________________________________________________________                                                                  

 

ფაკულტეტის მიერ შეთავაზებული დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამები: 

საგანმანათლებლო პროგრამა პირველი არჩევანი მეორადი არჩევანი 

   

   

   

ჟურნალისტიკა*    

პროექტის მენეჯმენტი*    

სტილისტ-კორექტორი*    

ტურიზმი*   

ფაკულტეტიმდელი, დაწყებითი და საშუალო საფეხურების პედაგოგიური 

ფსიქოლოგია*  
  

 
 დააფიქსირეთ ამ ფორმაში თქვენი პირველი და მეორადი არჩევანი _ დასვით ნიშანი óXô თქვენ მიერ არჩეული პროგრამების გასწვრივ. 

დაუბრუნეთ შევსებული და ხელმოწერილი ფორმა [მიუთითეთ ფაკულტეტი] ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს 

201 ....  წლის 1 ივნისამდე. 
ყველა შეთავაზებულ საგანმანათლებლო პროგრამას შეგიძლიათ გაეცნოთ ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში.  

*-ით  მონიშნულია საუნივერსიტეტო დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამები. მნიშვნელოვანი დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ამ 

ფორმის მეორე გვერდზე. 

 

სტუდენტის ხელმოწერა: ____________________________________  საკონტაქტო ტელეფონი: _____________________________________  

 

ჩაბარებულია ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ: “ _____ “   ________________   201..... წელი                                                                                                                 

ხელმოწერა: _____________________________________  /მიუთითეთ ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის უფროსის ვინაობა/     
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ხელმოწერა: _____________________________________  /მიუთითეთ ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის უფროსის ვინაობა/     

 

ყურადღება! 

დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა გაიხსნება იმ შემთხვევაში, თუ ჯგუფში სტუდენტთა მინიმალური 

რაოდენობა შეადგენს 8-ს. გასათვალისწინებელია, რომ სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფში შეიძლება იყოს, 

როგორც წესი, 25 სტუდენტი (თესაუ რექტორის ბრძანება ˉ340). თუ სტუდენტთა რაოდენობამ გადააჭარბა 25-ს, 

ამოქმედდება კონკურსი შესაბამის პროგრამაზე მოსახვედრად. ამიტომ, ამ ფორმის პირველ გვერდზე მოყვანილ 

ცხრილში დააფიქსირეთ თქვენი მეორადი არჩევანი, რომელიც ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ პირველი არჩევანის 

განხორციელება არ იქნება შესაძლებელი.     

კონკურსის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება სტუდენტებს, ვისაც უკეთესი აკადემიური მოსწრება ექნება 

სასურველი პროგრამის შესაბამისი მიმართულების საგანში. კერძოდ,  [მიუთითეთ საგანმანათლებლო პროგრამები და 

მათი შესაბამისი საგნები, რომლებშიც მიღებულ ქულას მიენიჭება უპირატესობა].  თანაბარი ქულების შემთხვევაში და 

საუნივერსიტეტო დამატებითი სპეციალობებისათვის გათვალისწინებული იქნება სტუდენტის მიერ I სემესტრში 

ჩაბარებული ყველა საგნის აკადემიური მოსწრება. 

სტუდენტი, რომელიც თავად არ დააფიქსირებს თავის არჩევანს მითითებულ ვადამდე (ანუ 201.... წლის  1 

ივნისამდე), თესაუ რექტორის ბრძანება ˉ349-ის თანახმად `ვადის ამოწურვის მეორე დღეს დარეგისტრირებული 

იქნება ვაკანტურ ადგილზე შესაბამისი დეკანატის გადაწყვეტილებით. დეკანატის მიერ დარეგისტრირებულ 

სტუდენტებს შეუძლიათ გაასაჩივრონ აღნიშნული გადაწყვეტილება ფაკულტეტის ან უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურში რეგისტრაციის დასრულებიდან ორი კვირის ვადაში~.   

გაითვალისწინეთ, რომ დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევა არ არის სავალდებულო. თქვენ 

შეგიძლიათ აღნიშნული პროგრამისათვის გათვალისწინებული 60 კრედიტი შეავსოთ თავისუფალი კრედიტების 

ხარჯზე. 
 

 

 
 

 

 

 

ყურადღება! 

დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა გაიხსნება იმ შემთხვევაში, თუ ჯგუფში სტუდენტთა მინიმალური 

რაოდენობა შეადგენს 8-ს. გასათვალისწინებელია, რომ სტუდენტთა მაქსიმალური რაოდენობა ჯგუფში შეიძლება იყოს, 

როგორც წესი, 25 სტუდენტი (თესაუ რექტორის ბრძანება ˉ340). თუ სტუდენტთა რაოდენობამ გადააჭარბა 25-ს, 

ამოქმედდება კონკურსი შესაბამის პროგრამაზე მოსახვედრად. ამიტომ, ამ ფორმის პირველ გვერდზე მოყვანილ 
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სტუდენტი, რომელიც თავად არ დააფიქსირებს თავის არჩევანს მითითებულ ვადამდე (ანუ 201.... წლის  1 

ივნისამდე), თესაუ რექტორის ბრძანება ˉ349-ის თანახმად `ვადის ამოწურვის მეორე დღეს დარეგისტრირებული 

იქნება ვაკანტურ ადგილზე შესაბამისი დეკანატის გადაწყვეტილებით. დეკანატის მიერ დარეგისტრირებულ 

სტუდენტებს შეუძლიათ გაასაჩივრონ აღნიშნული გადაწყვეტილება ფაკულტეტის ან უნივერსიტეტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურში რეგისტრაციის დასრულებიდან ორი კვირის ვადაში~.   

გაითვალისწინეთ, რომ დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევა არ არის სავალდებულო. თქვენ 

შეგიძლიათ აღნიშნული პროგრამისათვის გათვალისწინებული 60 კრედიტი შეავსოთ თავისუფალი კრედიტების 

ხარჯზე. 

 


