
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ბაკალავრიატის ინსტრუქცია

(ბრძანება #15/2 – 17.02.2011)

პრეამბულა

ბაკალავრიატი - წარმოადგენს უმაღლესი საუნივერსიტეტო განათლების პირველ
საფეხურს. ის იმგვარი სასწავლო პროგრამების ერთობლიობაა, რომელიც
ძირითადად ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობების თეორიული საფუძვლების
სწავლებას, რაც აუცილებელია კურსდამთავრებულის მაგისტრატურაში შემდგომი
სწავლისათვის ან მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის - საქართველოს
კანონი ”უმაღლესი განათლების შესახებ”, თავი 1, მუხლი 2, პუნქტი ”ნ”.

უნივერსიტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ბაკალავრიატში თეორიული
საფუძვლების სწავლების გარდა, აუცილებელია მოხდეს სპეციალობების მიხედვით
იმ საგანთა ბლოკის დანერგვა, რომელიც სტუდენტს საშუალებას მისცემს
გამოიმუშაოს პრაქტიკული საქმიანობის განსახორციელებლად აუცილებელი ცოდნა
და უნარ-ჩვევები. სასწავლო პროგრამა სტუდენტისთვის უნდა იძლეოდეს
შესაძლებლობას თავად დაგეგმოს საკუთარი ხარისხი და შეცვალოს ის სწავლების
პროცესში.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს:

- სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
სერთიფიკატის (ატესტატი) მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს;

- პროფესიული უმაღლესი განათლების მქონე დიპლომირებულ სპეციალისტს;
- პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის IV-V საფეხურის დიპლომის

მქონე პირს.
ამასთან,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატის აკადემიურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შეიძლება ჩარიცხულ
იქნას მხოლოდ ის აბიტურიენტი, რომელმაც ჩააბარა ერთიანი ეროვნული
გამოცდები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ



დადგენილი წესის შესაბამისად და, ასევე, საშემსრულებლო–შემოქმედებით
სპეციალობებზე – წარმატებით გადალახა შემოქმედებითი ტურები საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში დადგენილი
წესის შესაბამისად.

სამსაფეხურიანი აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების პირველი საფეხური
გულისხმობს, რომ ბაკალავრის ხარისხის მისაღებად  აუცილებელია სტუდენტის
მიერ 240 ევროპული კრედიტის შესრულება. კრედიტით იზომება მხოლოდ
სტუდენტის მიერ დახარჯული დრო დისციპლინის შესწავლისათვის (არსებული
გაანგარიშებით საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში ერთი კრედიტი უდრის სტუდენტის მუშაობის 25 საათს, სტუდენტი
წელიწადში მუშაობს 1500 საათს).

სასწავლო გეგმები

უნივერსიტეტის მოდერნიზაცია ითვალისწინებს სტუდენტისათვის მეტი
მობილობის მინიჭებას, როგორც ფაკულტეტის, ასევე უნივერსიტეტის ფარგლებში.
სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა თავად დაგეგმოს თავისი ხარისხი და მოარგოს ის
როგორც შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, ასეევე საკუთარ შემეცნებით ინტერესს.

ბაკალავრიატის სრული სასწავლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. თითოეულ
სასწავლო წელს სტუდენტმა უნდა შეასრულოს 60 კრედიტი (30 კრედიტი
სემესტრში). სტუდენტის მიერ არჩეული სასწავლო კურსების შესაბამისი
კრედიტების ჯამი ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში უნდა იყოს 60-ის ტოლი.
თუმცა, სტუდენტს უფლება აქვს წელიწადში 15 კრედიტამდე ოდენობის სასწავლო
კურსის/კურსების აკადემიური დავალიანების შემთხვევაში გადავიდეს მომდევნო
დონეზე, თუკი ეს კურსი/კურსები არ წარმოადგენს ძირითადი სპეციალობის
მოდულს;

2007-2008 სასწავლო წლიდან საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი მთლიანად გადასულია საუნივერსიტეტო სწავლების
სამსაფეხურიან სისტემაზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა).
უნივერსიტეტი ახორციელებს აგრეთვე სწავლებას პროფესიული უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამებით.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ბაკალავრიატის აკადემიური საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო
გეგმები აგებულია შემდეგი პარამეტრების გათვალისწინებით:

1. შემუშავებულია ზოგადსაუნივერსიტეტო საბაზო სავალდებულო
დისციპლინათა ჩამონათვალი (3 და 5 კრედიტის აკადემიური მოცულობით)
შემდეგი საგნებით: აკადემიური წერა (3 კრედიტი), ლიტერატურის ისტორია
(3 კრედიტი), ფილოსოფია (3 კრედიტი), ფსიქოლოგია (ხელოვნების
ფსიქოლოგია) (3 კრედიტი), სოციოლოგია (3 კრედიტი) ინფორმატიკა (3
კრედიტი); ინგლისური ენა (3 კრედიტი). ამასთან სავალდებულო
დისციპლინათა აღნიშნული ციკლი იკითხება მხოლოდ პირველ და მეორე



დონეზე; საბაკალავრო პროგრამის მესამე და მეოთხე დონე სრულად
ითვალისწინებს პროფესიული დისციპლინების საფუძვლიან სწავლებას.

2. სასწავლო გეგმები აგებულია ძირითადი (აკადემიური მოცულობა 150-180
კრედიტი) და დამატებითი საგნების (აკადემიური მოცულობა 30-60 კრედიტი)
გათვალისწინებით;

3. თეორიული მიმართულების სპეციალობებზე შემოღებულია სტუდენტთათვის
ძირითადი (major) და დამატებითი (minor) სპეციალობების მიღების პრინციპი;
კურიკულუმში ასახულია არჩევით საგანთა სისტემა (30 კრედიტი) და ყველა
სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა საკუთარი სურვილით შეადგინოს
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა დეკანატის რჩევების საფუძველზე;

4. უნივერსიტეტში მუშაობს სავალდებულო დისციპლინათა ვრცელი და მოკლე
სალექციო კურსების სისტემა და სტუდენტი მისი სპეციალობისთვის
შესაბამისი საგნის პრიორიტეტულობის მიხედვით ირჩევს ამ საგნების
მოცულობას;

5. ყველა ფაკულტეტის სასწავლო გეგმები წარმოდგენილია უნიფიცირებული
სასწავლო ბადის მიხედვით.

სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (სტუდენტის დატვირთვა)

1. სტუდენტის საქმიანობა (სტუდენტის დატვირთვა) მოიცავს:
ა) ლექციებზე, სემინარებზე, პრაქტიკულ და შემოქმედებით (სტუდიურ)

მეცადინეობებზე დასწრებას;
ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;
გ) სასწავლო, შემოქმედებით და საწარმოო პრაქტიკას;
დ) გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას;
ე) სასწავლო-სამეცნიერო ნაშრომზე და შემოქმედებით პროდუქციაზე

(საკურსო ნაშრომი, მოხსენება კონფერენციაზე, სამეცნიერო წერილი, საპატენტო
განაცხადი, სადიპლომო ნაშრომი, საბაკალავრო ნაშრომი, სამაგისტრო ნაშრომი,
სადოქტორო დისერტაცია, სადიპლომო სპექტაკლი, სადიპლომო ფილმი,
სატელევიზიო გადაცემა, სატელევიზიო რეკლამა) მუშაობას;

ვ) სასწავლო-სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას და გამოქვეყნებას.
ზ) საშემსრულებლო-შემოქმედებით პროექტში მონაწილეობას.
თ) საკურსო/სადიპლომო სპექტაკლის წარდგენას/მასში მონაწილეობას.

2. სტუდენტთა საქმიანობის შესაფასებლად გამოიყენება კრედიტი - ერთეული,
რომელიც ასახავს სტუდენტის მიერ საგნის ასათვისებლად შესასრულებელი
სამუშაოს მოცულობას, გამოხატულს დროის ერთეულში.

3. საკრედიტო სისტემის შესაბამისად, სტუდენტის დატვირთვა ერთი
აკადემიური წლის განმავლობაში მოიცავს 60 კრედიტს, რაც შეესაბამება სასწავლო
საქმიანობის 1500 ასტრონომიულ საათს, ხოლო 1 კრედიტი მოიცავს სტუდენტის
სასწავლო საქმიანობას (სტუდენტის დატვირთვას) 25 საათის განმავლობაში.

4. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში ერთი და იგივე მოდული ან საგანი ყველა პროგრამის
სტუდენტისათვის მოიცავს თანაბარი რაოდენობის კრედიტებს.

5. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და სტუდენტის ინდივიდუალური
სასწავლო გეგმის თავისებურებების გათვალისწინებით, უნივერსიტეტში დასაშვებია



სტუდენტის წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 60 კრედიტს, ან იყოს 60 კრედიტზე
ნაკლები (მაგრამ, არაუმეტეს 75 კრედიტისა წელიწადში).

კრედიტების განაწილება

1. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში კრედიტების განაწილება ხდება საგანმანათლებლო პროგრამის
ყველა კომპონენტს შორის (როგორიცაა მოდულები, კურსები,
შემოქმედებითი/სასწავლო პრაქტიკა, დიპლომი და სხვ.), მისი ხანგრძლივობის და
ტიპის მიუხედავად.
2. კრედიტი ასახავს სამუშაოს იმ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა ამა თუ იმ
კომპონენტის დასასრულებლად, სრული აკადემიური წლის განმავლობაში
უმაღლესი აკადემიური განათლების თითოეული საფეხურისათვის.
3. კრედიტთა განაწილება სხვადასხვა კომპონენტებს შორის ეფუძნება საშუალო
აკადემიური მიღწევების მქონე სტუდენტის დატვირთვის რეალურ შეფასებას,
რომელიც საჭიროა ყოველი კომპონენტისათვის დადგენილი სწავლის შედეგის
მისაღწევად. კრედიტების განაწილების სისწორე მოწმდება სტუდენტის რეალური
დატვირთვის შესახებ სრული ინფორმაციის შეგროვებითა და ანალიზით, რაშიც
პროფესორ-მასწავლებლებთან ერთად სტუდენტებიც იღებენ მონაწილეობას.
4. კრედიტი არ შეიძლება იქნეს გაანგარიშებული მხოლოდ სტუდენტის მიერ
პროფესორ-მასწავლებლებთან სასწავლო გარემოში გატარებული საათების
(საკონტაქტო საათების) მიხედვით.

სტუდენტის მიღწევების შეფასება

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
დანერგილია სტუდენტთა შეფასების მრავალკომპონენტიანი სისტემა. ტრანსფერისა
და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემა (ECTS) სტუდენტზე
ორიენტირებული სისტემაა. მისი დანიშნულებაა აკადემიური დატვირთვის ასახვა,
რომელიც სტუდენტს ესაჭიროება სასწავლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად.
ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის მიზანია
სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში სტუდენტთა მიერ საზღვარგარეთ სწავლის
პერიოდის აღიარების გამარტივება.

1. კრედიტების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიმართ
მოთხოვნილი სამუშაოს წარმატებით დასრულების შემდეგ და ამ სამუშაოს
დადებითი შეფასების შემთხვევაში.

2. დაუშვებელია სტუდენტის სემესტრული მიღწევის შეფასება მხოლოდ
სემესტრის ბოლოს ჩატარებული გამოცდის მიხედვით. სტუდენტის
სემესტრის განმავლობაში გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული
შეფარდებით ითვალისწინებს:

ა) მისი დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას;
ბ) შუა სემესტრულ რეიტინგულ შეფასებას;
გ) სემესტრის  საბოლოო გამოცდის შეფასებას.
3. სემესტრის საბოლოო გამოცდაზე ჩაჭრილი სტუდენტი, მიუხედავად მისი

მიღწევებისა შეფასების სხვა კომპონენტებში, ითვლება ჩაჭრილად.



4. ამ შეფასებების შეფარდება შეიძლება იცვლებოდეს საგნის, საგანმანათლებლო
პროგრამის (კურსის) ან მოდულის მიხედვით.

საკრედიტო სისტემის შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 90%-ზე მეტი,
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%,
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%,
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%,
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%,

არსებობს ორი უარყოფითი შეფასება:
(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50% რაც ნიშნავს, რომ

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება
(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, სტუდენტს

მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი.

ამასთან, ”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის
შესაბამისად, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტში შემოღებულია სტუდენტთა შეფასების რეიტინგული სისტემა:

1. 2007-2008 სასწავლო წლიდან სტუდენტთა სემესტრული აკადემიური მოსწრების
დონე დადგენილია ქვემოთ მოყვანილ 2 - 6 პუნქტებში მოცემული შეფასების
რეიტინგული სისტემით.

2. უნივერსიტეტში მოქმედი კრედიტების მინიჭების სისტემა უცვლელია.

3. საგანში თითოეული შეფასებისათვის განსაზღვრულია შესაბამისი რიცხვითი
ეკვივალენტი შემდეგი წესით:

ა) თუ სტუდენტმა სემესტრული შეფასებით მოაგროვა არანაკლებ 51 ქულა და
საბოლოო ან განმეორებით გამოცდაში მიიღო მაქსიმალური შეფასების არანაკლებ 50
%, მაშინ შეფასებას “ფრიადი (A)” (ქულათა ჯამი 91 - 100) შეესაბამება რიცხვი 2;
შეფასებას “ძალიან კარგი (B)” (ქულათა ჯამი 81 - 90) შეესაბამება რიცხვი 1,75;
შეფასებას “კარგი (C)” (ქულათა ჯამი 71 - 80) შეესაბამება რიცხვი 1,5; შეფასებას
“დამაკმაყოფილებელი (D)” (ქულათა ჯამი 61 - 70) შეესაბამება რიცხვი 1,25 და
შეფასებას “საკმარისი (E)” (ქულათა ჯამი 51 - 60) შეესაბამება რიცხვი - 1.

ბ) თუ სტუდენტმა სემესტრული შეფასებით მოაგროვა 41 ქულიდან 50 ქულამდე, ან
მოაგროვა არანაკლებ 51 ქულა და საბოლოო ან განმეორებით გამოცდაში მიიღო
მაქსიმალური შეფასების 50 % -ზე ნაკლები, მაშინ შეფასებას “ვერ ჩააბარა (FX)”
შეესაბამება რიცხვი 0.

გ) თუ სტუდენტმა სემესტრული შეფასებით მოაგროვა 41 ქულაზე ნაკლები, მაშინ
შეფასებას “ჩაიჭრა (F)” შეესაბამება რიცხვი 0.



4. თითოეულ საგანში გამოითვლება სტუდენტის კრედიტ-ქულა, რომელიც ტოლია
ამ საგანში მიღებული შეფასების რიცხვითი ეკვივალენტი გამრავლებული საგნის
კრედიტის რაოდენობაზე.

5. სტუდენტის სემესტრული რეიტინგი განისაზღვრება სემესტრული საშუალო
შეფასების შესაბამისი შუალედებით:
მაღალი 1,75 - 2 , საშუალო 1,25 - 1,74 , დაბალი 1 - 1,24 ,
ცუდი 0 - 0,99.

6. სემესტრის დასრულების შემდეგ იმ სტუდენტს, რომლის

ა) სემესტრული რეიტინგი არის “ცუდი”,
ან
ბ) სპეციალობის სამ საგანში ვერ მიიღო კრედიტი (თეორიული პროფილის
სპეციალობებზე),
ან
გ) ორჯერ მოისმინა ერთი და იგივე საგანი და ვერ მიიღო კრედიტი,
ეძლევა სხვა უმაღლეს სასწავლებელში გადასვლის შესაძლებლობა ან უწყდება
სტუდენტის სტატუსი. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, შეწყვეტა და აღდგენა
წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში დადგენილი წესების
შესაბამისად.

საბაკალავრო პროგრამების სტრუქტურა

 საბაკალავრო პროგრამების სტრუქტურა ემყარება როგორც ცალკეულ
საგანთა სისტემას, რომელიც სასწავლო ფორმატის გათვალისწინებით
დაჯგუფებულია შესაბამის ბლოკებად, ასევე მასში შემავალი
კომპონენტების (მოდული+ცალკეული დისციპლინები) ერთობლიობას.

 საბაკალავრო პროგრამებს აქვთ ნათლად განსაზღვრული აკადემიური
მიზნები. ეს ასახულია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა სწავლის
შედეგებსა და დოკუმენტებში. საბაკალავრო პროგრამები სტუდენტებს
მიაწვდიან ზოგად ცოდნას დისციპლინათა ფართო სპექტრის შესახებ -
მათ შემოქმედებით თუ თეორიულ საფუძვლებსა და კვლევის
მეთოდებს. ამავდროულად, უზრუნველყოფენ ერთი კონკრეტული
დისციპლინის (ან ინტერდისციპლინარული სფეროს) საფუძვლიან
ათვისებას სტუდენტის მიერ.

 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტის უფლებას, თავისუფლად
შეარჩიოს საკუთარი სასწავლო პროგრამა. ამასთან, ითვალისწინებს იმ
აუცილებელ ელემენტებს, რომლებიც განაპირობებენ სტუდენტის
ზოგადი კომპეტენციის ჩამოყალიბებას ბაკალავრიატის საფეხურზე.

 აკადემიური პერსონალის რაოდენობა, კომპეტენცია და გამოცდილება
ადეკვატურია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული საბაკალავრო პროგრამების



განსახორციელებლად. ის შეესაბამება საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ საბაკალავრო
პროგრამის დასახულ მიზნებსა და მის მისიას.

 საბაკალავრო პროგრამების გადახედვა ხდება სისტემატურად და
საჭიროებისამებრ ხორციელდება ცვლილებების შეტანა მისი ხარისხის
გაუმჯობესების მიზნით.

 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტს ნათლად აქვს განსაზღვრული ის კრიტერიუმები და
პირობები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში ის გასცემს
ბაკალავრის დიპლომს.

საბაკალავრო პროგრამების წარდგენა

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
საბაკალავრო თუ საბაკალავრო – major და minor (თეორიული მიმართულების
სპეციალობებისათვის) პროგრამის წარმოდგენა და დამტკიცება ხდება შემდეგი
პროცედურების დაცვით:

1. საბაკალავრო პროგრამა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის მიერ დამტკიცებულ „უმაღლესი განათლების
კვალიფიკაციათა ეროვნული ჩარჩოს“ დოკუმენტსა და საქართველოს უმაღლესი
განათლების ბაკალავრიატის სპეციალობათა ჩამონათვალს, ე. წ. კლასიფიკატორს,
რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
2005 წლის 18 ნოემბრის # 633 ბრძანებით (2010 წლამდე დამტკიცებული აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამების შემთხვევაში).

2. პროგრამას უძღვება დარგის სრული პროფესორი. იმ შემთხვევაში, თუ დარგს არ
ჰყავს სრული პროფესორი, პროგრამას უძღვება ასოცირებული პროფესორი. თუ
დარგი წარმოდგენილია რამდენიმე სრული (ან რამდენიმე ასოცირებული)
პროფესორით, მაშინ ისინი ერთად ქმნიან პროგრამას, ხოლო მათგან ერთ-ერთი არის
კოორდინატორი მოცემული პროფილის აკადემიური პერსონალის საერთო
შეთანხმებისა და გადაწყვეტილების საფუძველზე.
პროგრამას შეიძლება უხელმძღვანელოს მოწვეულმა, შესაბამისი აკადემიური
ხარისხის მქონე პირმა. გადაწყვეტილება პროგრამის ხელმძღვანელის მოწვევის
შესახებ უნდა მიიღოს აკადემიურმა საბჭომ ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინების
საფუძველზე.

4. შემუშავებული პროგრამა განიხილება ფაკულტეტის შესაბამისი სტრუქტურული
ერთეულის (ინსტიტუტი, დეპარტამენტი და ა. შ.), ან შესაბამისი პროფილის მქონე
აკადემიური პერსონალის (მოწვეული პედაგოგების) სხდომაზე, ხოლო პროგრამის
შეჯერებული ვარიანტი განსახილველად გადაეცემა ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურს.

5. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამოწმებს პროგრამის
შესაბამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან, ხოლო ამ პროცესს კოორდინირებას უწევს
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური. მას ევალება სადავო



საკითხების გადაწყვეტაც. ფაკულტეტისა და უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში პროგრამა
განსახილველად გადაეცემა ფაკულტეტის საბჭოს.

6. ფაკულტეტის საბჭო განიხილავს პროგრამას და მას დასამტკიცებლად წარუდგენს
აკადემიურ საბჭოს, ხოლო ამ პროცესს კოორდინირებას უწევს უნივერსიტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური (პროგრამა დეკანისა და ფაკულტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ხელმოწერებით ეგზავნება
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს, რომელსაც ევალება მისი
წარდგენა აკადემიური საბჭოს წინაშე).

7. აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული პროგრამები გადაეცემა უნივერსიტეტის
შესაბამის სამსახურს, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის დროულ განთავსებას
უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

8. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურებს, ტუტორებს, პროგრამის
ხელმძღვანელებსა და კოორდინატორებს ევალებათ სტუდენტებთან სათანადო
კონსულტაციები და მათი ინფორმირება სასწავლო პროგრამის შესახებ, რაც
სტუდენტებს სწორი არჩევანის გაკეთებაში უნდა დაეხმაროთ.

9. უნივერსიტეტში პროგრამული აკრედიტაციის განხორციელებამდე,
თვითშეფასების მომზადების პროცესში სისტემატურად ხდება საბაკალავრო
პროგრამების შეფასება და სრულყოფა.

10. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ევალება საბაკალავრო
პროგრამების ტექნიკური მონიტორინგი, შესაბამისი დასკვნების, შენიშვნებისა და
რეკომენდაციების წარდგენა ფაკულტეტების და აკადემიური საბჭოს წინაშე.

11. წარმოდგენილ საბაკალავრო თუ საბაკალავრო – major და minor (თეორიული
მიმართულების სპეციალობებისათვის) პროგრამაში მითითებული უნდა იყოს:
ძირითადი, დამატებითი და არჩევითი კურსების ჩამონათვალი და მათი
თანაფარდობა შემდეგი მოცულობით - ძირითადი დისციპლინები - 150 – 180
კრედიტი; დამატებითი დისციპლინები - 60 – 30 კრედიტი; არჩევითი დისციპლინები
- 30 კრედიტი. ამასთან:

ძირითადი (major) სპეციალობისათვის:

1. საბაკალავრო პროგრამის დასახელება და მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი.
2. საბაკალავრო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება (მიზანი, სწავლის შედეგი,
დასაქმების სფეროები, სწავლის გაგრძელების საშუალება).
3. ძირითადი სპეციალობის არჩევის ბოლო ვადა (სემესტრი) (საორიენტაციოდ).
4. საბაკალავრო პროგრამის სტრუქტურა (მოდულები, საგნები, შესაბამისი
კრედიტები).
5. მოდულების / საგნების სილაბუსები.

დამატებითი (minor) სპეციალობისათვის:



1. დამატებითი სპეციალობის პროგრამის დასახელება.
2. პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება (მიზანი, სწავლის შედეგი, დასაქმების
სფეროები, სწავლის გაგრძელების საშუალება).
3. დამატებით სპეციალობაზე მიღების წინაპირობები.
4. პროგრამის სტრუქტურა (მოდულები, საგნები, შესაბამისი კრედიტები)
5. მოდულების / საგნების სილაბუსები.

დამატებითი (minor) სპეციალობის პროგრამის მოცულობა წარმოდგენილი უნდა
იყოს 60 კრედიტით. ამ სპეციალობის სრული მოცულობისთვის გათვალისწინებული
60 კრედიტიდან სტუდენტს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა ეძლევა
ძირითადი სპეციალობის არჩევითი საგნების ჩამონათვალიდან 30 კრედიტის
მოცულობით, ხოლო დანარჩენი 30 კრედიტი უნდა შეადგენდეს დამატებითი (minor)
სპეციალობის პროგრამის ძირითად საგანთა ერთობლიობას.

ბაკალავრიატში საბაზო მომზადების კურსის მოცულობა

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ბაკალავრიატის აკადემიურ საფეხურზე სწავლება მიმდინარეობს სავალდებულო
კომპონენტების შემდეგი მოცულობით:

1. დამამთავრებელი სადიპლომო ნამუშევარი (ნაშრომი/სპექტაკლი/ფილმი) -
მოიცავს 15 კვირას;

2. სალექციო - სასემინარო მუშაობა (თეორიული და პრაქტიკული, მათ შორის
საშემსრულებლო-შემოქმედებითი) - მოიცავს 120 კვირას;

3. საგამოცდო სესიები და ჩათვლები - მოიცავს 30 კვირას;
4. არდადეგები - მოიცავს 15 კვირას;
5. ყოველკვირეული სალექციო - სასემინარო დატვირთვა მოიცავს 20-25 საათს;
6. პრაქტიკული ინდივიდუალური - საკონტაქტო საათების რაოდენობა

საშემსრულებლო სპეციალობებისთვის - თითოეული პედაგოგისთვის
ინდივიდუალურია.

სასწავლო პროცესის ძირითადი ფორმები და მათი ჩატარების უფლებამოსილების
მქონე სპეციალისტთა კატეგორიები

1. ლექცია - (თეორიულ დისციპლინებში) - ჩატარების უფლება აქვს პროფესორს,
ასოცირებულ პროფესორს;

2. ლექცია - (პრაქტიკულ, გამოყენებით და საშემსრულებლო დისციპლინებში) -
ჩატარების უფლება აქვს პროფესორს, ასოცირებულ პროფესორს, ასისტენტ
პროფესორს, უფროს მასწავლებელს, მასწავლებელს, ასისტენტს;

3. პრაქტიკა - ჩატარების უფლება აქვს პროფესორს, ასოცირებულ პროფესორს,
ასისტენტ პროფესორს, უფროს მასწავლებელს, მასწავლებელს, ასისტენტს;

4. საკურსო ნამუშევრის ხელმძღვანელობის უფლება აქვს: ა) თეორიულ
სპეციალობებში - პროფესორს, ასოცირებულ პროფესორს; ბ) პრაქტიკულ,
გამოყენებით და საშემსრულებლო სპეციალობებში - პროფესორს,
ასოცირებულ პროფესორს, ასისტენტ პროფესორს;



5. დიპლომის დაცვა - სადიპლომო ნამუშევრის ხელმძღვანელობის უფლება აქვს:
ა) თეორიულ სპეციალობებში - პროფესორს, ასოცირებულ პროფესორს; ბ)
პრაქტიკულ, გამოყენებით და საშემსრულებლო სპეციალობებში - პროფესორს,
ასოცირებულ პროფესორს, ასისტენტ პროფესორს;

6. სახელმწიფო გამოცდის/დიპლომის დაცვის კომისიის წევრობის უფლება აქვს -
პროფესორს, ასოცირებულ პროფესორს;

7. საკვალიფიკაციო გამოცდების, შუალედური გამოცდების მიღების უფლება
აქვს - ყველა სპეციალისტს, რომელიც ატარებდა შესაბამის პრაქტიკულ თუ
სხვა სახის მეცადინეობებს.

სრული სასწავლო პროცესის გასავლელად აუცილებელი სალექციო თუ პრაქტიკული
საათების სავარაუდო რაოდენობაა:

 სალექციო საათები - სტუდენტთა მთლიანი აკადემიური დატვირთვის არა
უმეტეს 30-40%

 სასემინარო და პრაქტიკული საათები - სტუდენტთა მთლიანი აკადემიური
დატვირთვის 60-70%

 შუალედური გამოცდები - ყოველწლიურად არა უმეტეს 4-სა
 სასესიო გამოცდები - ყოველწლიურად არა უმეტეს 12-სა
 საკურსო ნამუშევრები (თითოეულ სპეციალობაში) - არა უმეტეს 2-სა სასწავლო

წლის განმავლობაში.

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მის მიერ განსაზღვრული აკადემიური კრიტერიუმებისა და პირობების
დაკმაყოფილების შემთხვევაში გასცემს შესაბამისი კვალიფიკაციის ბაკალავრის
დიპლომს.

ამ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ამოქმედებასთან
დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს შემდეგი დოკუმენტები:

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის    ბაკალავრიატის
ინსტრუქცია (ბრძანება N 158/2 – 25.10.2007).

შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის    ბაკალავრიატის
ინსტრუქცია (ბრძანება N 138/2 – 08.10.2009).

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.


