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2 პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების შეფასების წესი 

 

 

 

პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების  

შეფასების წესი 

 

თავი 1. ზოგადი დებულებები  
 

მუხლი 1. წესის გამოყენების სფერო 

წინამდებარე წესი ადგენს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის 

საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში- პროგრამა) ცალკეული კომპონენტით  განსაზღვრული 

კრედიტების მიღების მიზნით, პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების 

დადასტურების, შეფასებასთან დაკავშირებული მონაცემების/ინფორმაციისა და მტკიცებულებების 

აღრიცხვისა და შენახვის, ასევე შეფასების შედეგების გამოყენების წესებს და შეფასების სისტემის 

ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიმებს. 

  

 

მუხლი 2. ტერმინების განმარტებები 

 

ამ დოკუმენტის მიზნებისათვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:   

  

1. პროგრამის კომპონენტი - პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოკლე ციკლის 

საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი ნაწილი, მოდული:   

2. შემფასებელი - საამისოდ კომპეტენტური პირი ან პირთა ჯგუფი, რომელიც ამ დოკუმენტით 

დადგენილი წესით აფასებს პირის მიერ სწავლის შედეგ(ებ)ის მიღწევას.   

 

  

 

თავი 2.  შეფასების სისტემასთან დაკავშირებული ზოგადი დებულებები 
 

მუხლი 3.  შეფასების ორგანიზების პრინციპები  

 1. მოდულის შესაბამისი კრედიტის მისაღებად დადებითად უნდა შეფასდეს მოდულით მისაღწევი 

ყველა სწავლის შედეგი;    

2. სწავლის შედეგი მიღწეულად ითვლება, თუ პროფესიული სტუდენტი დადებითად შეფასდა 

შეფასების ყველა კრიტერიუმის მიხედვით; 

3. სწავლის შედეგის მიღწევა ერთი პროგრამის ფარგლებში დასტურდება მხოლოდ ერთხელ;    

4. შესაძლებელია ერთი ან რამდენიმე მოდულის რამდენიმე სწავლის შედეგის  მიღწევის შეფასების 

ერთდროულად  ორგანიზება; 

5. თუ პროგრამის შემუშავების საფუძველი ადგენს სტუდენტის შეფასების ამ წესის 

მოთხოვნებისაგან განსხვავებულ ან დამატებით პირობებს,  გამოიყენება შესაბამისი პროგრამით 

განსაზღვრული დებულებები.    

 

მუხლი 4. განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება  

1. მოდულურ პროგრამებში გამოიყენება განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება; 

2. განმავითარებელი შეფასება მოდულის განმახორციელებელი პირის გადაწყვეტილებით 

შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების გამოყენებით; 



საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA 
 

3 

3 პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების შეფასების წესი 

 

 

3. შეფასების სისტემის გამჭვირვალეობის უზრუნველსაყოფად, მოდულის განმახორციელებელი 

პირი ვალდებულია განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასების შესახებ (დადასტურების 

პირობები, მოთხოვნები, ასევე შეფასების შესახებ სხვა საჭირო ინფორმაცია) წინასწარ მიაწოდოს 

ინფორმაცია პროფესიულ სტუდენტებს; 

4. განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული 

(კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას და უშვებს შემდეგი ორი 

ტიპის შეფასებას: 

5. ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა; 

6. ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა. 

 

 

        თავი 3. შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავება 

 

მუხლი 5. შეფასების ინსტრუმენტების შერჩევა   
1. შეფასების ინსტრუმენტის შერჩევის ვალდებულება აქვს მოდულის განმახორციელებელ პირს 

(პირებს); 

2. შეფასების ინსტრუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს მოდულით განსაზღვრულ შეფასების 

მიმართულებას (დანართი 1); 

3. შესაბამისი ინსტრუმენტის სახეები და შესაქმნელი მტკიცებულებების ფორმა შესაძლოა 

შეიცვალოს მოდულის განხორცილების პროცესში,  რაც მოდულის განმახორციელებელი პირის 

მიერ ინსტრუმენტის გამოყენებამდე  თანხმდება პროგრამის ხელმძღვანელთან. შეთანხმების ფაქტი 

დასტურდება ინსტრუმენტზე პროგრამის ხელმძღვანელის ხელმოწერით. შეთანმების პროცესის 

კოორდინაციას ახორციელებს სასწავლო პროცესის სამსახური. 

 

მუხლი 6. შეფასების ინსტრუმენტის მიმართ განსაზღვრული ფორმალური მოთხონები და მისი 

სტრუქტურა   

1. შეფასების ინსტრუმენტის სტრუქტურა უნდა შეესაბამებოდეს  დანართი 2-ის მიხედვით 

დამტკიცებულ ფორმას; 

2. შეფასების ინსტრუმენტში სავალდებულოდ მიეთითება შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება; 

ბ) მოდულის (მოდულების) სახელწოდება და კოდი (კოდები); 

გ) სწავლის შედეგის ნომერი და დასახელება;   

დ) შეფასების მიმართულება;  

ე) შეფასების ხანგრძლივობა. თუ შეფასების ინსტრუმენტი მოიცავს ერთზე მეტ შეფასების 

მიმართულებას, შეფასების ხანგრძლივობა განისაზღვრება თითოეული მიმართულებისათვის 

ცალ-ცალკე; 

ვ) მტკიცებულების სახე; 

ზ) შეფასების გარემოს აღწერა; 

თ) შეფასებისათვის საჭირო რესურსი; 

ი) შეფასების ინსტრუქცია.  ინტრუქცია მოიცავს სხვა პირობებს, თუ ის განსხვავდება ზოგადად 

დადგენილი პირობებისაგან, მაგალითად: სახელმძღვანელოების, ჩანაწერების, ტექნიკური 

აღჭურვილობის გამოყენების უფლებას, ჯგუფური/ინდივიდუალური სამუშაოს, დავალების 
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წარმოდგენის ფორმასა და სხვ.;  

კ) სწავლის შედეგის  მიღწევის დადასტურების პირობები; 

ლ) განმეორებითი შეფასების პირობები. აღნიშნულ გრაფაში მიეთითება სწავლის შედეგის  

განმეორებითი შეფასების შესაძლებლობა, თუ ის განსხვავდება ამ დოკუმენტით ზოგადად 

დადგენილი წესისაგან. განმეორებითი შეფასების პროცედურული საკითხები 

დარეგულირებულია წინამდებარე წესით, ხოლო განმეორებითი შეფასების განრიგს შეიმუშავებს 

სასწავლო პროცესის სამსახური; 

მ) ინფორმაცია შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდაციის შესახებ;  

ნ) სხვა სახის ინფორმაცია, ინსტრუმენტის საჭიროებიდან გამომდინარე.   

 

მუხლი 7. შეფასების ინსტრუმენტის შემუშავების პროცედურა   
1. შეფასების ინსტრუმენტს შეიმუშავებს/შეიმუშავებენ მოდულის განმახორციელებელი პირ(ებ)ი; 

2. მოდულის განმახორციელებელი პირის მიერ შემუშავებული  შეფასების ინსტრუმენტების 

წარმოდგენისა და შეფასების განხორციელების განრიგს შეიმუშავებს აკადემიის სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახური; 

3. მოდულის განმახორციელებელი პირი უფლებამოსილია შეფასების ინსტრუმენტების 

შემუშავების პროცესში ჩართოს დარგის სხვა სპეციალისტი;   

4. მოდულის განმახორციელებელი პირი მის მიერ შემუშავებული შეფასების ინსტრუმენტების 

პროექტებს წარუდგენს  პროგრამის ხელმძღვანელს.    

 

მუხლი 8. შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდაცია 

1. მოდულის განმახორციელებელი პირის მიერ შემუშავებული შეფასების ინსტრუმენტების 

ვალდაციას უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

2. ვალიდაცია გულისხმობს შეფასების ინსტრუმენტის ფორმალური და შინაარსობრივი 

შესაბამისობის დადასტურებას; 

3. მოდულის დარგობრივი სწავლის შედეგების შესაფასებლად გამოყენებული შეფასების 

ინსტრუმენტების შინარსობრივ ვალიდაციას უზრუნვეყოფს პროგრამის ხელმძღვანელი პირადად 

ან/და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე სპეციალიტების ჩართულობით; 

4. ზოგადი მოდულების სწავლის შედეგების შესაფასებლად გამოყენებული შეფასების 

ინსტრუმენტების შინარსობრივ ვალიდაციას უზრუნვეყოფს სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური, შესაბამისი კომპეტენციის მქონე სპეციალიტების ჩართულობით; 

5. შეფასების ინსტრუმენტების ამ წესის მე-6 მუხლით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან ფორმალურ 

შესაბამისობას (ვალიდაციას) უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

6. შინაარსობრივი მიმართულებით შეფასების ინსტრუმენტების განხილვისას, ვალიდაციის 

ჯგუფი ხელმძღვანელობს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით, მოდულით და შეფასების 

ინსტრუმენტის კონტექსტში ადგენს: 

ა) შეფასების ინსტრუმენტის შესაბამისობას შეფასების მიმართულებასთან; 

ბ) შეფასების ინსტრუმენტის ვალიდურობას ანუ ინსტრუმენტის რელევანტურობას იმ სწავლის 

შედეგის დადასტურებისათვის, რომელიც ფასდება. ასევე იმას, რომ შეფასების გამოყენებული 

ინსტრუმენტი იძლევა სწავლის შედეგის შეფასების შესაძლებლობას ყველა კრიტერიუმის 

მიხედვით;  

გ)  შეფასების სისტემის სამართლიანობას, ანუ ინსტრუმენტით გათვალისწინებული პროცესი 

მისცემს თუ არა საშუალებას პროფესიულ სტუდენტს,  დაადასტუროს მიღწეული სწავლის 

შედეგები (მათ შორის შეფასების დრო, შეფასების გარემო, გამოყენებული მასალები, აღჭურვილობა 

და სხვა პირობები); 
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დ) შეფასების სისტემის გამჭვირვალეობას, ანუ  რამდენაც ცალსახად და გასაგებადაა 

ჩამოყალიბებული სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების პირობები, მოთხოვნები, ასევე 

შეფასების შესახებ სხვა საჭირო ინფორმაცია; 

7. დაუშვებელია, შინაარსობრივი ვალიდაციის პროცესში ვალიდატორი იყოს პირი, რომელიც 

მონაწილეობდა ამ ინსტრუმენტის შემუშავების პროცესში; 

8. ინსტრუმენტები, რომლებასც გავლილი აქვთ ვალიდაცია, სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახურის მიერ შეტანილნი იქნებიან ვალიდირებული შეფასების ინსტრუმენების რეესტრში და 

მათი გამოყენება შესაძლებელია პროგრამის არსებობის ვადით; 

9. ვალიდირებული შეფასების ინსტრუმენტების შეცვლა/ვალიდაციის გაუქმება შესაძლებელია: 

ა) მოდულის/სწავლის შედეგის განმახორციელებელი პირის/შემფასებლის ინიციატივით; 

ბ) პროგრამის ხელმძღვანელის ინიციატივით; 

გ) სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ინიციატივით, პროგრამაში ცვლილებების შეტანის 

საფუძვლით; 

დ) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ განხორციელებული ვერიფიკაციის შედეგების 

საფუძველზე;  

10. პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების შეფასების მიზნით დასაშვებია 

მხოლოდ ვალიდური შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენება.  

 

თავი 4. შეფასების პროცესი 
 

მუხლი 9. შეფასების პროცესის გამჭვირვალეობა, სამართლიანობა და ობიექტურობა 

1. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური ვალდებულია უზრუნველყოს შეფასების პროცესის 

გამჭვირვალეობა და სამართლიანობა; 

2. შეფასების პროცესი გამჭვირვალეა, თუ შეფასების პროცესი და დადასტურების პირობები, 

მოთხოვნები, ასევე შეფასების შესახებ სხვა საჭირო ინფორმაცია წინასწარ არის ცნობილი ყველა 

შესაფასებელი პირისათვის. ამ მიზნით, გარდა ამ წესის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული 

ღონისძიებისა, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის წარმომადგენელი უზრუნველყოფს 

შეფასებაში მონაწილე ყველა სტუდენტისათვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას, მათი 

სურვილის შემთხვევაში;  

3. შეფასების პროცესი შეესაბამება სამართლიანობის მოთხოვნას, თუ შეფასების პროცესი 

ორგანიზებულია იმგვარად, რომ ის საშუალებას აძლევს შესაფასებელ პირს დაადასტუროს 

მიღწეული სწავლის შედეგები (მათ შორის შეფასების დრო, შეფასების გარემო, გამოყენებული 

მასალები, აღჭურვილობა და სხვა პირობები). ასევე შეფასებისას ყველა ერთნაირ პირობებში იქნა 

ჩაყენებული, რასაც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

4. შეფასების პროცესის მიმართ ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის რისკის არსებობის შემთხვევაში, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური 

უფლებამოსილია მოითხოვოს შეფასების პროცესის შეჩერება, შეუსაბამობის გამომწვევი 

გარემოებების აღმოფხვრამდე, ხოლო ამისი შეუძლებლობის შემთხვევაში - პროცესის შეწყვეტა, 

რის შესახებაც ადგენს ოქმს.  

 

მუხლი 9.  გამოკითხვის წერილობითი ფორმით ჩატარების სტანდარული პროცედურა 

1. საგამოცდო აუდიტორია იღება და რეგისტრაცია იწყება შეფასების დაწყებამდე 20 წუთით ადრე. 

რეგისტრაციის დრო არ შედის შეფასების დროში; 

2. პროფესიული სტუდენტი შემფასებელს წარუდგენს პირადობის მოწმობას და იკავებს კუთვნილ 

ადგილს აუდიტორიაში. პირადობის მოწმობა შეფასების მსვლელობისას უნდა მოთავსდეს მაგიდის 

კუთხეში;  
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3. შესაფასებელ პირებს გაეცნობათ  ქცევის წესები; 

4. ქცევის წესების გაცნობის დაწყების მომენტიდან პროფესიული სტუდენტი გამოცდაზე აღარ 

დაიშვება; 

5. შეფასების ინსტრუმენტებზე სახელისა და გვარის დაწერა აკრძალულია. ასეთი ინსტრუმენტი არ 

გასწორდება. პროფესიული სტუდენტის იდენტიფიკაციისათვის გამოიყენება მხოლოდ მისი 

პირადი ნომერი, რომელიც პროფესიული სტუდენტის მიერ დაიტანება შეფასებისას გამოყენებულ 

ყველა დოკუმენტზე (მათ შორის სავარჯიშო ფურცელზე) მისი მიღებისთანავე, საამისოდ 

გამოყოფილ გრაფაში. თუ ასეთი გრაფა არაა, პირადი ნომერი იწერება ფურცლის მარჯვენა ზედა 

კუთხეში. შეფასების შედეგები ექვემდებარება გაუქმებას თუ შეფასების ინსტრუმენტზე არაა ან 

არასწორადაა მითითებული პირადი ნომერი; 

6. შეფასებისას დაუშვებელია სამუშაო ფურცლის შეტანა. საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი 

ფურცელი მოეთხოვება შემფასებელს; 

7. შეფასებისას გამოყენებული ყველა (მ.შ. “შავი”) ფურცელი უნდა ჩაბარდეს შემფასებელს 

შეფასების პროცესის დასრულებისას; 

8. განმარტებების მოთხოვნა შეფასების მსვლელობისას, მოდულის სწავლის 

შედეგის/კრიტერიუმის შინაარსთან დაკავშირებით, დაუშვებელია. თუ პროფესიული სტუდენტი 

მიიჩნევს, რომ საკითხის ფორმულირება არასწორია, ბუნდოვანია ან ის არ უნდა შედიოდეს 

შეფასების ინსტრუმენტში,  პროფესიულმა სტუდენტმა აღნიშნული უნდა გაასაჩივროს შეფასების 

დასრულების შემდეგ, ამ წესის შესაბამისად. 

 

მუხლი 10.  გამოკითხვის ზეპირი ფორმით ან პრაქტიკული დავალების შესრულებაზე დაკვირვების  

გზით შეფასების განხორცელების სტანდარული პროცედურა 

1. თუ არ ხორციელდება გამოკითხვიის პროცესის აუდიო/ვიდეო ჩაწერა, შეფასების პროცესს 

მოდულის განმახორციელებლი პირის გარდა სავალდებულო წესით უნდა ესწრებოდეს სხვა პირი, 

რომელიც არ მონაწილეობდა მოდულის განხორცელებაში;    

2. შეფასების ჩატარებისას, სხვა პირის დასწრების მიზანია შეფასების განმჭვირვალეობისა და 

სამართლიანობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 

  

მუხლი 11.  დაკვირვების გარეშე პრაქტიკული დავალების შესრულების სტანდარული პროცედურა   

შეფასების მიზნით პრაქტიკული დავალების შესრულება ხორციელდება პროფესიული 

სტუდენტის ან პირთა ჯგუფის მიერ დამოუკიდებლად, შეფასების ინსტრუმენტით დადგენილი 

პირობებითა და წესით.  

 

მუხლი 12. სწავლის შედეგის განმეორებითი დადასტურების (განმეორებითი შეფასება) პროცედურა   
1. განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების ან შეფასებაზე გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში: 

2. ა) თუ აღნიშნული მოდული წარმოადგენს სხვა მოდულზე დაშვების წინაპირობას, პროფესიულ 

სტუდენტს უფლება აქვს მოდულის ბოლო სწავლის შედეგის განმსაზღვრელ შეფასებამდე ან 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმის მიხედვით განსაზღვრულ დროს, 

მოითხოვოს სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება. ხოლო, ბოლო სწავლის 

შედეგის განმეორებითი შეფასების მოთხოვნის უფლება აქვს პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის სასწავლო გეგმის მიხედვით განსაზღვრულ დროს; 

3. ბ) თუ აღნიშნული მოდული არ წარმოადგენს სხვა მოდულზე დაშვების წინაპირობას, 

პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მოდულის ბოლო სწავლის შედეგის განმსაზღვრელ 

შეფასებამდე ან პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმის მიხედვით 
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განსაზღვრულ დროს ან პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს 

სწავლის შედეგების მიღწევის განმეორებითი შეფასება; 

4. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, პროგრამის განხორციელების სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, უფლებამოსილია განსაზღვროს განმეორებითი შეფასების დამატებითი 

ვადები; 

5. პროფესიული სტუდენტის ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით დადგენილი უფლების რეალიზების 

საშუალება ერთი შეფასების  (ერთი შეფასების ინსტრუმენტი) ფარგლებში უნდა მიეცეს არაუმეტეს 

ორჯერ; პირველ შემთხვევაში მოქმედებს ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის დებულებები. თუ 

პროფესიული სტუდენტი ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით განსაზღვრულ დროს არ 

გამოცხადდება განმეორებით შეფასებაზე ან მიიღებს უარყოფით შედეგს, მეორეჯერ განმეორებითი 

შეფასების მოთხოვნით, განცხადებით მიმართავს აკადემიის დირექტორს და იხდის აკადემიის 

„მომსახურეობის ტარიფებით“ განსაზღვრულ გადასახადს; 

6. პროფესიული სტუდენტი მომდევნო მოდულზე დაიშვება წინმსწრები მოდულის ყველა 

სწავლის შედეგის დადასტურების შემდეგ; 

7. განმეორებითი შეფასების მიზნებისათვის, შესაძლოა შეიცვალოს შეფასების ინსტრუმენტი;   

8. განმეორებითი შეფასების მიზნებისათვის შეფასების ინსტრუმენტის შეცვლის თაობაზე 

გადაწყვეტილებას იღებს მოდულის განმახორციელებელი პირი, პროგრამის ხელმძღვანელის 

თანხმობით; 

9. სტუდენტის განმეორებითი შეფასების პროცესზე ვრცელდება ამ თავით დადგენილი 

რეგულაციები. 

 

მუხლი 13. შეფასების პროცესის აკომოდაცია ან სტანდარტული პროცედურის ცვლილება 

1. სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში, პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობით დასაშვებია   

გამხორციელდეს შეფასების პროცესის აკომოდაცია, ანუ მის საჭიროებებზე მორგება, რა დროსაც 

დასაშვებია შეფასების ინსტრუმენტის შეცვლა ან ამ თავით დადგენილი სტანდარტული 

პროცედურებში ცვლილებების შეტანა; 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული აკომოდაცია შესაძლებელია განხორციელდეს 

პროფესიული სტუდენტის ჯანმრთელობის ან ფიზიკური მდგომარეობის, ან ფორს-მაჟორული 

გარემოებების დადგომის დროს;    

3. აკომოდაცია უნდა განხორციედეს იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს შეფასების 

სისტემისადმი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვა; 

4. აკომოდაციის პროცესზე პასუხისმგებელია სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური და 

ხორციელდება მისი თანხმობით და უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ; 

5. აკომოდაციის ფაქტის შესახებ დგება წერილობითი დოკუმენტი, რაც ოფიციალურად 

წარედგინება დირექტორს;  

6. ამ თავით დადგენილი სტანადარტული პროცედურის დაცვა არაა აუცილებელი, თუ 

ვალიდირებული შეფასების ინსტრუმენტი ამას ითვალისწინებს.    

 

მუხლი 14. პროფესიულ სტუდენტთა განმსაზღვრელი შეფასების საორგანიზაციო საკითხები 

1.  შეფასების  (ძირითადი და განმეორებითი) განრიგი პროფესიულ სტუდენტს ეცნობება შემდეგი 

გზებით: 

ა) განრიგი განთავსებულია აკადემიის საინფორმაციო დაფაზე; 

ბ) პროფესიულ სტუდენტთა ინფორმირებას ახდენს მოდულის განმახორციელებელი პირი; 

გ) პროფესიულ სტუდენტთა ინფორმირებას ახდენს სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური; 

2. შეფასებაზე დაიშვებიან მხოლოდ ის პირები, რომლებიც შეყვანილნი არიან შეფასების უწყისში; 
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3. შეფასებაზე დასაშვებად პროფესიულ სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი და წარუდგინოს შემფასებელს; 

4. შეფასებაზე გამოცხადებით პროფესიული სტუდენტი ადასტურებს, რომ ის იცნობს შეფასების 

განხორციელების წესებს; 

5. შეფასებაზე  დაგვიანება განიხილება გამოუცხადებლობად. 

 

მუხლი 15. შეფასების პროცესში ქცევის ზოგადი წესები 

1. შეფასებისას დაუშვებელია ქუდით, ყურსასმენით, ხელთათმანით სარგებლობა; 

2. ყველა პირადი ნივთი (ჩანთა, პალტო და სხვა) უნდა ჩაბარდეს რეგისტრაციისას ან მოთავსდეს 

საამისოდ გამოყოფილ ადგილას; 

3. შეფასებისას კალკულატორის ან ნაბეჭდი მასალის გამოყენება დაიშვება მხოლოდ მოდულის 

განმახორციელებელი პირის/შემფასებლის გადაწყვეტილებით, შეფასების ინსტრუმენტზე ასეთი 

ჩანაწერის არსებობის შემთხვევაში;  

4. დაუშვებელია პორტატული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება კალკულატორად; 

5. ნებისმიერი ელექტრონული საშუალება (მობილური ტელეფონი, სხვა სახის პორტატული 

საკომუნიკაციო საშუალებები, ხმის აღწარმოების საშუალებები, ფოტო და ვიდეო კამერები და სხვა) 

უნდა გამოირთოს;  

6. ელექტრონული საშუალებებით სარგებლობის, ან მობილურის დარეკვის შემთხვევაში 

შემფასებელი ვალდებულია გამოსაცდელს დაატოვებინოს აუდიტორია; 

7. შეფასების მსვლელობისას მოწევა ან მოსაწევად გასვლა კატეგორიულად აკრძალულია; 

8. შეფასებისას დასაშვებია მხოლოდ წყლის ან გამაგრილებელი სასმელის შეტანა 

ინდივიდუალურად;  

9. შეფასებისას საკვების შეტანა და მოხმარება (მათ შორის საღეჭი რეზინის) კატეგორიულად 

აკრძალულია, გარდა სამედიცინო მიზნებისა, რის შესახებაც წინასწარ უნდა ეცნობოს შემფასებელს; 

10. ქვემოთ ჩამოთვლილი ქმედებები, გარდა შეფასების პროცესიდან გაძევებისა, იწვევს 

პროფესიული სტუდენტის დისციპლინურ პასუხისმგებლობას. თუ შესაბამისი აქტით 

დისციპლინური სახდელი განსაზღვრული არაა, სახდელის სახეს განსაზღვრავს დისციპლინური 

საბჭო. დისციპლინურ დარღევად ითვლება: 

ა) შეფასების ინსტრუმენტების/შეფასების მასალების მოპოვება ან მისი მცდელობა; 

ბ) ნებადართულის გარდა სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება; 

გ) შეფასების დროის ამოწურვის შემდეგ, შეფასების ინსტრუმენტზე რაიმე ჩანაწერების 

გაკეთება; 

დ) კონსპექტების, ჩანაწერების, წიგნების და სხვა მასალების გამოყენება; 

ე) სხვა პროფესიული სტუდენტის შეფასების ინსტრუმენტში ან ნაშრომში ჩახედვა ან მისი 

გადაწერა; 

ვ) საკუთარი ნაშრომის ან სამუშაო ფურცლის ჩვენება ან გადაწოდება სხვა პროფესიული 

სტუდენტისათვის ან ასეთი მოქმედების ხელშეწყობა; 

ზ) საუბარი, ხმაური, ჟესტიკულაციის გამოყენება; 

თ) სხვა პროფესიული სტუდენტისათვის ხელის შეშლა ნებისმიერი ფორმით; 

ი) შეფასების პერიოდში სხვა პირებთან კონსულტირება ან ურთიერთობა დარბაზის გარეთ; 

კ) ნებისმიერი ფორმით შეფასების საკითხების გადაწერა, გადაღება, მისი გარეთ გატანა ან 

გატანის მცდელობა; 

ლ) სხვა პირის ნაცვლად შეფასების პროცესში მონაწილეობა; 

მ) შემფასებლის მითითებების შეუსრულებლობა, მითითებების გაპროტესტება შეფასების 

მსვლელობისას ან შემფასებლის შეურაცხყოფა; 

ნ) შეფასების ინსტრუმენტზე ყალბი ინფორმაციის მითითება; 
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ო) კომპიუტერის გამოყენება სხვა მიზნებისათვის, გარდა შეფასების პროცესის 

განხორციელებისა, აგრეთვე მისი თვითნებურად გამორთვა და გადატვირთვა ან სხვა 

ოპერაციების შესრულება. 

11. შეფასებისას ქცევის წესების დარღვევის შემთხვევაში, შეფასების მიმდინარეობის დროს, 

შემფასებელი ვალდებულია პროფესიულ სტუდენტს დაუყოვნებლივ დაატოვებინოს საგამოცდო 

სივრცე და არსებობის შემთხვევაში, შეინახოს წესების დარღვევის მტკიცებულებები შეფასების 

პროცესის დასრულებამდე. ამ მოქმედებათა განხორციელება ხელს არ უნდა უშლიდეს შეფასების 

მიმდინაროებისას სიმშვიდის შენარჩუნებას; 

12. ამ მუხლით დადგენილი წესებიდან გამონაკლისები განისაზღვრება შეფასების ინსტრუმენტით, 

თუ სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურებისათვის ასეთი გამონაკლისების დაშვება 

აუცილებელია.  

 

თავი 5. შეფასების მტკიცებულების მოპოვება, განკარგვა, შეფასების გაფორმება, გაცნობა და აპელაცია 

 

მუხლი 16. აუდიო ან/და ვიდეო ჩაწერა ან ტრანსლირება შეფასების პროცესში  

1. პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების შეფასების პროცესის აუდიო ან 

ვიდეო ჩაწერა ან პირდაპირი ტრანსლირება (live stream) ხორციელდება პროფესიული სტუდენტის 

თანხმობით; 

2. აუდიო ან ვიდეო ჩანაწერი წარმოადგენს შეფასების მტკიცებულებას, რომელიც შეიცავს 

პროფესიული სტუდენტის პერსონალურ მონაცემებს და მისი განკარგვა ხდება კანონმდებლობით 

და ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით. 

 

მუხლი 17. შეფასების მტკიცებულების მოპოვება და შენახვა   

1. შეფასების მტკიცებულებების შეგროვებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მოდულის 

განმახორციელებელ პირს/შემფასებელს; 

2. შეფასების მტკიცებულება წარმოადგენს პროფესიული სტუდენტის მიერ სწავლის შედეგის 

მიღწევის  მატერიალურ ან/და ციფრული სახით არსებულ დადასტურებას, რომელიც 

განსაზღვრულია მოდულის მესამე ნაწილში; 

3. შეფასების მტკიცებულებები უნდა უზრუნველყოფდეს პროფესიული სტუდენტის 

იდენტიფიცირების საშუალებას; 

4. შეფასების მტკიცებულებები (მონაცემები, ინფორმაცია, არტეფაქტები, ფოტო და ვიდეო 

გამოსახულები, აუდიო ჩანაწერები და სხვა) აღირიცხება და უწყისის გაფორმებიდან 3 წლის ვადით 

ინახება საამისოდ განკუთვნილ ადგილას. მტკიცებულება შესაძლებელია დაცული იქნეს როგორც 

მატერიალური, ისე ელექტრონული სახით; 

5. შეფასების მტკიცებულებები აღირიცხება იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს მტკიცებულებათა 

სწორი იდენტიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში მათი მიკვლევა; 

6. პროფესიული სტუდენტის შეფასების უწყისის გაფორმებიდან 3 წლის შემდეგ შეფასების 

მტკიცებულებების განკარგვა ხდება აკადემიის ერთიანი საქმისწარმოების ინსტრუქციით. 

 

მუხლი 18. შეფასების გაფორმება 

1. შემფასებელს პროფესიული სტუდენტის შეფასების შედეგები გადააქვს შეფასების 

ინსტრუმენტის სატიტულო გვერდზე და ხელს აწერს საამისოდ განკუთვნილ გრაფაში;  

2. თუ შეფასების მიმართულებას წარმოადგენს ზეპირი გამოკითხვა ან პროცესზე დაკვირვება, 

შეფასების ფურცელზე შემფასებელთან ერთად ხელს აწერს პროფესიული სტუდენტი და 

დამკვირვებელი/დამკვირვებლები; 
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3. პროფესიული სტუდენტის შეფასების შედეგები ფორმდება უწყისით (დანართი 3) მისი 

შევსებისა და რეგისტრაციის წესების (დანართი 4) დაცვით; 

4. შეფასების უწყისები პროფესიული სტუდენტისათვის კვალიფიკაციის მინიჭებამდე ინახება 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში, ხოლო კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ გადაეცემა 

აკადემიის არქივს და ინახება უვადოდ. 

 

მუხლი 19. შეფასების შედეგების გაცნობა 

1. შეფასების შედეგები პროფესიულ სტუდენტს ეცნობება შეფასების დღეს ან შეფასების 

განხორციელებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში, შეფასების მიმართულებისა და 

თავისებურების გათვალისწინებით; 

2. შეფასების შედეგები პროფესიულ სტუდენტს ეცნობება მოდულის განმახორციელებელი პირის 

ან სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის თანამშრომლების მიერ, პერსონალური მონაცემების 

დაცვით; 

3. დაუშვებელია პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების შედეგების გამოცხადება ჯგუფში, თუ 

აღნიშნული არ არის შეთანხმებული პროფესიულ სტუდენტებთან; 

4. პროფესიულ სტუდენთა მიერ შეფასების შედეგების ჯგუფში გაცნობაზე მიღებული თანხმობის 

მიუხედავად, დაუშვებელია იმ პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების შედეგების გამოცხადება, 

რომლებიც შეფასების შედეგების გამოცხადების დროს არ იმყოფებიან ჯგუფში. ასეთ პროფესიულ 

სტუდენტებს შეფასების შედეგები ეცნობებათ ინდივიდუალურად; 

5. მოდულის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია პროფესიულ სტუდენტთა შედეგები 

განზოგადებული სახით განიხილოს ჯგუფში და გასცეს შესაბამისი რეკომენდაციები, შეფასების 

გაუმჯობესების მიმართულებით.  

 

მუხლი 20. შეფასების შედეგების გასაჩივრება (აპელაცია) 

1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს შეფასებასთან დაკავშირებით გაასაჩივროს ორი 

კომპონენტი: 

 1.1. შეფასების ობიექტურობა და შედეგი 

 1.2   შეფასების პროცედურა 

2. შეფასების პროცედურის გასაჩივრება შესაძლებელია წერილობით, იმავე დღეს, სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურთან; 

3. შეფასების შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია შემფასებელთან/მოდულის 

განმახორციელებელ პირთან სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ჩართულობით, 

პროფესიული სტუდენტისათვის შედეგების გაცნობიდან მომდევნო სამუშაო დღეს, წერილობით;  

4. შეფასების შედეგების გასაჩივრების შემთხვევაში, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის 

უფროსი უფლებამოსილია განხილვაში ჩართოს დარგის სხვა სპეციალისტი. პროფესიული 

სტუდენტი უფლებამოსილია მიიღოს მონაწილეობა საკითხის განხილვისას; 

5. გასაჩივრების შედეგები პროფესიულ სტუდენტს ეცნობება წერილობით, გასაჩივრებიდან 

არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში; 

6. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს გასაჩივრების შედეგები ხელმეორედ გაასაჩივროს 

აკადემიის დირექტორთან, გასაჩივრების შედეგების მიღებიდან 1 დღის ვადაში; 

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნათა უზრუნველსაყოფად, გასაჩივრების შედეგები 

პროფესიულ სტუდენტს ეცნობება წერილობით, გასაჩივრებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის 

ვადაში. პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია მიიღოს მონაწილეობა საკითხის განხილვისას; 

8. დირექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება, 

გარდა კანონმდებლობით დადგენილი წესისა. საჭიროების შემთხვევაში, დირექტორის 
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გადაწყვეტილებაში ასევე მიეთითება განმეორებითი შეფასების ვადები, მოდულის წინაპირობათა 

დაკმაყოფილების დაცვის უზრუნველსაყოფად. 

 

თავი 6. შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები 

 

მუხლი 21. დუალური სწავლების პროცესში გამოცდების ჩატარების წესი 

1. პროფესიულ სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ დუალური სწავლების სახით, სავალდებულო 

წესით უტარდებათ შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდები. 

 

მუხლი 22. შუალედური გამოცდა: 

1. შუალედური გამოცდის მიზანია სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის შეფასება; 

2. შუალედური გამოცდის შედეგები არ წარმოადგენს პროფესიული სტუდენტის სტატუსის 

შეწყვეტის საფუძველს (გარდა მე-6 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა) და არ მოქმედებს 

სწავლის შედეგების საბოლოო შეფასებაზე; 

3. შუალედური გამოცდის შედეგები გამოიყენება სასწავლო პროცესის კორექტირებისა და 

გაუმჯობესებისათვის; 

4. შუალედურ გამოცდაზე მონაწილეობა არის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა; 

5. შუალედურ გამოცდაზე საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პროფესიული 

სტუდენტი ვალდებულია გავიდეს უახლოეს დამატებით შუალედურ გამოცდაზე; 

6. დამატებით შუალედურ გამოცდაზე გამოუცხადებლობის შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს 

უწყდება სტუდენტის სტატუსი; 

7. შუალედური გამოცდა ტარდება პროგრამის განხორციელების შუა ეტაპზე;  

8. შუალედური გამოცდა მოიცავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებიც მიღწეულია გამოცდის 

ჩატარებამდე; 

9. შუალედური გამოცდა შედგება პრაქტიკული და თეორიული ნაწილებისაგან; 

10. თეორიული და პრაქტიკული გამოცდის ჩატარება ხდება შესაბამის გარემოში სხვადასხვა დღეს. 

11. გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი გრძელდება არა უმეტეს სამი საათისა. პროფესიულ სტუდენტმა 

უნდა დაადასტუროს, რომ მას შეუძლია ზეპირად ან წერილობით სამუშაოს დაგეგმვა, შესაბამისი 

ინსტრუმენტების და მასალების შერჩევა და დავალების შესრულება. ამასთან, ჩართული უნდა იყოს 

აგრეთვე შრომის დაცვის, შრომის უსაფრთხოების, ბუნებისა და გარემოს დაცვის, ენერგიისა და 

მასალების რაციონალური გამოყენების საკითხები; 

12. თეორიული გამოცდის დავალებების შესრულების ხანგრძლივობა გათვალისწინებულია არა 

უმეტეს 90 წუთისა; 

13. შუალედური შეფასების შედეგები უნდა ეცნობოს პროფესიულ სტუდენტს და პროგრამის 

განმახორციელებელ მხარეებს შეფასების ჩატარებიდან არაუმეტეს 10 დღისა; 

14. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს შუალედური გამოცდის შედეგები მისი გაცნობიდან 10 

სამუშაო დღის ვადაში წერილობითი განცხადებით გაასაჩივროს აკადემიის დირექტორთან; 

15. აკადემია ვალდებულია 10 სამუშაო დღის ვადაში, სასწავლო საწარმოსთან ერთად განიხილოს 

საჩივარი და მიღებული დასაბუთებული გადაწყვეტილების თაობაზე აცნობოს საჩივრის ავტორს. 
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მუხლი 23. საკვალიფიკაციო გამოცდა    
1. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვულ შემთხვევებში, პროფესიული 

კვალიფიკაციის ან ასოცირებული ხარისხის მინიჭების წინაპირობაა საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩაბარება;   

2. საკვალიფიკაციო გამოცდის თემატიკა არ უნდა გასცდეს საგანმანათლებლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებს; 

3. საკვალიფიკაციო გამოცდა უნდა უზრუნველყოფდეს როგორც ცოდნის, ისე უნარების ან/და 

კომპეტენციების ჰოლისტიკურ შეფასებას;   

4. გამოცდა გრძელდება არა უმეტეს ოთხი საათისა;   

5. საკვალიფიკაციო გამოცდის ინსტრუმენტის შემუშავება ხორციელდება აკადემიის მიერ 

საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიასთან შეთანხმებით; 

6. იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიული სტუდენტი საპატიო მიზეზით ვერ გამოცხადდება 

საკვალიფიკაციო გამოცდაზე ან მიიღებს არადამაკმაყოფილებელ შეფასებას, მას საშუალება ექნება 

ერთი წლის განმავლობაში განმეორებით გავიდეს საკვალიფიკაციო გამოცდაზე, რისთვისაც ის 

განცხადებით მიმართავს აკადემიას. განცხადებას თან დაურთავს საკვალიფიკაციო გამოცდაზე 

გამოუცხადებლობის საპატიო მიზეზის  დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში;  

7.  განმეორებით საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გამოუცხადებლობის ან უარყოფითი შეფასების 

მიღების შემთხვევაში, მას უწყდება პროფესიული სტუდენტის სტატუსი და გაიცემა ცნობა 

გავლილი მოდულები/სწავლის შედეგების შესახებ;  

8. საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების გასაჩივრება ხორციელდება 22-ე მუხლის მე-14 და მე-15 

პუნქტებით დადგენილი წესით.   

 

მუხლი 24. საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისია 

1. საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისია იქმნება აკადემიის დირექტორის ბრძანებით, პროგრამის 

ხელმძღვანელის წარდგენებით;  

2. დუალური სწავლების მიდგომით პროგრამის მიზნებისათვის, საკვალიფიკაციო საგამოცდო 

კომისიის შემადგენლობაში თანაბარი რაოდენობით უნდა  შედიოდეს პარტნიორი საწარმოსა და 

აკადემიის წარმომადგენლები; 

3. საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შემადგენლობაში სავალდებულოდ უნდა შედიოდნენ 

დარგის შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლები; 

4. საგამოცდო კომისიის შემადგენლობაში არ უნდა შედიოდეს პირი, რომელიც მონაწილეობდა 

პროფესიული სტუდენტის  სწავლების პროცესში;  

5. შეფასების ინსტრუმენტს ითანხმებს საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისია; 

6. საგამოცდო საკითხები იდენტურია ყველა პროფესიული სტუდენტისათვის. 

 

თავი 6. შეფასების სისტემის ხარისხის შიდა უზრუნველყოფა 

 

მუხლი 25. ვერიფიკაციის მიზანი 

ვერიფიკაცია შეფასების სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმია, რომელიც 

გამოიყენება შეფასების ინსტრუმენტის, შეფასების პროცესისა და შეფასების შედაგად შექმნილი 
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მტკიცებულების, შეფასების სისტემის მიმართ ავტორიზაციის სტანდარტებით დადგენილ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. 

 

მუხლი 26. მოთხოვნები შეფასების სისტემის მიმართ და სამიზნე პროცესები 

1. შეფასების სისტემის მიმართ დადგენილი მოთხოვნებია: 

ა. ვალიდურობა; 

ბ. სანდოობა; 

გ. გამჭვირვალეობა; 

დ. სამართლოანობა; 

ე. ობიეტურობა, 

2. შეფასების სისტემა ვალიდურია თუ გამოყენებული შეფასების ინსტრუმენტი რელევანტურია იმ 

სწავლის შედეგის დადასტურებისათვის, რაც ფასდება. ასევე შეფასების გამოყენებული 

ინსტრუმენტი იძლევა სწავლის შედეგის შეფასების შესაძლებლობას ყველა კრიტერიუმის 

მიხედვით; 

3. შეფასების სისტემის ვალიდურობის მიზნით შეფასების ობიექტია შეფასების ინსტრუმენტი, 

რისთვისაც ხორციელდება შეფასების ინსტრუმენტის შესწავლა შინაარსობრივი კუთხით;   

4. შეფასების სისტემა სანდოა, თუ განხორციელებული შეფასების შედეგები გამყარებულია 

სათანადო მტკიცებულებებით;  

5. შეფასების სისტემის სანდოობის მიზნით შეფასების ობიექტია შეფასების მტკიცებულება, 

რისთვისაც ხორციელდება მათი შესწავლა შინაარსობრივი კუთხით;   

6. შეფასების სისტემა გამჭვირვალეა, თუ შეფასების პროცესი და დადასტურების პირობები, 

მოთხოვნები, ასევე შეფასების შესახებ სხვა საჭირო ინფორმაცია წინასწარ არის ცნობილი ყველა 

შესაფასებელი პირისათვის;  

7. შეფასების სისტემა სამართლიანია, თუ შეფასების პროცესი ორგანიზებულია იმგვარად, რომ ის 

საშუალებას აძლევს შესაფასებელ პირს დაადასტუროს მიღწეული სწავლის შედეგები (მათ შორის 

შეფასების დრო, შეფასების გარემო, გამოყენებული მასალები, აღჭურვილობა და სხვა პირობები). 

ასევე შეფასებისას ყველა ერთნაირ პირობებში იქნა ჩაყენებული;  

8. შეფასების სისტემის გამჭვირვალეობის და სამართლიანობის მიზნით შეფასების ობიექტია 

შეფასების პროცესი, რაც ხორციელდება შეფასების ინსტრუმენტის შესწავლის (პირობების 

ნაწილში), პროფესიულ სტუდენტთა ინტერვიურების ან/და შეფასების პროცესზე დასწრების 

გზით;     

9. შეფასების სისტემა ობიექტურია, თუ ყველა შესაფასებელი პირი ერთნაირი შესრულების 

(შედეგების) პირობებში ერთნაირად არის შეფასებული;  

10. შეფასების სისტემის ობიექტურობის მიზნით შეფასების ობიექტია შეფასების პროცესი, რაც 

ხორციელდება შეფასების მტკიცებულებათა და უწყისების შესწავლის გზით.  

 

მუხლი 27. შეფასების სისტემის ვერიფიკაციის პროცედურა   
1. ვერიფიკაცია ხორციელდება  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით; 

2. ვერიფიკაციისას გამოიყენება ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ წინასწარ შემუშავებული 

ფორმები; 

3. ვერიფიკაციის მიზნით, აკადემიის ხარისხის მართვის სამსახურის მიერ განისაზღვრება 

ვერიფიკაციის განხორციელების განრიგი და ვერიფიკატორი ან საჭიროების შემთხვევაში- 

ვერიფიკაციის ჯგუფი; 

4. ვერიფიკატორი არის, ან ვერიფიკაციის ჯგუფში სავალდებულოდ უნდა შედიოდეს იმ დარგის 

პროფესიული განათლების მასწავლებელი, რომელი მიმართულების შეფასების 

ინსტრუმენტების/მტკიცებულებების ვერიფიკაციაც ხორციელდება;  
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5. ვერიფიკატორის/ვერიფიკაციის ჯგუფის მუშაობისას უნდა გამოირიცხოს ინტერესთა 

კონფლიქტი. პროფესიული განათლების მასწავლებელი, რომელიც მონაწილეობდა შეფასების 

ინსტრუმენტის შემუშავების ან ვალიდაციის პროცესში, ის ვერ მიიღებს მონაწილეობას ამ 

კონკრეტული შეფასების ინსტრუმენტისა და მტკიცებულებების ვერიფიკაციის პროცესში; 

6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების მოთხოვნათა დაცვის უზრუნველსაყოფად, საჭიროების 

შემთხვევაში აკადემიის დირექტორის მიერ მოიწვევა შესაბამისი დარგის სპეციალისტი, აკადემიის 

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსის მოთხოვნის საფუძველზე; 

7. ვერიფიკაცია ხორციელდება შერჩევითი პრინციპით; 

8. ვერიფიკაციისას შეფასების ინსტრუმენტები და მტკიცებულებები შერჩევისას მხედველობაში 

მიიღება:  

8.1 ვერიფიკაციის პროცესის ადმინისტრირებისათვის არსებული რესურსი და შესასრულებელი 

სამუშაოს მოცულობა; 

8.2. რისკების ანალიზის შედეგები, სადაც გაითვალისწინება შესაძლო შეუსაბამობების მაღალი 

ალბათობა. რაც შესაძლოა გამოწვეული იყოს დამწყები მასწავლებლის ფაქტორით, პრაქტიკული 

დავალებების სიმრავლით, ერთი ინსტრუმენტით ერთდროულად შესაფასებელი სწავლის 

შედეგების რაოდენობით და სხვა.  

9. ვერიფიკაციისას შეირჩევა ერთიდაიგივე შეფასების ინსტრუმენტის ფარგლებში შექმნილი 

მტკიცებულებების საერთო რაოდენობის არანაკლებ 50 პროცენტი. თუ შეფასების 

ინსტრუმენტების/მტკიცებულებების რაოდენობა არ აღემატება 10-ს, მაშინ ვერიფიკაციას 

ექვემდებარება ყველა ინსტრუმენტი/მტკიცებულება; 

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტის მიხედვით შეფასებულ ინსტრუმენტში/მტკიცებულებაში უარყოფითი 

შედეგების შემთხვევაში - აღნიშნული მტკიცებულებები შეფასდება სრულად; 

11. ვერიფიკაციის დასკვნის პროექტი, რომელიც მოიცავს აღმოჩენებსა და რეკომენდაციებს 

ეგზავნება სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს; 

12. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური დასკვნის პროექტს აცნობს დაინტერესებულ მხარეებს 

და აყალიბებს საკუთარ პოზიციას, რაც განიხილება ხარისხის მართვის სამსახურთან, სამუშაო 

შეხვედრაზე; 

13. შეხვედრის შედეგების ფორმდება ოქმით, რის საფუძველზეც ხარისხის მართვის სამსახური 

აყალიბებს საბოლოო დასკვნას;  

14. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის მიხედვით, შეუთანხმებლობის შემთხვევაში სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახური უფლებამოსილია საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს წერილობით, რაც თან 

ერთვის საბოლოო დასკვნას; 

15. ვერიფიკაციის შედეგების შესახებ საბოლოო დასკვნა რეაგირებისათვის წარედგინება 

აკადემიის დირექტორს; 

16. დირექტორის გადაწყვეტილების საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, სასწავლო პროცესის 

მართვის სამსახური ადგენს შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმას, რაც ხარისხის მართვის 

სამსახურის ვიზირებით დასამტკიცებლად წარედგინება დირექტორს;  

17. შესაბამისობის უზრუნველყოფის გეგმის შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს ხარისხის 

მართვის სამსახური.  
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