
დამტკიცებულია კანცლერის 2014 წლის 27 მარტის #01-36 ბრძანებით 

 

საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებისა და  

კომისიაზე დაცვის წესი 
მუხლი 1 

საბაკალავრო ნაშრომი წარმოადგენს ერთგვარ შემაჯამებელ სამუშაოს, რითაც მოწმდება 

სპეციალობაში სტუდენტის არგუმენტაციის, ანალიზისა და სინთეზის უნარები და ასევე 

პრობლემების ხედვის თუ შეფასების შესაძლებლობები. 

 

მუხლი 2 

1. საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატი გულისხმობს სტუდენტის მიერ კვლევისა და ანალიზის თემის 

შერჩევას, საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის არჩევას, მასთან კონსულტირებასა და 

დამოუკიდებელ მუშაობას, საბაკალავრო ნაშრომის ირგვლივ ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა 

და კრიტიკულ ანალიზს. 

2. საბაკალავრო ნაშრომის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს დამოუკიდებელი მუშაობის, ანალიზისა 

და ინფორმაციის სინთეზის უნარები, საშუალება მისცეს მას ჩამოაყალიბოს, წარმოაჩინოს და დაიცვას 

კვლევის მეთოდოლოგია, შეძლოს თეორიული ცოდნისა და ემპირიული მასალის საკვლევ თემასთან 

ინტეგრირება. 

 

მუხლი 3 

1. საბაკალავრო ნაშრომის თემას და საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელს ირჩევს სტუდენტი. 

საბაკალავრო ნაშრომის თემა შეირჩევა სტუდენტისა და ხელმძღვანელის მოსაზრებათა შეჯერების 

საფუძველზე ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დამტკიცებული თემატიკიდან. (01-33, 31.03.2020) 

2. საბაკალავრო ნაშრომი უნდა შესრულდეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამამთავრებელი 

სემესტრის განმავლობაში,  ხოლო მისი დაცვა უნდა განხორციელდეს სემესტრის დასასრულს. 

3. საბაკალავრო ნაშრომს სტუდენტი ირჩევს დამამთავრებელი სემესტრის აკადემიური რეგისტრაციის 

დროს. (01-33, 31.03.2020) 

4. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელად შეიძლება დამტკიცდეს უნივერსიტეტის აკადემიურ 

თანამდებობაზე არჩეული პირი ან მოწვეული დარგის სპეციალისტი, რომელსაც აქვს შესაბამის 

მიმართულებაში დოქტორის ხარისხი. (01-33, 31.03.2020) 

 

მუხლი 4 

1. საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების შედეგად სტუდენტი შეიძენს არჩეული თემის ირგვლივ ღრმა 

თეორიულ ცოდნას, შეძლებს ინფორმაციის მოძიებას, დამუშავებას და შედარებით ანალიზს. 

2. საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 20 და არაუმეტეს 30 გვერდისა 

გაფორმებული წინამდებარე წესის შესაბამისად. რაოდენობაში იგულისხმება ყველა აკინძული 

გვერდი დანართისა და ბიბლიოგრაფიის გარეშე. (01-58, 03.06.2016) (01-33, 31.03.2020) 

3. საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით.  ნაშრომის  შეფასებას ახორციელებს 

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი (30 ქულა), თემის რეცენზენტი (40 ქულა),  კომისია საჯარო 

დაცვაზე (30 ქულა). (01-33, 31.03.2020) 
 

მუხლი 5 ამოღებულია (01-33, 31.03.2020) 

 

მუხლი 6 
1. საბაკალავრო ნაშრომის  სტრუქტურის შერჩევა წარმოებს ავტორის მიერ თემატიკის მიხედვით.  

2. საბაკალავრო ნაშრომი უნდა შესრულდეს A4  ფორმატის (297210 მმ) 80 გ/მ2  სიმკვრივის ქაღალდზე. 

ორიენტაცია – ვერტიკალური. ბეჭდვა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ერთ გვერდზე. ფოტოსურათები და 

სხვა განსაკუთრებული დანიშნულების ცხრილები შესაძლებელია შესრულებულ იქნას A4 ფორმატის 

ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე. უფრო დიდი თაბახის გამოყენების შემთხვევაში (მაგ. სქემებისათვის) 

დასაშვებია ნებისმიერი ფორმატის გამოყენება, მხოლოდ აღნიშნული გვერდები არ უნდა აიკინძოს 

ძირითად ტექსტთან ერთად. 

3. საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმებისას ყოველი ფურცლის მარცხენა მხარეს უნდა დარჩეს – 38 მმ-

იანი მინდორი, მარჯვნივ 15 მმ-იანი, ზედა და ქვედა - 25 მმ-იანი. 



4. საბაკალავრო ნაშრომის ტექსტის ძირითადი ნაწილი უნდა შესრულდეს შრიფტით: Sylfaen,  ზომით 

12. თავებისა და ქვეთავების დასახელებაში შეიძლება გამოყენებული იქნას 14/16 ზომის შრიფტი. შემ-

ჭიდროვებული ტიპის შრიფტები არ მიიღება.  

5. საბაკალავრო ნაშრომის ყველა გვერდი უნდა იქნას დანომრილი თანმიმდევრობით. დაუშვებელია 

თავისუფალი სივრცის ან გვერდის დატოვება. ასევე დაუშვებელია გვერდების განმეორება. გვერდის 

ნომრების შრიფტის მინიმალური ზომა არის 10. შესავალი გვერდები, გარდა სატიტულო გვერდისა, 

ინომრება ქვედა მარჯვენა კიდეში დაბალი რეგისტრის რომაული ციფრებით (i, ii, iii და ა. შ.). 

საბაკალავრო  ნაშრომის სხვა დანარჩენი ნაწილი ინომრება არაბული ციფრებით.  

6. საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტისთვის ინტერვალი არის 1.5. მცირე ზომის სექციებისათ-

ვის (შინაარსი, ცხრილების ნუსხა, რეზიუმე, სქოლიო, შენიშვნა და სხვა) აიღება ინტერვალი 1. 

7. საბაკალავრო ნაშრომის ყველა თავის და ქვეთავის დასახელება უნდა მიეთითოს სარჩევში. თავებისა 

და ქვეთავების შრიფტის ზომა შეიძლება აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომას. ყველა 

თავი უნდა იწყებოდეს ახალი გვერდიდან, ხოლო  ქვეთავი უნდა გაგრძელდეს იმავე გვერდიდან. 

8. საბაკალავრო ნაშრომში ლიტერატურის ციტირება უნდა წარმოებდეს ძირითად ტექსტში (როგორც 

წესი, აბზაცის ბოლოს) კვადრატულ ფრჩხილებში არაბული ციფრებით. შრიფტი უნდა იყოს ტექსტის 

შესაბამისი ზომის. ციტირებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა იქნას მოყვანილი საბაკალავრო 

ნაშრომის  ბოლოს. 

9. საბაკალავრო ნაშრომში სქოლიო შეიძლება განთავსდეს გვერდის ან თავის/ქვეთავის ბოლოს. შრიფ-

ტის ზომა – 10 პუნქტი. თუ სქოლიო განთავსებულია თავის ბოლოს, მაშინ ნუმერაცია წარმოებს არაბუ-

ლი ციფრებით და მთელი თავის განმავლობაში თანმიმდევრულია. სქოლიოს გვერდის ბოლოში გან-

თავსებისას ნუმერაცია წარმოებს სიმბოლოებით ან არაბული ციფრებით, რომელიც შესაძლებელია და-

იწყოს ყოველ გვერდზე თავიდან. ძირითად ტექსტში სქოლიოს მითითება წარმოებს ხარისხის რეგის-

ტრის სიმბოლოებით. 
 

მუხლი 7 

1. საბაკალავრო ნაშრომის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  

ა. თავფურცელი; 

ბ. შინაარსი; 

ბ.ა. შესავალი; 

ბ.ბ. შედეგები და მათი განსჯა; 

ბ.გ. დასკვნა. 

გ. ბიბლიოგრაფია ან გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა. 

2. საბაკალავრო ნაშრომის არააუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  

ა. ცხრილები; 

ბ. გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხა; 

გ. დანართები. 

 

მუხლი 8 

1. საბაკალავრო ნაშრომის თავფურცელზე უნდა მიეთითოს საბაკალავრო ნაშრომის დასახელება, 

ბაკალავრის სახელი და გვარი, უნივერსიტეტის სახელწოდება, ქალაქი, ნაშრომის შესრულების 

თარიღი. აღნიშნული გვერდის ნომერი არის (i), თუმცა იგი არ მიეთითება.  

2. საბაკალავრო  ნაშრომი  უნდა შეიცავდეს სარჩევს (შინაარს). ინტერვალი უნდა იყოს 1. შრიფტის 

ზომა - 12 პუნქტი. აბზაცებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 6-12 პუნქტი. გვერდის ნომრები უნდა 

განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის ნომერს შორის სივრცის შევსება 

სიმბოლოებით: „ .“,  „–“, „_“. 

 

მუხლი 9 

1. საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტი უნდა დაიყოს თავებად და ქვეთავებად. იგი 

აუცილებლად უნდა შეიცავდეს შესავალს, ავტორის მიერ მიღებულ შედეგებს და მათ განსჯას, 

დასკნას. 

2. საბაკალავრო ნაშრომის შესავალ ნაწილში აღწერილი უნდა იქნას ნაშრომში დასმული პრობლების 

აქტუალობა. შესავალის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის მოცულობის 5%-ს. 



3. შედეგების განსჯის სტრუქტურა დამოკიდებულია საბაკალავრო  ნაშრომის თემატიკაზე და ავტორს 

უფლება აქვს იგი წარმოადგინოს მისთვის სასურველი ფორმით. იგი არ არის შეზღუდული ქვეთავების 

რაოდენობით.   

4. საბაკალავრო ნაშრომი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მიღებულ დასკვნებს. 

მუხლი 10 

1. საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა განთავსდეს ნაშრომის ბოლოს 

ძირითად ტექსტში მითითებული თანმიმდევრობის მიხედვით. ლიტერატურული წყაროს 

მითითებისას დაცული უნდა იქნას  შემდეგი სტილი: 

ა. სტატია:  გვარი ინიციალი. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. წელი, 

ტომი, [ნომერი,] გვ. დასაწისი დასასრული  (მაგ.: 1. მაჭავარიანი ს., უწყებრივი ქვემდებარეობისა და 

განსჯადობის პრობლემა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად. ჟ. 

მართლმსაჯულება, 2007, 2, გვ. 186-213.). 

ბ. წიგნი:  

ბ.ა. ცალკეული გვერდების მითითებისას: გვარი ინიციალი. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: 

გამომცემლობა. წელი, [ტომი,]  გვ. დასაწისი–დასასრული (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო 

ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 68-86.). 

ბ.ბ.  მთლიანი წიგნის მითითებისას: გვარი ინიციალი. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: 

გამომცემლობა. წელი, [ტომი,]  გვერდების რაოდენობა გვ. (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო 

ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 379.). 

გ. ინფორმაციის გლობალური ქსელი: ვებ–გვერდის დასახელება. უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული 

– რიცხვი, თვე, წელი.  

(მაგ.: 1.  http://untreaty.un.org/ilc/teksts/instruments/English/draft%2520articles/74_1996.pdf 
უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 5.03.2011.). 

2. ლიტერატურის ნუსხაში გვერდები ინომრება თანმიმდევრულად ძირითად ტექსტთან ერთად, 

სტრიქონებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს – 1, აბზაცებს შორის ინტერვალი 6-12 პუნქტი, ხოლო 

შრიფტის ზომა 12 პუნქტი. 
 

მუხლი 11 

1. თუ საბაკალავრო ნაშრომს თან ერთვის ცხრილების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების 

ნუსხა, რეკომენდირებულია განთავსდეს საბაკალავრო ნაშრომის ბოლოს. ინტერვალი უნდა იყოს 1.5. 

აბზაცი, რომლის სიგრძეც აღემატება ერთ სტრიქონს, ინტერვალის ზომად აიღება 1. შრიფტის ზომა 

უნდა იყოს 12. გვერდის ნომრები უნდა განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და 

გვერდის ნომერს შორის სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „.“, „–“, „_“.(01-33, 31.03.2020) 

2. ცხრილების,   დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების შემცველობა, ადგილმდებარეობა და 

ფორმატირება განპირობებულია ნაშრომის სპეციფიკით. სხვა ლიტერატურული წყაროებიდან აღებუ-

ლი ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების,  სქემებისა და  ილუსტრაციების გამო-

ყენებისას არ უნდა იქნას დარღვეული საავტორო უფლებები. ცხრილები, ანალიტიკური 

პროცედურები, დიაგრამები და სქემები  აიგება შავ–თეთრად, ასევე დასაშვებია ფერადი დიაგრამებისა 

და ილუსტრაციების გამოყენება.  

3. ცხრილების,  დიაგრამების,  სქემებისა და  ილუსტრაციების დასახელებები უნდა განთავსდეს უშუა-

ლოდ მათ თავზე ან ბოლოში. შრიფტის ზომად გამოყენებული უნდა იქნას  ძირითადი ტექსტის შრიფ-

ტის ზომაზე 1 პუნქტით ნაკლები. დასაშვებია ნახევრად მუქი შრიფტის გამოყენება. ინტერვალი აიღე-

ბა 1–ის ტოლი. 

4. ცხრილები,  დიაგრამები, სქემები, ილუსტრაციები  და მათი დასახელებები შეიძლება განთავსდეს 

როგორც ძირითად ტექსტში, ისე ცალკეულ ინდივიდუალურ გვერდზე  დანართების სახით.  

ცხრილები, დიაგრამები, სქემები და ილუსტრაციები ტექსტიდან დაცილებული უნდა იყოს 1.5-2 სმ-

ით. საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია ფურცლის ჰორიზონტალური ორიენტაცია. ჰორიზონტალუ-

რი გვერდების მინდორი და  გვერდის ნუმერაცია უნდა იყოს ვერტიკალური გვერდების ანალოგიური. 

5. თუ საბაკალავრო ნაშრომს დანართების სახით თან ერთვის მონაცემთა ცხრილები, დიაგრამები, 

სქემები და ილუსტრაციები, ისინი უნდა განთავსდეს საბაკალავრო ნაშრომში ბიბლიოგრაფიის ან 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხის  შემდეგ. ამასთან, ძირითად ტექსტში არსებული მონაცემთა 

ცხრილების, დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია წარმოებს გამჭოლად. დანართში 

არსებული ცხრილების, დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია იწყება თავიდან. 

http://untreaty.un.org/ilc/teksts/instruments/English/draft%2520articles/74_1996.pdf


6. საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ისეთი აბრევიატურებისათვის, რომელიც არ არის 

საყოველთაოდ მიღებული, სასურველია ავტორის მიერ მოცემული იქნას მათი ჩამონათვალი და ახსნა, 

რაც ნაშრომს ადვილად აღსაქმელს გახდის. გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხა საბაკალავრო 

ნაშრომში უნდა განთავსდეს შესავალ ნაწილში ნაშრომის სარჩევის (შინაარსის) ან ცხრილების ნუსხის 

შემდეგ. 

 

მუხლი 12 

1. ნაშრომი წარდგენილ უნდა იქნეს შესაბამის ფაკულტეტზე არაუგვიანეს სემესტრის დაწყებიდან მე-

13 კვირის ბოლოს და განესაზღვროს რეცენზენტი, რომელიც უნდა იყოს დარგის სპეციალისტი. (01-33, 

31.03.2020) 

2. რეცენზენტს ნაშრომი უნდა გადაეცეს დაცვამდე არაუგვიანეს 10 დღით ადრე. იგი დაცვამდე 5 

დღით ადრე  წარადგენს რეცენზიას წერილობითი ფორმით. (01-33, 31.03.2020) 

3. საბაკალავრო ნაშრომი უნდა იყოს ზამბარაზე აკინძული A4 ფორმატის ფურცელზე. 

4. საბალავრო ნაშრომს უნდა ახლდეს ხელმძღვანელის წერილობითი დასკვნა, შეფასების უწყისით. 

5. ბაკალავრმა ასევე უნდა წარადგინოს  ნაშრომის სრული ელექტრონული ვერსია - CD დისკზე; 

6. ნაშრომის დაგვიანებით წარდგენის შემთხვევაში დაცვა გადაიდება ერთი სემესტრით.  

 

მუხლი 13 

1. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი თავის დასკვნას შეფასებასთან ერთად აკეთებს ნაშრომის 

რეცენზენტისთვის გადაცემამდე. 

2. ნაშრომის ხელმძღვანელი თავის დასკვნაში მიუთითებს ბაკალავრის მიერ მთელი სემესტრის 

განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს აღწერას, შეაფასებს ნაშრომის კვლევით ნაწილს, გაფორმების 

ხარისხს და წერს შეფასებას 30 ქულის ფარგლებში.(01-58, 03.06.2016), (01-33, 31.03.2020) 

3. ხელმძღვანელი საბაკალავრო ნაშრომს აფასებს შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 შეფასების კრიტერიუმი ქულა 

1 თემის აქტუალობა და პრობლემების ხედვა 5 ქულა 

2 კვლევითი კომპონენტი და ანალიზის უნარი 10 ქულა 

3 არგუმენტირებული დასკვნები 5 ქულა 

4 ნაშრომის  გაფორმების ხარისხი 5 ქულა 

5 საბაკალავრო ნაშრომზე სემესტრის განმავლობაში გაწეული სამუშაო 5 ქულა 

(01-58, 03.06.2016) (01-33, 31.03.2020) 

 

მუხლი 14 

1. საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტი რეცენზიას შეფასებით წარმოადგენს ნაშრომის დაცვამდე 

არაუგვიანეს 5 დღით ადრე. 

2. რეცენზიაში მიეთითება ნაშრომის ზოგადი შეფასება, დამუშავებული მასალის ანალიზი, ნაშრომის 

ენა და სტილი. რეცენზენტი საბაკალავრო თემაზე წერს თავის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს. 

3. რეცენზენტი საბაკალავრო ნაშრომს აფასებს 40 ქულის ფარგლებში შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 

 შეფასების კრიტერიუმი ქულა 

1 თემის აქტუალობა და პრობლემების ხედვა 10 ქულა 

2 კვლევითი კომპონენტი, კვლევის მეთოდები და ანალიზის უნარი 10 ქულა 

3 საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შედეგები 10 ქულა 

4 ნაშრომის სტრუქტურა, გამოყენებული ლიტერატურურის ადექვატურობა, 

აკადემიური წერის კულტურა, ინფორმაციის სამართლებრივად გამოყენება 

10 ქულა 

(01-58, 03.06.2016) (01-33, 31.03.2020) 

 

მუხლი 15 

1. საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შემადგენლობას ფაკულტეტთან შეთანხმებით ბრძანებით 

ამტკიცებს რექტორი. 

2. კომისიის შემადგენლობა შედგება მინიმუმ 3 წევრისა და სხდომის მდივნისაგან. 

3. კომისიას ჰყავს თავმჯდომარე, რომელიც არის დარგის სპეციალისტი და დაცვის მომენტისათვის არ 

არის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი. 



4. ნაშრომის დაცვაზე დაშვებისათვის აუცილებელია ნაშრომის ხელმძღვანელის შეფასება იყოს 

მინიმუმ 15 ქულა, ხოლო რეცენზენტის შეფასება - მინიმუმ 20 ქულა. (01-58, 03.06.2016) (01-33, 

31.03.2020) 

5. კომისია ნაშრომს აფასებს 30 ქულის ფარგლებში. საბოლოო შეფასება არის კომისიის ყველა წევრის 

შეფასების  საშუალო. დადებითი შეფასებისათვის აუცილებელია კომისიის შეფასება იყოს არანაკლებ 

16 ქულისა. (01-58, 03.06.2016) (01-33, 31.03.2020) 

6. კომისია საბაკალავრო ნაშრომს აფასებს შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 

 შეფასების კრიტერიუმი ქულა 

1  თემის აქტუალურობა და პრობლემების ხედვა   5 ქულა 

2  კვლევითი კომპონენტი და ანალიზის უნარი  5 ქულა 

3 საბაკალავრო ნაშრომის  არგუმენტირებული დასკვნები 5 ქულა 

4 საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაციის ხარისხი 5 ქულა 

5 რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე გაცემული პასუხების 

სიზუსტე და სიღრმისეულობა   

5 ქულა 

6 კომისიის მიერ დასმულ კითხვებზე გაცემული არგუმენტირებული პასუხები 5 ქულა 

(01-58, 03.06.2016) (01-33, 31.03.2020) 

7. ელექტრონული სწავლების პირობებში, საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა შესაძლებელია 

განხორციელდეს ინტერაქციული მეთოდით, პირდაპირი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით. 

(01-33, 31.03.2020) 

 

მუხლი 16. დასკვნითი დებულებები 

1. საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებისა და კომისიაზე დაცვის წესს ბრძანებით ამტკიცებს 

უნივერსიტეტის კანცლერი. 

2. აღნიშნულ წესში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება კანცლერის ბრძანებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი  

 

საბაკალავრო  ნაშრომის ხელმძღვანელის  შეფასების კრიტერიუმები 

 

1. შერჩეული თემის აქტუალურობა - მაქსიმუმ 5 ქულა 

5 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა კარგადაა  ჩამოყალიბებული, განმარტებული და 

დასაბუთებული.  

4  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა განმარტებულია, მაგრამ აკლია სიცხადე/დასაბუთება. 

3 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა განმარტებულია, მაგრამ ბოლომდე არ არის 

დასაბუთებული. 

2  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა ზედაპირულად და არაარგუმენტირებულადაა 

ჩამოყალიბებული. 

1  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა ჩამოყალიბებულია არაკვალიფიციურად, ყოველგვარი 

დასაბუთების გარეშე. 

0 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა არ არის ჩამოყალიბებული.  

 

 2. კვლევითი კომპონენტი და ანალიზის უნარი   - მაქსიმუმ 10 ქულა 

10-9 ქულა სტუდენტი კარგად აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ამჟღავნებს ანალიზის 

უნარს. 

8-7 ქულა  სტუდენტს შეუძლია ჩამოაყალიბოს კვლევის ძირითადი პრობლემატიკა, ამჟღავნებს 

ანალიზის უნარს, თუმცა შეინიშნება გარკვეული უზუსტობები. 

6-5 ქულა  სტუდენტი  კარგად ვერ აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ვერ ამჟღავნებს 

სწორი ანალიზის უნარს. 

4-3 ქულა    სტუდენტი არადამაჯერებლად აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ვერ 

ამჟღავნებს სწორი ანალიზის უნარს. 

2-1 ქულა სტუდენტი  ვერ აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ვერ ამჟღავნებს სწორი 

ანალიზის უნარს. 

0 ქულა კვლევითი კომპონენტი საერთოდ არ არის შესრულებული. 

     

 

 

3. არგუმენტირებული დასკვნები - მაქსიმუმ 5 ქულა 

5  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული დასკვნები. 

მათ შესაძლებელია ჰქონდეთ გამოყენებითი მნიშვნელობა. 

4  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული დასკვნები. 

მათ შესაძლებელია ჰქონდეთ პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

3  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული დასკვნები, 

თუმცა ეს მსჯელობა არ არის დამაჯერებელი.   



2  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით ნაკლებად აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული 

დასკვნები,  შედეგები მოითხოვს დამატებით დაზუსტებას. 

1 ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით არა აქვს არგუმენტირებული დასკვნები 

დასაბუთებული.   

0 ქულა სტუდენტს ნაშრომში საერთოდ არა აქვს არგუმენტირებული დასკვნები. 

 

 

4. ნაშრომის გაფორმების ხარისხი - მაქსიმუმ 5 ქულა 

5  ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა პასუხობს თემის სათაურს,  ნაშრომი შესრულებულია, 

ფაქტობრივად, უშეცდომოდ, დაცულია საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების წესი. 

4  ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა პასუხობს თემის სათაურს, მაგრამ საჭიროებს დაზუსტებას. ნაშრომი 

შესრულებულია შეცდომების გარეშე, სწორადაა გამოყენებული საბაკალავრო ნაშრომის 

გაფორმების წესი. 

3  ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა ნაწილობრივ პასუხობს თემის სათაურს, დაშვებულია უმნიშვნელო 

შცდომები, სწორადაა გამოყენებული საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმების წესი. 

2 ქულა ნაშრომის სტრუქტურა არ არის თემის სათაურის შესაბამისი, ტექსტში არსებული 

გრამატიკული შეცდომები ხელს უშლის აზრის გაგებას, ტექსტი სტრუქტურულად 

გამართული არაა, არის ტერმინოლოგიური შეცდომები, შეცდომებია დაშვებული 

საბაკალავრო ნაშრომის გაფორმებისასაც. 

1 ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა არ არის საკვლევი თემის  შესაბამისი, ტექსტი შეიცავს უამრავ 

ტერმინოლოგიურ და აზრობრივ შეცდომას, რომელთა გამოც მისი შინაარსის გაგება 

რთულია. ნაშრომი არ არის საბაკალავრო ნაშრომის წესის შესაბამისად გაფორმებული. 

 

0 ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა საერთოდ არ შეესაბამება თემის სათაურს, ტექსტი ბუნდოვანია, 

ტერმინები არასწორადაა შერჩეული და  მათი შინაარსი, პრაქტიკულად, გაუგებარია. 

ნაშრომი არ არის საბაკალავრო ნაშრომის წესის შესაბამისად გაფორმებული. 

 

 

 

5. სემესტრის განმავლობაში საბაკალავრო ნაშრომზე გაწეული სამუშაო - მაქსიმუმ 5 ქულა 

5  ქულა სტუდენტმა თემა შეარჩია და საბაკალავრო ნაშრომი შეასრულა უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი ყველა წესის, მოთხოვნისა და დროის შესაბამისად. ხელმძღვანელთან 

საურთიერთოდ სისტემატურად  იყენებდა სილაბუსით დადგენილ საკონსულტაციო დროს. 

4  ქულა სტუდენტმა თემა შეარჩია და საბაკალავრო ნაშრომი შეასრულა უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი ყველა წესისა და მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა ხელმძღვანელთან 

საურთიერთოდ  ხშირად არ იყენებდა სილაბუსით დაგეგმილ საკონსულტაციო დროს. 

3  ქულა სტუდენტმა თემა შეარჩია და საბაკალავრო ნაშრომი შეასრულა უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი ყველა წესისა და მოთხოვნის შესაბამისად, ზოგჯერ ჰქონდა დადგენილ დროში 

ხელმძღვანელისთვის შესრულებული სამუშაოს წარდგენის პრობლემა. ხელმძღვანელთან 

საურთიერთოდ იშვიათად  იყენებდა სილაბუსით დაგეგმილ საკონსულტაციო დროს. 



2 ქულა სტუდენტმა თემა შეარჩია და საბაკალავრო ნაშრომი შეასრულა უნივერსიტეტის მიერ 

დადგენილი ყველა წესისა და  მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა მუდმივად აგვიანებდა  

დადგენილ დროში ხელმძღვანელისთვის შესასრულებული სამუშაოს წარდგენას.   

ხელმძღვანელთან საურთიერთოდ იშვიათად  იყენებდა სილაბუსით დადგენილ 

საკონსულტაციო დროს. 

1 ქულა სტუდენტმა თემა შეარჩია მოგვიანებით, შესაბამისად, საბაკალავრო ნაშრომიც შეასრულა 

ნაჩქარევად, ხელმძღვანელთან საურთიერთოდ,  ფაქტობრივად, არ იყენებდა სილაბუსით 

დადგენილ საკონსულტაციო დროს. 

0 ქულა სტუდენტმა თემა ვერ შეარჩია და საბაკალავრო ნაშრომი ვერ  შეასრულა უნივერსიტეტის 

მიერ დადგენილი  წესებისა და  მოთხოვნის მიხედვით, შესაბამისად, ვერ შეასრულა 

საბაკალავრო ნაშრომი. 

 

 

 

 

საბაკალავრო  ნაშრომის რეცენზენტის შეფასების კრიტერიუმები 

 

1. შერჩეული თემის აქტუალურობა და პრობლემის ხედვა - მაქსიმუმ 10 ქულა 

10-9 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა კარგადაა  განმარტებული და დასაბუთებული, სტუდენტი 

სწორად აყენებს პრობლემას. 

8-7 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა განმარტებულია, სტუდენტი ხედავს პრობლემას, მაგრამ 

აკლია სიცხადე/დასაბუთება. 

6-5 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა განმარტებულია, სტუდენტი ხედავს პრობლემას,  მაგრამ 

ბოლომდე ვერ ასაბუთებს. 

4-3 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა ზედაპირულად და არაარგუმენტირებულადაა 

ჩამოყალიბებული, პრობლემის ხედვა ბუნდოვანია. 

2-1 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა ჩამოყალიბებულია არაკვალიფიციურად, ყოველგვარი 

დასაბუთების გარეშე, სტუდენტი ვერც პრობლემას ასაბუთებს.  

0 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა არ არის ჩამოყალიბებული, სტუდენტს არა აქვს 

პრობლემის ხედვა. 

 

2. კვლევითი კომპონენტი, კვლევის მეთოდები  და ანალიზის უნარი - მაქსიმუმ 10 ქულა 

10-9 ქულა კვლევის  შესასრულებლად გამოყენებული კვლევის მეთოდები კომპლექსურად, 

კვალიფიციურად და სწორადაა შერჩეული. შერჩეული მეთოდოლოგიის საშუალებით 

სტუდენტი სწორად აანალიზებს და წარმატებით პასუხობს კვლევის ძირითად 

პრობლემატიკას.  

8-7 ქულა კვლევის  შესასრულებლად გამოყენებული კვლევის მეთოდები კვალიფიციურადაა 

შერჩეული. შერჩეული მეთოდოლოგიის საშუალებით სტუდენტს შეუძლია სწორად   

უპასუხოს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას.   

6-5 ქულა კვლევის  შესასრულებლად საჭირო კვლევის მეთოდები არასრულადაა შერჩეული, რის 

გამოც სტუდენტი სწორად ვერ აანალიზებს და სრულად ვერ პასუხობს კვლევის ძირითად 

პრობლემატიკას.  



4-3 ქულა კვლევის  შესასრულებლად შერჩეული კვლევის მეთოდები  მოძველებულია და/ან 

შეუსაბამოა თემასთან. სტუდენტი ვერ აანალიზებს და ვერ  პასუხობს კვლევის ძირითად 

პრობლემატიკას.   

2-1 ქულა კვლევის შესასრულებლად გამოყენებული კვლევის მეთოდები შერჩეულია 

არაკვალიფიციურად, სტუდენტი ვერ ამჟღავნებს ანალიზის უნარს.   

0 ქულა კვლევა შესრულებულია მეთოდოლოგიის გარეშე. 

3. საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შედეგები - მაქსიმუმ 10 ქულა 

10-9 ქულა საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შედეგები ლოგიკური მსჯელობითაა დასაბუთებული. 

მათ შესაძლებელია ჰქონდეთ გამოყენებითი მნიშვნელობა. 

8-7 ქულა საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შედეგები ლოგიკური მსჯელობითაა  დასაბუთებული. 

მათ შესაძლებელია ჰქონდეთ პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

6-5 ქულა საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შედეგები ლოგიკური მსჯელობითაა დასაბუთებული, 

თუმცა, ეს მსჯელობა არ არის დამაჯერებელი.   

4-3 ქულა საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შედეგები ლოგიკური მსჯელობით ნაკლებადაა   

დასაბუთებული. შედეგები მოითხოვს დამატებით დაზუსტებას. 

2-1 ქულა   საბაკალავრო ნაშრომის საბოლოო შედეგები ლოგიკური მსჯელობით არ არის 

დასაბუთებული, მიღებული შედეგები  საეჭვოა. 

0 ქულა საბაკალავრო ნაშრომში  საბოლოო შედეგები  ჩამოყალიბებული არ არის 

 

 

 4. ნაშრომის სტრუქტურა, გამოყენებული ლიტერატურის ადექვატურობა, აკადემიური 

წერის კულტურა, ინფორმაციის სამართლებრივად გამოყენება - მაქსიმუმ 10 ქულა 

10-9 ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა ზედმიწევნით პასუხობს თემის სათაურს. გამოყენებული 

ლიტერატურა ადეკვატურია თემის შინაარსის. ნაშრომი დაწერილია შეცდომების გარეშე, 

მთლიანად არის გამართული და აზრები თანმიმდევრულადაა გადმოცემული. სწორადაა 

გამოყენებული შესაბამისი ტერმინოლოგია. ტექსტში გამოყენებული ინფორმაცია 

სამართლებრივ ჩარჩოებს არ სცილდება ხოლო სხვისი ნაშრომებიდან ამონარიდები და 

ციტატები სქოლიოში კეთილსინდისიერადაა მითითებული. დაცულია საავტორო 

უფლებები. 

8-7 ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა პასუხობს თემის სათაურს, მაგრამ საჭიროებს დაზუსტებას.  

გამოყენებული ლიტერატურა ადევატურია თემის შინაარსის. ნაშრომი დაწერილია 

შეცდომების გარეშე, გამართულია და აზრები თანმიმდევრულადაა გადმოცემული. 

სწორადაა გამოყენებული შესაბამისი ტერმინოლოგია. სხვისი ნაშრომებიდან ამონარიდები 

და ციტატები სქოლიოში კეთილსინდისიერადაა მითითებული. დაცულია საავტორო 

უფლებები. 

6-5 ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა ნაწილობრივ პასუხობს თემის სათაურს. გამოყენებული 

ლიტერატურა ადექვატურია თემის შინაარსის, თუმცა მწირია. ნაშრომი დაწერილია 

უმნიშვნელო შეცდომებით, გამართულია და აზრები თანმიმდევრულადაა გადმოცემული. 

სწორადაა გამოყენებული შესაბამისი ტერმინოლოგია. ინფორმაციის მცირე ნაწილის წყარო 

არაა მითითებული, ხოლო   ციტირებისას ეთიკური ნორმები დაცულია. 



4-3 ქულა ნაშრომის სტრუქტურა არ არის სათანადო დონეზე გადამუშავებული და გაანალიზებული. 

გამოყენებული ლიტერატურა ადეკვატურია თემის შინაარსის, თუმცა, არ არის საკმარისი 

სრულყოფილი ნაშრომის შესასრულებლად. ტექსტში არსებული გრამატიკული შეცდომები 

ხელს უშლის შინაარსის აღქმას, ტექსტი გამართული არაა სტრუქტურულად, არის 

ტერმინოლოგიური შეცდომები. ინფორმაციის საკმაოდ დიდი ნაწილის წყარო 

დაუდგენელია, ასევე, ციტატების გარკვეული ნაწილის წყარო არაკვალიფიციურადაა 

მინიშნებული. 

2-1 ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა არ არის საკვლევი თემის  შესაბამისი, ლიტერატურა არასწორადაა 

შერჩეული. ტექსტში დაშვებულია უამრავი ტერმინოლოგიური და აზრობრივი შეცდომა, 

რომელთა გამოც მისი შინაარსის გაგება რთულია. ინფორმაცია საეჭვოა, ხოლო ციტატები 

წყაროების გარეშეა მოყვანილი. 

0 ქულა ნაშრომის  სტრუქტურა საერთოდ არ შეესაბამება კვლევის მოთხოვნებს, ლიტერატურა 

არასწორადაა შერჩეული. ტექსტი დაწერილია ბუნდოვნად, ტერმინები არასწორია და   მათი 

შინაარსი, პრაქტიკულად, გაუგებარია. გამოყენებული ინფორმაცია გაურკვეველი და საეჭვო 

წარმოშობისაა, ხოლო ციტატები უადგილოდ და წყაროების გარეშეა მოყვანილი. 

 

 

 

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის კომისიის შეფასების კრიტერიუმები 

 

1. შერჩეული თემის აქტუალურობა და პრობლემის ხედვა- - მაქსიმუმ 5 ქულა 

5  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა კარგადაა ჩამოყალიბებული და დასაბუთებული, 

სტუდენტი სწორად აყენებს პრობლემას. 

4  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა ჩამოყალიბებულია, სტუდენტი ხედავს პრობლემას, 

მაგრამ აკლია სიცხადე/დასაბუთება. 

3  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა განმარტებულია, სტუდენტი ხედავს პრობლემას,  მაგრამ 

ბოლომდე ვერ ასაბუთებს მას. 

2  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა ზედაპირულად და არაარგუმენტირებულადაა 

ჩამოყალიბებული, პრობლემის ხედვა ბუნდოვანია. 

1  ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა ჩამოყალიბებულია არაკვალიფიციურად, ყოველგვარი 

დასაბუთების გარეშე, სტუდენტი ვერც პრობლემას აყალიბებს. 

0 ქულა შერჩეული თემის აქტუალურობა არ არის ჩამოყალიბებული, სტუდენტს არა აქვს 

პრობლემის ხედვა. 

 2. კვლევითი კომპონენტი და ანალიზის უნარი   - მაქსიმუმ 5 ქულა 

5  ქულა სტუდენტი კარგად აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ამჟღავნებს ანალიზის 

უნარს. 

4  ქულა  სტუდენტს შეუძლია ჩამოაყალიბოს კვლევის ძირითადი პრობლემატიკა, ამჟღავნებს 

ანალიზის უნარს, თუმცა შეინიშნება გარკვეული უზუსტობები. 

3  ქულა  სტუდენტი  კარგად ვერ აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ვერ ამჟღავნებს 

სწორი ანალიზის უნარს. 



2  ქულა    სტუდენტი არადამაჯერებლად აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ვერ 

ამჟღავნებს სწორი ანალიზის უნარს. 

1  ქულა სტუდენტი  ვერ აყალიბებს კვლევის ძირითად პრობლემატიკას და ვერ ამჟღავნებს სწორი 

ანალიზის უნარს. 

0 ქულა კვლევითი კომპონენტი საერთოდ არ არის შესრულებული. 

     

 3. საბაკალავრო ნაშრომის არგუმენტირებული დასკვნები - მაქსიმუმ  5 ქულა 

5  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული დასკვნები. 

მათ შესაძლებელია ჰქონდეთ გამოყენებითი მნიშვნელობა. 

4  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული დასკვნები. 

მათ შესაძლებელია ჰქონდეთ პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

 

3  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული დასკვნები, 

თუმცა, ეს მსჯელობა არ არის დამაჯერებელი.   

2  ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით ნაკლებად აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული 

დასკვნები. შედეგები მოითხოვს დამატებით დაზუსტებას. 

1 ქულა სტუდენტს ლოგიკური მსჯელობით არ აქვს დასაბუთებული არგუმენტირებული 

დასკვნები.   

0 ქულა სტუდენტს ნაშრომში საერთოდ არა აქვს არგუმენტირებული დასკვნები. 

4. საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაციის ხარისხი   - მაქსიმუმ 5 ქულა 

5 ქულა პრეზენტაცია შინაარსობრივად   გამართულია, თემის შესაბამისია, სლაიდები, გრაფიკები 

და დანართები იკითხება უპრობლემოდ. 

4  ქულა პრეზენტაცია შინაარსობრივად გამართულია, თემის შესაბამისია, თუმცა სლაიდები, 

გრაფიკები და დანართები ვიზუალურად არ იკითხება უპრობლემოდ. 

3  ქულა პრეზენტაცია შინაარსობრივად არ არის გამართული, არ არის თემის შესაბამისი, თუმცა 

სლაიდები, გრაფიკები და დანართები ვიზუალურად არ იკითხება უპრობლემოდ. 

2  ქულა პრეზენტაცია შინაარსობრივად არ არის გამართული,   სლაიდები, გრაფიკები და დანართები 

პრეზენტაციას არ ახლავს.    

1  ქულა პრეზენტაცია არ არის  სწორად შესრულებული და ყურადღება არა არსებით საკითხებზეა 

გადატანილი. 

0 ქულა პრეზენტაცია  არ არის  სწორად შესრულებული და ბაკალავრი საუბრობს თემისაგან 

გასხვავებულ საკითხებზე.  

 5. რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე გაცემული პასუხების სიზუსტე და 

სიღრმისეულობა  - მაქსიმუმ 5 ქულა. 

5 ქულა სტუდენტი დამაჯერებლად პასუხობს რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს, მას 

სიღრმისეულად აქვს გააზრებული პასუხი თითოეულ მათგანზე. 

4  ქულა სტუდენტი პასუხობს რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს, მას აქვს გააზრებული 



პასუხი თითოეულ მათგანზე. 

3  ქულა სტუდენტი პასუხობს რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს, თუმცა  

სიღრმისეულად არა აქვს გააზრებული  ყველა პასუხი. 

2  ქულა სტუდენტი დამაჯერებლად ვერ პასუხობს რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს 

და  არც  სიღრმისეულადა   აქვს გააზრებული პასუხი თითოეულ მათგანზე. 

1  ქულა სტუდენტი სწორად ვერ  პასუხობს რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს.  

მხოლოდ ზოგიერთი მათგანი აქვს გააზრებული. 

0 ქულა სტუდენტი ვერ პასუხობს რეცენზენტის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს და საერთოდ არა 

აქვს გააზრებული არცერთი მათგანი. 

 6. კომისიის მიერ დასმულ კითხვებზე გაცემული არგუმენტირებული პასუხები -  მაქსიმუმ 

5 ქულა  

5 ქულა სტუდენტი გააზრებულად და დამაჯერებლად პასუხობს კომისიის მიერ დასმულ კითხვებს, 

მისი თითოეული პასუხი არგუმენტირებულია. 

4  ქულა სტუდენტი გააზრებულად და დამაჯერებლად პასუხობს კომისიის მიერ დასმულ კითხვებს, 

თუმცა   ზოგიერთი პასუხი არგუმენტირებული არ არის. 

3  ქულა სტუდენტი გააზრებულად პასუხობს კომისიის მიერ დასმულ კითხვებს, თუმცა აკლია 

დამაჯერებლობა  და არგუმენტირებულობა. 

2  ქულა სტუდენტი თითქოს გააზრებულად პასუხობს კომისიის მიერ დასმულ კითხვებს, თუმცა 

მისი პასუხები დამაჯერებელი არ არის და აკლია არგუმენტირებულობა. 

1  ქულა სტუდენტი გააზრებულად ვერ პასუხობს კომისიის მიერ დასმულ კითხვებს, მისი პასუხები 

არც დამაჯერებელია და   არც  არგუმენტირებული. 

0 ქულა სტუდენტი საერთოდ ვერ პასუხობს კომისიის მიერ დასმულ კითხვებს, მისი პასუხები არც 

დამაჯერებელია და   არც  არგუმენტირებული.  

 


