01/08/2019
შპს „საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტის“ რექტორის
ბრძანება # 131
შპს „საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტის „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი
და საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დაგროვებული კრედიტების აღიარების წესში“
ცვლილებების შეტანის შესახებ

შპს „საქართველოს ბანკის სასწავლო უნივერსიტეტის“ დებულების მე–5 მუხლის, პირველი
და მე-2 პუნქტების, მე–3 პუნქტის „ა“, ,,ბ“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. შევიდეს შემდეგი ცვლილებები რექტორის 2019 წლის 6 მაისის N86 ბრძანებით
დამტკიცებულ „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი და საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში დაგროვებული კრედიტების აღიარების წესში“, კერძოდ:
ა) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3.
სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება
3.1.
სამაგისტრო საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ხორციელდება მხოლოდ
სამაგისტრო გამოცდების საფუძველზე, რაც მოიცავს საერთო სამაგისტრო გამოცდებსა
და სასწავლო უნივერსიტეტის გამოცდებს ან საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად;
3.2.
სამაგისტრო პროგრამაზე პირი ჩაირიცხება მოქმედი კანონმდებლობის, ამ წესით
დადგენილი მოთხოვნებისა და საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაშვების
წინაპირობების დაცვით.
3.3.
სასწავლო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე, წინამდებარე წესის დაცვით,
ჩარიცხვისთვის მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია კანონმდებლობით
დადგენილი წესით ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო გამოცდა – სასწავლო
უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი სამაგისტრო პროგრამის საფუძველზე
განსაზღვრული ტესტის შესაბამისი ტიპი, გადალახოს დაწესებულების მიერ საერთო
სამაგისტრო გამოცდის შესაბამისი ტესტის ნაწილისათვის დადგენილი მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ხოლო ასეთის არარსებობისას
გადალახოს კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.
3.4.
სასწავლო უნივერსიტეტი მაგისტრანტობის კანდიდატთა სამაგისტრო პროგრამებზე
ჩარიცხვის მიზნით აწესებს შემდეგ გამოცდებს სპეციალობაში:
ა) წერითი გამოცდა;
ბ) ინტერვიუირება. ინტერვიუირებას საერთო სამაგისტრო გამოცდის ქულაში
კოეფიციენტი არ ენიჭება.
3.5.
სპეციალობის გამოცდების მიზანია დაადგინოს მაგისტრანტობის კანდიდატის
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი სპეციალობაში, რათა მან წარმატებით შეძლოს
შეთავაზებული სამაგისტრო პროგრამის დაძლევა.
3.6.
შიდასაუნივერსიტეტო
სპეციალობის
გამოცდებზე
დაშვების
მიზნით
მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია დაადასტუროს ინგლისური ენის B2
დონეზე ფლობა.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

მაგისტრანტობის
კანდიდატმა
ინგლისური
ენის
B2
დონეზე
ფლობის
დასადასტურებლად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სერტიფიკატებიდან ერთ–ერთი:
ა) TOEFL (არანაკლებ 72 ქულა);
ბ) IELTS (არანაკლებ 5.5);
გ) FCE (B2 დონე);
წინამდებარე წესის 3.7 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში მაგისტრანტობის კანდიდატს ეძლევა უფლება ჩააბაროს ინგლისური
ენის გამოცდა სასწავლო უნივერსიტეტში.
რექტორის ბრძანებით დგინდება:
ა) უცხო ენაში ტესტირებისათვის და სპეციალობის წერითი გამოცდისთვის
რეგისტრაციის ვადები. რეგისტრაციის პერიოდის ხანგრძლივობა არ შეიძლება იყოს
რეგისტრაციის თაობაზე ბრძანების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან 10
კალენდარულ დღეზე ნაკლები;
ბ) საგამოცდო თარიღები (ტესტირება/გამოცდა/ინტერვიუირება);
გ) ინტერვიუირებისთვის საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა;
დ) ინტერვიუირების თემები და კრიტერიუმები;
ე) ინგლისური ენისა და სპეციალობის წერითი გამოცდების ფორმატი, კომპონენტები,
თითოეული კომპონენტის მაქსიმალური ქულა და ტესტირების ხანგრძლივობა.
გარდა 3.7 პუნქტით გათალისწინებული შემთხვევისა, ინგლისური ენის ფლობა B2
დონეზე დადასტურებული იქნება თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი სასწავლო
უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ ინგლისური ენის გამოცდაში მიიღებს
მაქსიმალური ქულის 72%-ს და მეტს.
სპეციალობის წერითი გამოცდა ჩაითვლება ჩაბარებულად თუ სტუდენტი მიიღებს
მაქსიმალური ქულის 51% -ს და მეტს.
ინტერვიუირების ეტაპს მაგისტრანტობის კანდიდატი გადის საგამოცდო კომისიის
წინაშე, რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული თემებისა და კრიტერიუმების
მიხედვით.
საგამოცდო კომისია იღებს გადაწყვეტილებას მაგისტრანტობის კანდიდატის
სამაგისტრო პროგრამაზე (მაგისტრატურაში) ჩასარიცხად წარდგენის შესახებ.
ინტერვიუირების ეტაპის შემდეგ დგება მაგისტრანტობის კანდიდატების
რეიტინგული სია საერთო სამაგისტრო გამოცდის, შიდასაუნივერსიტეტო
სპეციალობის წერითი გამოცდის შედეგებისა და 3.3 პუნქტით დადგენილი
კოეფიციენტების გათვალისწინებით.
მაგისტრანტობის კანდიდატების რეიტინგული სიის გამოქვეყნების შემდეგ, მაგრამ
არაუგვიანეს სასწავლებლის მიერ ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის
დადგენილ ვადაში, მაგისტრანტობის კანდიდატი შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩარიცხვის მიზნით ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) პირადობის მოწმობის ასლი;
ბ) კვალიფიკაციის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტი/დიპლომის ასლი;
გ) სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის);
დ) ფოტოსურათი (3X4);
ზ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში ცნობა დიპლომის
ნამდვილობის შესახებ;
სამაგისტრო საფეხურზე სტუდენტის სტატუსის მინიჭება ხორციელდება სასწავლო
უნივერსიტეტისა
და
სტუდენტს
შორის
გაფორმებული
გენერალური

3.17.

ხელშეკრულებისა და სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების
დოკუმენტის საფუძველზე, რექტორის ბრძანებით.
სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტის სტატუსის მოპოვებასთან დაკაშირებული სხვა
სამართლებრივი საკითხები რეგულირდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.“

ბ) 10.3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10.3 სტუდენტს უფლება აქვს სემესტრის/ტრიმესტრის განმავლობაში თითოეულ სასწავლო
კურსში აღადგინოს მხოლოდ ერთი გაცდენილი (ნებისმიერი მიზეზით) შუალედური
შეფასების კომპონენტი, იმ კომპონენტებიდან რომლის აღდგენის უფლებაც ფიქსირებულია
სასწავლო კურსების სილაბუსებში. დასკვნითი გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში სტუდენტს
დაუფიქსირდება შეფასება „0 ქულა“ და შესაბამისად ისარგებლებს 16.6.2 ქვეპუნქტით
დადგენილი უფლებით.“
გ) 12.15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12.15 საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი პირველ სემესტრი/ტრიმესტრში
სასწავლო უნივერსიტეტის მხრიდან დაფინანსების კუთხით შეღავათების მისაღებად
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სავალდებულოა ქვემოთ მოყვანილი ყველა ქვეპუნქტის
დაკმაყოფილება:
ა) დასაფინანსებელ სემეტრში/ტრიმესტრში საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო
გეგმით განსაზღვრულ ყველა სასწავლო კურსზე რეგისტრაციის გავლა; გამონაკლისია
ის შემთხვევა, როდესაც საგანმანათლებლო პროგრამის ცვლილების გამო სტუდენტს
უკვე გავლი აქვს (წინა სემესტრებში/ტრიმესტრებში) ახალი სასწავლო გეგმით
განსაზღვრული სასწავლო კურსი/კურსები და არ საჭიროებს მათ ხელმეორედ გავლას.
ბ) წინამდებარე დოკუმენტის 2.4 და 3.14 პუნქტებით დადგენილი რეიტინგებში
მონაწილეობა ან/და რექტორის ბრძანებით დადგენილი სხვა დამატებითი პირობების
დაკმაყოფილება;
2. დაევალოს ბიზნესის სკოლას წინამდებარე ბრძანებით დამტკიცებული ცვლილებების
გაცნობა სტუდენტთათვის.
3. დაევალოს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურს ბრძანების
გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის;
3. ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.

რექტორი,

აკაკი ხელაძე

