რეფერატების წარდგენა და შეფასების კრიტერიუმები

რეფერატის შეფასება კომპლექსურია და მოიცავს სამ ბლოკს:
● რეფერატის, როგორც დოკუმენტის შეფასება;
● რეფერატის პრაქტიკული ნაწილის შეფასება;
● რეფერატის დაცვის შეფასება;
ყველა ნაწილი დამოუკიდებლად ფასდება 5 ქულიანი სისტემით

შეფასება „2 ქულა“ და ქვემოთ არ არსებობს, რადგან რეფერატი 125 ქულის ქვემოთ არ
ფასდება და სტუდენტი საბოლოო გამოცდაზე არ დაიშვება.
5 ქულა (სრულყოფილი)
4 ქულა (კარგი)
3 ქულა (დამაკმაყოფ.)

175-ზე ზევით
150-დან 174-მდე
125 დან 149-მდე

● რეფერატის, როგორც დოკუმენტის, შეფასების კრიტერიუმები:
ქულები
0
1
2
3
4

შეფასების
საგანი

ხარისხობრივი ინდიკატორი შეფასების ობიექტის მაჩვენებლის მიხედვით
არ ფიქსირდება
ფიქსირდება შეცდომებით
ფიქსირდება გაურკვევლად
ფიქსირდება ნათლად
ფიქსირდება შემოქმედებით დონეზე

მაჩვენებელი

პრობლემის აქტუალობა

თემის არჩევა

შეასვალი

ხარისხის ინდიკატორი

თემის პობლემატიკა
მიზანი
ამოცანები

თემის და პროგრამული მასალის
შესატყვისობა
თემაში პრობლემური კვანძის გამოყოფა
(სტუდენტის სუბიექტური სიახლე)
პრობლემის არსში არსებული
წინააღმდეგობების გამოკვეთა
ნაშრომის მიზნის ფორმულირება
(ობიექტი, საგანი, ჰიპოტეზა)
ნაშრომის მიზნის და ამოცანების
სესატყვისობა, მათი მნიშვნელობა,
კონსტრუქციულობა
ამოცანების რეიტინგულობა

შინაარსი, ძირითადი ნაწილი

ნაშრომის აგების ლოგიკა

ნამუშევრის სტრუქტურა
კონცეპტუალური აპარატი
თეორიული ნაწილი

პრაქტიკული ნაწილი

გაფორმება

დასასრული

ნამუშევარი
მთლიანად

ძირითადი სტრუქტურული ელემენტების
გამოყოფა
კონცეპტუალური აპარატის ჩამოყალიბება
კონცეპტუალური აპარატის გახსნის
სისრულე
ლიტერატურის შერჩევა
გადმოცემის სისტემურობა
ფაქტების განმარტება, ინტერპრეტაცია,
შეფარდება და ანალიზი
პრეზენტაციის გაფორმება (ცხრილები,
ფორმულები, სქემები, დიაგრამები,
სურათები და სხვა...)
ილუსტრირება
შესრულების საშუალებები
სამუშაოს დასრულება

დასკვნები
ხელმძღვანელის შეფასება

მიღებული რეზულტატის თვითშეფასება
დამოუკიდებლობის ხარისხი
მაჩვენებელი, რომელიც არ შედის სიაში
დამოუკიდებლობის ხარისხი

რეცენზენტის შეფასება

მაჩვენებელი, რომელიც არ შედის სიაში

ქულა

●პრაქტიკული ნაწილის შეფასების კრიტერიუმები

ქულები
0
1
2

ხარისხობრივი ინდიკატორი შეფასების ობიექტის მაჩვენებლის მიხედვით
არ აკმაყოფილებს 50 %
აკმაყოფილებს 50% დან 75%
აკმაყოფილებს 75% დან 100%

შეფასების ობიექტი
დოკუმენტის გაფორმება

მოცემულობის შესრულება
სამუშაოს შესრულების დონე

მაჩვენებელი

ტექსტის გაფორმება
ილუსტრაციების გაფორმება
სქემების და ცხრილების გაფორმება
დოკუმენტის სტრუქტურული გაფორმება
აღებული სამუსაოს მაქსიმალური საშუალებების
რეალიზება
ინტერფეისის და სტრუქტურის შესაბამისობა
პრზენტაციის დროს პრაქტიკული უნარების
დემონსტრაცია

ქულა

●რეფერატის დაცვის კრიტერიუმები
ქულები
0

ხარისხობრივი ინდიკატორი შეფასების ობიექტის მაჩვენებლის მიხედვით
არ ფიქსირდება

ფიქსირდება შეცდომებით
ფიქსირდება გაურკვევლად
ფიქსირდება ნათლად
ფიქსირდება შემოქმედებით დონეზე

შეფასების
საგანი

მაჩვენებელი

ხარისხის ინდიკატორი

ზოგადი ერუდიცია
მოცემული თემის ირგვლივ

საკითხის თანამედროვე გაგება და
მრავალკუთხოვანი მიდგომა
ტერმინოლოგიის ცოდნა, სხვადასხვა
მეცნიერული ფაქტების და რეზულტატების
გამოყენება

კომპეტენტურობა

1
2
3
4

თემის გახსნის სიღრმე

დამატებითი მასალის გამოყენება
სხვადასხვა დისციპლინებიდან
ინფორმაციის გამოყენება
საკითხის თეორიული გაგება,
ინტელექტუალური უნარების
დემონსტრირება
მასალის არგუმენტირებული გადმოცემა
მიგნებების და დასკვნების სიზუსტე
ცოდნის გამომჟღავნება პრობლემის
ირგვლივ

მასალის ინტერპრეტაცია

პრობლემის ორიგინალური გახსნა
საგანზე დამოუკიდებელი მსჯელობა

კრეატიულობა

ვიზუალიზაცია
დასმული შეკითხვების არსის გაგება
პრობლემური სიტუაციების
გახსნა

კომუნიკაცია

საკუთარი მიღწევების
შეფასება

პრობლემის გამოყოფა საკითხის და
სიტუაციის მიხედვით
პრობლემის გადაჭრის და კითხვაზე
პასუხის გზების ძიება
სიტუაციის გადაჭრის, კითხვაზე პასუხის
ალგორითმი
თემის გახსნაში საკუთარი წვლილის
შეტანის თვითშფასება
ნამუშევრის რეზულტატების გამოყენების
პერსპექტივა
გადმოცემული მასალის ლოგიკურობა

გამოსვლა

ზუსტი და გამომსახველი ენა
მასალის შერჩევა
საკუთარი კომპეტენტურობის აქტუალობა

გამოცდაზე ორიენტაცია

საკუთარი მოქმედებების პროგნოზირება
ოპონირების უნარი

ქულა

