
საჯაროსაჯაროსაჯაროსაჯარო    სამართლისსამართლისსამართლისსამართლის    იურიდიულიიურიდიულიიურიდიულიიურიდიული    პირიპირიპირიპირი    ----    

ბათუმისბათუმისბათუმისბათუმის    ხელოვნებისხელოვნებისხელოვნებისხელოვნების    სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    უნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტიუნივერსიტეტი    

აკადემიურიაკადემიურიაკადემიურიაკადემიური    საბჭოსაბჭოსაბჭოსაბჭო    

    

    
ქქქქ. . . . ბათუმი                                                                                                 ბათუმი                                                                                                 ბათუმი                                                                                                 ბათუმი                                                                                                 21 21 21 21     მარტიმარტიმარტიმარტი    2011 2011 2011 2011 წწწწ....    

    

    

დადგენილებადადგენილებადადგენილებადადგენილება    46464646    

    

,,,,,,,,სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხებათუმის ხებათუმის ხებათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტილოვნების სასწავლო უნივერსიტეტილოვნების სასწავლო უნივერსიტეტილოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისსსს    უმაღლესი უმაღლესი უმაღლესი უმაღლესი 

საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის დადადადამტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებ” ” ” ” 

აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს 2010 2010 2010 2010 წლის წლის წლის წლის 8 8 8 8 ნოემბრის ნოემბრის ნოემბრის ნოემბრის 27 27 27 27 დადგენილებაშიდადგენილებაშიდადგენილებაშიდადგენილებაში    

ცვლილებების შეტანის შესახებცვლილებების შეტანის შესახებცვლილებების შეტანის შესახებცვლილებების შეტანის შესახებ    

    

        ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლების, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის სა-

ფუძველზე  

  

აკადემიური საბჭო ადგენს: 

 

1. შეტანილ იქნას ცვლილებები ,,სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების 

წესში“  

 

მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:  

 

1. ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა კვლევითი 

უნარების განვითარების მიზნით  ითვალისწინებს სადიპლომო ნაშრომის 

შესრულებას.  

2. საშემსრულებლო მიმართულების საბაკალავრო და სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამების სადიპლომო ნაშრომი უნდა ითვალისწინებდეს: 

ა) შემოქმედებითი ნაშრომის შესრულებას; 

ბ) შემოქმედებითი ნაშრომის კლევით ანალიზს; 

გ) ზოგიერთი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში 

დასაშვებია სადიპლომო ნაშრომის მხოლოდ შემოქმედებითი ნაწილის შესრულება 

შესაბამისი დეპარტამენტის ან პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელთან 

შეთანხმებით. 

დ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებულია  

მხოლოდ შემოქმედებითი სადიპლომო ნაშრომის მომზადება.   

3. თეორიული მიმართულების საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამების სადიპლომო ნაშრომი  ითვალისწინებს მხოლოდ თეორიული ნაშრომის 

შესრულებას. 



4. საშემსრულებლო მიმართულების ბაკალავრიატის/მაგისტრატურის საგანმანა-

თლებლო პროგრამის სადიპლომო შემოქმედებითი ნაშრომის  თეორიული კვლევითი 

ანალიზი წარმოდგენილი უნდა იქნას : 

   ა) ყდაში აკინძული. 

   ბ) ტექსტი უნდა აიკრიფოს A4    ზომის სტანდარტულ ფურცელზე; 

   გ) შრიფტის  სახე – AcadNusx; 

   დ) შრიფტის ზომა – 12; 

   ე) სტრიქონებს შორის მანძილი – 1,5 ინტერვალი; 

   ვ) ფურცლის გვერდზე ტექსტის მინდორი: მარცხენა –3 სმ, მარჯვენა – 1,5 სმ, 

ზემოთ – 2 სმ, ქვემოთ 2 სმ; 

5. სადიპლომო ნაშრომის მოცულობა: 

  ა) საშემსრულებლო მიმართულებით საბაკალავრო/სამაგისტრო სადიპლომო 

ნაშრომის (შემოქმედებითი ნაშრომის კვლევითი ანალიზი)  თეორიული ნაწილის 

მოცულობას განსაზღვრავს შესაბამისი დეპარტამენტი დიპლომის ხელმძღვანელთან 

შეთანხმებით.  

   ბ) თეორიული მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში 

სამაგისტრო ნაშრომის მოცულობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 50 გვერდს, 

დანართების გარეშე, ხოლო საბაკალავრო ნაშრომისა - არანაკლებ 25 გვერდს. 

6. ა) საბაკალავრო ნაშრომის თემატიკა პროფესიული/სამაგისტრო ნაშრომის 

თემატიკას დეპარტამენტის წარდგინებით ამტკიცებს ფაკულტეტის საბჭო, რომლის 

საფუძველზე გამოიცემა  ფაკულტეტის დეკანის სამართლებრივი აქტი.  

ბ) საბაკალავრო/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სადიპლომო 

ნაშრომის თემის დამტკიცება უნდა მოხდეს დაცვამდე არანაკლებ 6 თვით ადრე, 

ხოლო სამაგისტრო ნაშრომის თემის დამტკიცება - სამაგისტრო პროგრამის პირველი 

სასწავლო წლის განმავლობაში. 

 გ) სადიპლომო ნაშრომის თემის შერჩევა ხდება სტუდენტისა და 

ხელმძღვანელის ურთიერთშეთანხმებით.  

7. თეორიული ნაშრომი უნდა დაიბეჭდოს და აიკინძოს შემდეგი სტრუქტურით:  

 ა) თავფურცელი – წარმოადგენს სადიპლომო/სამაგისტრო ნაშრომის პირველ 

გვერდს. თავფურცელზე, ზემოთ უნდა მიეთითოს უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების სრული დასახელება - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო 

უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის დასახელება უნდა გამოიყოს ქვედა ნაწილისაგან 2-3 

სმ-ით, მომდევნო ხაზზე 1,5 ინტერვალით ფაკულტეტის დასახელება. შემდეგ 

აღინიშნება სტუდენტის სახელი და გვარი, შუა ნაწილში - ნაშრომის დასახელება 

(შრიფტის ზომა 16), ნაშრომის სათაურის შემდეგ იწერება სპეციალობის დასახელება 

და  საძიებელი ხარისხი, რომლის მოსაპოვებლად არის წარმოდგენილი ნაშრომი. 

თავფურცლის მარჯვენა მხარეს აღინიშნება თემის ხელმძღვანელის აკადემიური 

თანამდებობა ან აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი, ინიციალები და გვარი. 

თავფურცლის ბოლოს მიეთითება შესრულების ადგილი და ნაშრომის წარდგენის 

წელი (მაგ.: ბათუმი - 2011); 

ბ) სარჩევი – თანმიმდევრულად უნდა აისახოს  ნაშრომის სრული ტექსტის  

ყველა თავისა და პარაგრაფის ზუსტი დასახელება დასაწყისი გვერდების ნომრების 

მითითებით; 

გ) შესავალი – უნდა აისახოს საკვლევი თემის აქტუალობის დასაბუთება, 

მიზნები და დასმული ამოცანები, კვლევისათვის გამოყენებული მეთოდები და 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;  



დ) ძირითადი ტექსტი – იგი ასახავს ნაშრომის შინაარსს. მასში უნდა გამოიყოს 

თავები და პარაგრაფები; 

ე) სამაგისტრო ნაშრომის დასკვნა – წარმოადგენს კვლევის ძირითადი 

შედეგების ამსახველ ნაწილს, სადაც უნდა აისახოს მიღებული ახალი მეცნიერული  

შედეგების თეორიული მნიშვნელობა, პრაქტიკული ღირებულება და პერსპექტიული 

გამოყენების სფერო.  

ვ) საბაკალავრო ნაშრომის დასკვნაში უნდა აისახოს ნაშრომის ძირითადი 

შედეგები, რაც მოკლედ და კონკრეტულად უნდა პასუხობდეს  ნაშრომის მიზნებსა 

და დასმულ ამოცანებს.  

ზ) გამოყენებული ლიტერატურა – გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა 

მიეთითოს ანბანური თანმიმდევრობით; 

თ)  საილუსტრაციო მასალა (არსებობის შემთხვევაში). 

8. საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომები უნივერსიტეტის ფონდში უნდა 

ინახებოდეს 5 წლის განმავლობაში. 

 

 2.  დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე 

 

აკადემიური საბჭოსაკადემიური საბჭოსაკადემიური საბჭოსაკადემიური საბჭოს    

            თავმჯდომარე                                 თავმჯდომარე                                 თავმჯდომარე                                 თავმჯდომარე                                                                                                                                                                                                             ეეეე. . . . მესხიამესხიამესხიამესხია    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    


