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      მუხლი 1. საგანი და მოქმედების სფერო  

1.1 წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს შპს - მართვისა და კომუნიკაციის 

საერთშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ „ალტერბრიჯის“ სტუდენტის საბაკალავრო 

ნაშრომის ხელმძღვანელობის, მომზადების, შეფასებისა და დაცვის წესებს.  

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები  

2.1. პროგრამა - საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს 

საბაკალავრო ნაშრომს, როგორც სავალდებულო სასწავლო კომპონენტს;  

2.2 საბაკალავრო ნაშრომი - საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიერ 

განსაზღვრული სასწავლო კომპონენტი, რომელიც მოიცავს კვლევითი/პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტის მომზადებასა და დაცვას;  

2.3 ხელმძღვანელი – საბაკალავრო ნაშრომის ზედამხედველი შესაძლებელია იყოს 

ალტერბრიჯის აკადემიური ან მოწვეული პერსონალი.  

 

მუხლი 3. საბაკალავრო ნაშრომის სათაურის და ხელმძღვანელის დამტკიცება  

3.1 საბაკალავრო ნაშრომის სათაურსა და ხელმძღვანელს, სემესტრის დასაწყისში, 

ამტკიცებს სკოლის საბჭო. საბაკალავრო ნაშრომის სათაური შესაძლებელია შესწორდეს 

მისი დამტკიცებიდან ორი თვის განმავლობაში. შესწორებული სათაური მტკიცდება 

იმავე პროცედურით, რა პროცედურითაც მოხდა მისი თავდაპირველი დამტკიცება.  

3.2 საბაკალავრო ნაშრომის სათაური და ხელმძღვანელი უნდა დამტკიცდეს შემდეგი 

სახით:  

3.2.1 პროგრამის ხელმძღვანელი, სკოლის საბჭოს თანხმობით, ამზადებს მიმართულების 

/სფეროს/ ძირითადი სათაურებისა და ხელმძღვანელების სავარაუდო სიას*. . პროგრამის 

ხელმძღვანელი აღნიშნულ სიას გააცნობს საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს;  

სტუდენტი (ხელმძღვანელთან ერთად) იღებს გადაწყვეტილებას და მიმართავს სკოლას 

განცხადებით. განცხადებას ხელს აწერს სტუდენტი და ხელმძღვანელი;  

3.2.2 საბაკალავრო ნაშრომის სათაურსა და ხელმძღვანელს ამტკიცებს სკოლის საბჭო.  

3.3. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს პროგრამული 

მიმართულების/დარგის დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი 

მქონე პირი/სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი გარდა დოქტორანტისა.   

3.3.1 თუ სამეცნიერო ხელმძღვანელი უარს აცხადებს ხელმძღვანელობაზე, იგი 

ვალდებულია ამის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს  სკოლის დეკანს, რათა 

შესაძლებელი გახდეს მისი ჩანაცვლება. 

3.3.2 სტუდენტს უფლება აქვს  დასაბუთებული მოთხოვნით  საბაკალავრო  ნაშრომის 

დაცვამდე არაუგვიანეს  ერთი სემესტრით ადრე   შეიცვალოს სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი.  



 

 

2.3.3 სამეცნიერო ხელმძღვანელი (თანახელმძღვანელი) ვალდებულია, უხელმძღვანელოს 

სტუდენტის გეგმის შედგენასა და ბიბლიოგრაფიის მოძიებაში, ეტაპობრივად შეამოწმოს 

შესრულებული სამუშაო თემაზე მუშაობის პროცესი, გამოთქვას შენიშვნები და გაუწიოს 

დახმარება. ნაშრომის დასრულების შემდეგ წარმოადგინოს წერილობითი დასკვნა, 

რომელიც უნდა შეიცავდეს:  

ა) ნაშრომის დასახელებას; 

ბ) ავტორის ვინაობას; 

გ) ნაშრომის მოკლე მიმოხილვას; 

დ) ნაშრომის ძლიერი და სუსტი მხარეების აღნიშვნას შესაბამისი შენიშვნებისა და 

რეკომენდაციების მითითებით; 

ე) ნაშრომის  დასაცავად დაშვება-არდაშვების თაობაზე მოსაზრებას. 

ხელმძღვანელობაზე უარი დასაშვებია არგუმენტირებულად დასაბუთებული 

განცხადების საფუძველზე, რომელიც წარედგინება საბაკალავრო პროგრამის 

ხელმძღვანელს თემის დამტკიცებიდან არა უგვიანეს ერთი თვის განმავლობაში. 

 

მუხლი 4.  საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება  

4.1. საბაკალავრო ნაშრომი უნდა მომზადდეს ქართულ ენაზე (მაქსიმუმ 1 გვერდიანი 

რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე).  

4.2. საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატის მიმართ მოქმედებს შემდეგი მოთხოვნები: 

მოცულობა -20-40 გვერდი. შრიფტი: Sylfaen (ქართული ტექსტისთვის), Times New Roman 

(ინგლისური ტექსტისთვის), შრიფტის ზომა – 12, სტრიქონებს შორის დაშორება – 1.5, 

მარცხენა მინდორი – 3 სმ., მარჯვენა მინდორი – 1.5სმ., ზედა და ქვედა მინდვრები – 2.5 

სმ.  

4.3 საბაკალავრო  ნაშრომის მოცულობა, ფორმატი, სტილი და სხვა ტექნიკური 

მონაცემები თანდართულია წინამდებარე დოკუმენტიში (იხ. დანართი 1). 

 

მუხლი 5. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება  

5.1 საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადი შეფასებით დაცვისას 100 ქულის 

ფარგლებში. კომისია გადაწყვეტილებას იღებს დახურულ, დასკვნით სხდომაზე. დაცვაზე 

მიღებული შეფასება გამოითვლება კომისიის წევრების და რეცენზენტს მიერ დაწერილ 

შეფასებათა საშუალო არითმეტიკულით.  

5.2. საბაკალავრო ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ იგი 100 ქულიდან მიიღებს მინიმუმ 

51  ქულას.  

5.3. თუ სტუდენტი საბაკალავრო ნაშრომისა და მისი საჯარო დაცვის ერთჯერადი 

შეფასებით, ვერ მიიღებს მინიმუმ 51 ქულას, მაგრამ მისი შეფასება იქნება 41-50 ქულის 

ფარგლებში,  სტუდენტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული კვლევითი კომპონენტი 

წარმოადგინოს მომდევნო სემესტრის განმავლობაში, ხოლო თუ სტუდენტის შეფასება 

იქნება 0-40 ქულის ფარგლებში ”F”, სტუდენტი კარგავს იმავე ნაშრომის წარდგენის 



 

 

უფლებას. ამ შემთხვევაში იგი ვალდებულია თავიდან გაიაროს ეს კომპონენტი 

დადგენილი წესით. 

5.4. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. 

5.5. შეფასების კომპონენტები, შეფასების ფორმის მაქსიმალური ქულათა რაოდენობა, 

შეფასების კრიტერიუმები და შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 

განსაზღვრულია საბაკალავრო ნაშრომის სილაბუსით.  

5.6. შეფასების სისტემა უშვებს: ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;  

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;  

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;  

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;  

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.  

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;  

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის 

მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.  

5.7. სტუდენტს აქვს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება, თუ მისი ჯამური 

სემესტრული ქულა (შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი შეფასების ჯამი) არის 

არანაკლებ 41-50 ქულა ან 51 ქულა ან მეტი და მან ვერ გადალახა დასკვნითი 

შეფასებისათვის დაწესებული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.  

5.8. თუ სტუდენტის შეფასება არის (FX), მას აქვს უფლება კიდევ ერთხელ დაიცვას 

საჯაროდ თავისი ნაშრომი იმავე სემესტრში, მაგრამ პირველი დაცვის შედეგების 

გამოცხადებიდან არაუადრეს 5 კალენდარული დღისა.  

5.9. უარყოფითი შეფასების - “(F) ჩაიჭრა” გარდა, საბაკალავრო ნაშრომი უარყოფითად 

იქნება შეფასებული თუ: ა) დადგინდა პლაგიატის ფაქტი; ბ) სტუდენტი არ გამოცხადდა 

საჯარო დაცვაზე (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გამოუცახდებლობა გამოწვეული იყო 

საპატიო მიზეზით. საპატიო მიზეზის არსებობის ფაქტი უნდა დასტურდებოდეს სკოლის 

საბჭოს გადაწყვეტილებით). საჯარო დაცვაზე საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში, სტუდენტს იმავე სემესტრში ენიშნება საჯარო დაცვა. გ) სტუდენტი 

შეეცდება შეფასება მიიღოს ეთიკური ნორმების დარღვევით.  

5.10. შეფასებასთან დაკავშირებული ყველა სხვა საკითხი განისაზღვრება შესაბამისი 

სილაბუსით.  

 

მუხლი 6. საბაკალავრო ნაშრომის ჩაბარება  

6.1. სტუდენტმა დასრულებული საბაკალავრო ნაშრომი სკოლას უნდა წარუდგინოს 

საბაკალავრო ნაშრომის რეგისტრაციის სემესტრში.  



 

 

6.2. განცხადებას, საბაკალავრო ნაშრომის დასრულების შესახებ თან უნდა დაერთოს 

ნაშრომის სამი ასლი - ორი ნაბეჭდი ფორმით (ხელმოწერილი სტუდენტის მიერ) და ერთი 

ელექტრონული ფორმით (CD დისკზე).  

 

მუხლი 7. საბაკალავრო  ნაშრომის რეცენზია 

7.1 პროგრამის ხელმძღვანელი დეკანთან შეთანხმებით, წარდგენიდან ერთი თვის 

განმავლობაში, იღებს გადაწყვეტილებას რეცენზენტის შერჩევის თაობაზე, რომელიც, 

თავის მხრივ, ვალდებულია გაეცნოს ნაშრომს და წარმოადგინოს დასკვნა ნაშრომის 

გადაცემიდან 2 კვირის განმავლობაში.  

7.2. რეცენზიაში უნდა აისახოს:  

ა. ნაშრომის დასახელება; 

ბ.  თემის აქტუალურობა; 

გ. გამოყენებული მეთოდები; 

დ. საბაკალავრო  ნაშრომის გაფორმების ხარისხი; 

ე. ნაშრომისათვის დაცვაზე დაშვება-არდაშვების თაობაზე მოსაზრება. 

7.3.   რეცენზია უნდა დადასტურდეს რეცენზენტის ხელმოწერით. 

7.4 იმ შემთხვევაში, თუ რეცენზენტის მიერ  რეცენზიის წარმოდგენა ობიექტური 

გარემოებების გამო (უბედური შემთხვევა, ავადმყოფობა და სხვ.) შეუძლებელია, სკოლის 

დეკანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის  წარდგინებით 

ნიშნავს ახალ რეცენზენტს. 

 

მუხლი 8. დაცვის კომისია  

8.1. კომისია შედგება შესაბამისი სპეციალობის/მიმართულების მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 

წევრისგან (პროგრამის ხელმძღვანელის ჩათვლით). ხელმძღვანელს და 

თანახელმძღვანელს აქვთ უფლება დაესწრონ დაცვას, მაგრამ ისინი არ არიან კომისიის 

წევრები.  

8.2. კომისიის მდივანი შესაძლოა იყოს სკოლის წარმომადგენელი, ხმის უფლების გარეშე.  

8.3. დაცვის ოქმს ხელს აწერს თავმჯდომარე, მდივანი და ყველა დამსწრე წევრი.  

 

მუხლი 9. დაცვის კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის ფუნქციები  

9.1. კომისიის თავმჯდომარის ფუნქციებია დაცვის პროცედურის წარმართვა, კომისიის 

წევრთა შეფასებების დაჯამება და საშუალო ქულის გამოყვანა.  

9.2. კომისიის მდივნის ფუნქციაა კომისიის დასკვნის მომზადება ერთ ეგზემპლიარად და 

სკოლის საბჭოსათვის წარდგენა.  

 

მუხლი 10. დაცვის პროცედურა  

10.1 საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის პროცესის ორგანიზება (მათ შორის დროისა და 

ადგილის გამოცხადება) ხორციელდება სკოლის მიერ.  

10.2 დაცვას უნდა ესწრებოდეს კომისიის წევრთა არანაკლებ 2/3 (სულ მცირე 3 წევრი).  



 

 

10.3 საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა მიმდინარეობს ზეპირად და საჯაროდ, პროგრამის 

განხორციელების ენაზე.  

10.4 პრეზენტაციისათვის გამოყოფილი დრო არ უნდა აჭარბებდეს 15 წუთს. 

პრეზენტაციის შემდეგ კომისიის წევრები უფლებამოსილები არიან, საბაკალავრო 

პროგრამის სტუდენტს დაუსვან შეკითხვები.  

 

მუხლი 11. დასკვნითი დებულებები  

11.1 საკითხები, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე ინსტრუქციით, 

რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობითა და ალტერბრიჯის დებულებებით. 

11.2. წინამდებარე დოკუმენტში ნებისმიერი სახის ცვლილება ან დამატება შედის 

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 დანართი N1 

საბაკალავრო ნაშრომის მახასიათებლები 

1.1. საბაკალავრო  ნაშრომის შემადგენელი ნაწილები 

 

1.  საბაკალავრო ნაშრომის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  

ა. ფორმალური ნაწილი:  

ა.ა. სატიტულო გვერდი; 

ა.ბ. ხელმოწერების გვერდი; 

საავტორო უფლების გვერდი 

ა.გ. რეზიუმე; 

ა.დ.  სარჩევი; 

ბ. შინაარსობრივი ნაწილი: 

ბ.ა. შესავალი; 

ბ.ბ. ძირითადი ტექსტი; 

ბ.გ. დასკვნა. 

გ. ბიბლიოგრაფია.  

  საბაკალავრო ნაშრომის დამატებითი ნაწილებია: 

ა. ცხრილების ნუსხა; 

ბ. დანართები; 

 

1.2. საბაკალავრო ნაშრომის ფორმალური ნაწილი 

 

1.  საბაკალავრო  ნაშრომის სატიტულო გვერდი (გარე ყდა) უნდა იყოს სტანდარტული 

ფორმის. იგი აუცილებლად უნდა მოიცავდეს საბაკალავრო  ნაშრომის დასახელებას, 

ავტორისა და ხელმძღვანელის სახელსა და გვარს ასევე, ტექსტს „საბაკალავრო ნაშრომი  

წარდგენილია ______ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად“,  „სასწავლო 

უნივერსიტეტი“ (დანართი 2). 

2. საბაკალავრო  ნაშრომის ხელმოწერების გვერდი (გვერდი (II)) უნდა იყოს 

სტანდარტული ფორმის. ნაშრომის  წარმოსადგენ ვერსიის ყველა ეგზემპლიარს უნდა 

ქონდეს ჰქონდეს ორიგინალი ხელმოწერები. ეს გვერდი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ტექსტს: 

„სასწავლო უნივერსიტეტი“, „_________ სკოლა“, „ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი 

ვადასტურებთ, რომ გავეცანით [გვარი სახელი] მიერ შესრულებულ საბაკალავრო ნაშრომს 

დასახელებით: [დასახელება] და ვაძლევთ რეკომენდაციას სასწავლო უნივერსიტეტის 

_____________ სკოლის საბჭოში მის განხილვას __________ ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად“, თარიღი. იგი უნდა იყოს დამოწმებული სამეცნიერო 

ხელმძღვანელისა და რეცენზენტის ხელმოწერით.  

3. საბაკალავრო ნაშრომის საავტორო უფლების გვერდს (გვერდი (III))    სტანდარტული 

ვერსიის თანახმად უნდა ჰქონდეს ავტორის ორიგინალი ხელმოწერა. აღნიშნული გვერდი 



 

 

განკუთვნილია იმისათვის, რომ სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ მიანიჭოს 

მიზნობრივი განკარგვის (არაკომერციული-საგანმანათლებლო მიზნებით გავრცელების 

და რეფერირების) უფლება. აღნიშნული გვერდი უნდა მოიცავდეს ტექსტს: „სასწავლო 

უნივერსიტეტი“, სკოლის საბჭოში მისი წარდგენის წელს, ავტორის გვარს, სახელს, თემის 

დასახელებას, სკოლის დასახელებას, საძიებელ აკადემიურ ხარისხს, სხდომის ჩატარების 

თარიღს. იგი ასევე უნდა მოიცავდეს სტანდარტულ ტექსტებს “ინდივიდუალური 

პიროვნებების ან ინსტიტუტების მიერ ზემოაღნიშული დასახელების ნაშრომის  გაცნობის 

მიზნით მოთხოვნის შემთხვევაში მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და 

გავრცელების უფლება მინიჭებული აქვს „სასწავლო უნივერსიტეტს და ავტორი 

ინარჩუნებს დანარჩენ საავტორო მომიჯნავე უფლებებს. ავტორი ირწმუნება, რომ 

ნაშრომში გამოყენებული საავტორო უფლებებით დაცულ მასალებზე მიღებულია 

შესაბამისი ნებართვა (გარდა იმ მცირე ზომის ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ 

მხოლოდ სპეციფიურ მიმართებას ლიტერატურის ციტირებაში, როგორც ეს მიღებულია 

სამეცნიერო ნაშრომების შესრულებისას) და ყველა მათგანზე იღებს პასუხისმგებლობას.“ 

4. საბაკალავრო ნაშრომის რეზიუმე უნდა მოიცავდეს მის მოკლე მიმოხილვას. მასში 

მკაფიოდ უნდა იყოს გადმოცემული შესრულებული სამუშაოს მოკლე შინაარსი. რეზიუმე 

არ შეიცავს სქოლიოს, ცხრილებს, ნახაზებს, სქემებს, და სხვა. რეზიუმეს მოცულობა უნდა 

იყოს 500-დან 800 სიტყვამდე. სკოლის  საბჭოს უფლება აქვს მოახდინოს რეზიუმეს 

გავრცელება როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.  სტრიქონებს შორის 

ინტერვალი აიღება ერთის ტოლად. რეზიუმე შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.  

5. საბაკალავრო  ნაშრომი  უნდა შეიცავდეს სარჩევს, სადაც მიეთითება შესავალი, ყველა 

თავი, ქვეთავი, დასკვნა, ბიბლიოგრაფია. ინტერვალი უნდა იყოს 1. შრიფტის ზომა - 12. 

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

განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის ნომერს შორის 

სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „ .“,  „–“, „_“. 

 

1.3. საბაკალავრო  ნაშრომის ძირითადი ნაწილი 

 

1. საბაკალავრო  ნაშრომის ტექსტი უნდა შეიცავდეს შესავალს, ძირითად ტექსტსა და 

დასკვნას.  

2. შესავალი საბაკალავრო  ნაშრომის ზოგადი ნაწილია, რომელშიც უნდა წარმოჩნდეს 

საკვლევი პრობლემატიკა, განისაზღვროს კვლევის აქტუალობა, მისი მიზანი და 

ამოცანები; ხოლო თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მეთოდოლოგია (გამოყენებული 

კვლევის მეთოდების რელევანტურობის დასაბუთებით და იმის ჩვენებით, თუ ნაშრომთან 

მიმართებით, რა მიზნით იქნა გამოყენებული ყოველი კონკრეტული მეთოდი). შესავალის 

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

3. ძირითადი ტექსტი იყოფა თავებად და ქვეთავებად. მათში უნდა აისახოს კვლევის 

თეორიული კონტექსტი და მათში განვითარებული წინააღმდეგობრივი იდეები და სხვ. 



 

 

4. დასკვნით ნაწილში ჯამდება კვლევის შედეგები, იკვეთება ნაშრომის თეორიული და 

პრაქტიკული ღირებულება, წარმოჩნდება სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. 

1.4. საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

1. საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს, ნაშრომის ტექსტის არანაკლებ 30 და 

არაუმეტეს 40 გვერდისა, გაფორმებული წარმოდგენილი ინსტრუქციის შესაბამისად. 

რაოდენობაში იგულისხმება ყველა აკინძული გვერდი“. 

 

2.  საბაკალავრო  ნაშრომი უნდა შესრულდეს A4  ფორმატის 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  ქაღალდზე. უფრო დიდი 

თაბახის გამოყენების შემთხვევაში (მაგ. სქემებისათვის) დასაშვებია ნებისმიერი 

ფორმატის გამოყენება, მხოლოდ აღნიშნული გვერდები არ უნდა აიკინძოს ძირითად 

ტექსტთან ერთად. 

 

3.  საბაკალავრო ნაშრომის გვერდის ველი ზედა და ქვედა კიდიდან 2 სმ-ით უნდა იყოს 

დაშორებული, მარცხენა კიდიდან - 2,5სმ-ით, მარჯვენა კიდიდან - 2 სმ-ით. 

 

4.  საბაკალავრო   ნაშრომის ტექსტი უნდა შესრულდეს Sylfaen შრიფტით, ძირითადი 

ნაწილი ზომით 12. თავის სათაურის შრიფტის ზომა 14 Bold, ქვეთავის სათაურისა 12 Bold. 

თავის სათაური ტექსტისგან გამოიყოფა 3 ინტერვალის გამოტოვებით, ქვეთავის სათაური 

თავის სათაურსა და ტექსტისგან გამოიყოფა 2-2 ინტერვალის გამოტოვებით. 

შემჭიდროვებული ტიპის შრიფტები არ მიიღება. ტექსტის ბეჭდვა უნდა განხორციელდეს 

ლაზერულ პრინტერზე ან მასთან მიახლოებული ხარისხით. 

 

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. გვერდის ნომერი ფურცლის ქვედა 

კიდიდან დაშორებული უნდა იყოს 1.3 სმ–ით, ხოლო მარჯვენა კიდიდან 2.5 სმ–ით. 

 

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

სექციებისათვის (შინაარსი, ცხრილების ნუსხა, რეზიუმე, სქოლიო, შენიშვნა და სხვა) 

აიღება ინტერვალი 1. აბზაცები ერთმანეთისგან გამოიყოფა თითო ინტერვალის 

გამოტოვებით, ცხრილები და გრაფიკები ტექსტისგან გამოიყოფა 2-2 ინტერვალის 

გამოტოვებით.  



 

 

 

7. საბაკალავრო  ნაშრომის ყველა თავის და ქვეთავის დასახელება უნდა იქნას ჩართული 

სარჩევში. ყველა თავი უნდა იწყებოდეს ახალი გვერდიდან, ხოლო  ქვეთავი უნდა 

გაგრძელდეს იმავე გვერდიდან.  

 

8.  საბაკალავრო ნაშრომში აბრევიატურის გამოყენებისას, პირველ შემთხვევაში ის უნდა 

იყოს გაშიფრული, რის შემდეგაც ფრჩხილებში მიეთითება აბრევიატურა, რომელიც 

შემდგომ იქნება გამოყენებული (მაგ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (შედგომში - 

სსკ); ამავე პრინციპით სათაურის ერთზე მეტად გამოყენების შემთხვევაში აუცილებელია 

აბრივიატურის გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შემოკლება სიმბოლოთა 

სრულიად უჩვეულო კომბინაციას ქმნის. 

 

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

ბოლოს. შრიფტის ზომა – 10. თუ სქოლიო განთავსებულია თავის ბოლოს, მაშინ 

ნუმერაცია წარმოებს 4არაბული ციფრებით და მთელი თავის განმავლობაში 

თანმიმდევრულია. სქოლიოს გვერდის ბოლოში განთავსებისას ნუმერაცია წარმოებს 

სიმბოლოებით ან არაბული ციფრებით, რომელიც შესაძლებელია დაიწყოს ყოველ 

გვერდზე თავიდან. ძირითად ტექსტში სქოლიოს მითითება წარმოებს ხარისხის 

რეგისტრის სიმბოლოებით. 

 

1.5. ციტირების წესი 

სასწავლო უნივერსიტეტში  მიღებულია ე.წ. APA სტილი, რომელიც გულისხმობს  

ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებული  ციტირებისა და მითითების წესს. 

მისი მოთხოვნებია:ძირითადი ინფორმაცია მიეთითება შემდეგი სახით: ავტორი (გვარი, 

ინიციალებით ან სრული სახელით), სათაური, გამოცემის წელი, ჟურნალის, წიგნის 

სახელწოდება და ა.შ.კვლევითი ნაშრომის ტექსტში იწერება მხოლოდ ავტორის გვარი და 

გამოცემის წელი. თუ მოტანილი აზრი ციტატას წარმოადგენს, იგი უნდა ბრჭყალებში და 

გვერდი უნდა იყოს მითითებული, მაგალითად: 

მსგავსად ლოფერისა (Laufer, 1986) და ნეიშენმანისა (Nation, 1990), უილკინსმა (Wilkins, 

1972) გამოხატა აზრი, რომ „გრამატიკის გარეშე ცოტა რამის თქმაა შესაძლებელი, ხოლო 

ლექსიკის გარეშე - არაფერი“ (გვ. 2). 

სხვა შემთხვევაში გვერდის მითითება სასურველია, მაგრამ არ არის სავალდებულო.  

ინიციალები და სრული სახელები არ იწერება, თუმცა, მკვლევრის პირველად ხსენებისას 

დასაშვებია მისი სახელის მოტანა, მაგალითად: სტივენ ქრეშენმა (Krashen, 1975) პირველად 

განასხვავა ერთმანეთისგან „სწავლა“ და „შეთვისება“. 

რიჩარდსმა და რენანდიამ (Richards and Renandya, 2002) აღმოაჩინეს, რომ ლექსიკა არის 

ენის ცოდნის ძირითადი კომპონენტი; იგი დიდ წილად უზრუნველყოფს მოსმენის, 

საუბრის, კითხვისა და წერის უნარ-ჩვევებს. მდიდარი ლექსიკის გარეშე მოსწავლეები 

ხშირად ვერ ავლენენ საკუთარ პოტენციალს და შესაძლოა მოტივაცია დაკარგონ. (გვ. 252) 



 

 

 

თუ ავტორი ნახსენებია ტექსტში, მისი პუბლიკაცია უნდა იყოს შეტანილი ლიტერატურის 

 

1.6. გამოყენებული წყაროს მითითების წესი: 

ა)  წიგნი 

გვარი, ინიციალები. (წელი). სათაური (დიდი ასოებით). გამოცემის 

ადგილი, გამომცემლობა 

Freeman, E. Strategic Management, (2010), Cambridge, Cambridge UP 

 

თუ წიგნს არა ჰყავს ავტორი ან რედაქტორი, მის ნაცვლად შეიძლება დავწეროთ 

ორგანიზაცია: 

UNESCO. (1998). Learning to live together in peace and harmony: values education for peace, 

human rights, democracy and sustainable development for the Asia-Pacific Region;  

 UNESCO/APNIEVE  Source book for teachers education and tertiary level education. Bangkok, 

Thailand: UNESCO PROAP 

 

თუ წიგნი რამდენიმეჯერ იყო გამოცემული, აღნიშნეთ, რომელი გამოცემაა ეს 

(მაგალითად: 3th ed.). თუ გამოცემის წელი არ არის მითითებული, აღნიშნეთ n.d. (არ არის 

დათარიღებული). 

ბ)  სტატია ჟურნალში 

გვარი, ინიციალები. (წელი). სათაური (პირველი სიტყვის გარდა დიდი ასოების გარეშე). 

ჟურნალის სახელწოდება (დახრილი, ყველა სიტყვა იწყება დიდი ასოთი). ნომერი, 

გამოშვება, გვერდები:  

Gillian S.L., Starks L.T. (2007). The Evolution of shareholder activism in the United States, Journal of 

Applied Corporate Finance, Vol. 19, Issue. I. 58-59  

სტატიის გვერდის მითითებისას ან შემოკლებით „გვ“. დაწერეთ ან მძიმით გამოყავით 

ისინი. მაგალითად: 8 (2), p. „58-59“ ან 8 (2): „58-59”. დაიცავით  მხოლოდ ერთი რომელიმე 

მითითება. 

გ) წიგნიდან სტატია 

გვარი, ინიციალები. (წელი). სათაური (პირველი სიტყვის გარდა დიდი ასოების გარეშე). 

წიგნის ავტორის (რედაქტორის) გვარი, ინიციალები. წიგნის სათაური (დახრილი 

შრიფტით, დიდი ასოებით). გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა, გვერდები. მაგალითად: 

Melkadze, O. (2010). Constitutionalism. 

 

 

Yahya, C. A. Morales-Jones, & E. N. W. Ariza (Eds.), Fundamentals of Teaching English to 

Speakers of Other Languages in k-12 Mainstream Classrooms. Dubuque, IA: Kendal/Hunt, p.163-181 

 

დ) ელექტრონული წყაროები: 



 

 

მხოლოდ ინტერნეტ მისამართის მითითება დაუშვებელია. ვინაიდან ზოგჯერ 

შეუძლებელია ამ ინფორმაციით წყაროს მოძიება. ინფორმაცია უნდა იყოს მოტანილი 

ნაბეჭდი პუბლიკაციების მაქსიმალურად მსგავს ფორმატში. თუ ვებ-გვერდს ავტორი არა 

ჰყავს, მიუთითეთ ორგანიზაცია ან ვებ-გვერდის დასახელება. თუ არც ერთი არ არის 

ხელმისაწვდომი, დაიწყეთ პირდაპირ სათაურით. ბოლოს უნდა მიუთითოთ, თუ როდის 

და რომელი ინტერნეტ მისამართიდანაა მასალა მოძიებული. მაგალითად: 

კოპალიანი, ა. (2013). ემილი დიკინსონის შემოქმედების აღქმის თავისებურებები ქართულ 

ლიტერატურაში, #7. მასალა მოძიებულია 17 მაისს 

http://www.spekali.tsu.ge/index.php/ge/article/viewArticle/7/70 

Lakerbaia, T. (2014). The Right of Withdrawal in European Consumer Protection Law, Volume  I, 

Retrieved 2 April, from http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/lj1y2014.pdf 

 

NCTE / IRA. (2012). Standards for the English Language Arts. September 1, 2014 from 

http://www.ncte.org/standards/ncte-ira 

http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/Enatmecniereba-2017-2018-T60-27-09-2018.pdf 

 

თუ თქვენ მოიძიეთ ელექტრონული წყარო სხვა სტატიაში და იყენებთ მას თქვენს 

კვლევაში, დარწმუნდით, რომ ეს წყარო კიდევ არსებობს. დაწერეთ ის თარიღი, როცა 

თქვენ გაეცანით მას. 

 

ლიტერატურის სია იწერება ანბანურად. ერთი და იგივე ავტორის პუბლიკაციების 

მითითებისას იცავთ ქრონოლოგიის პრინციპს. ჯერ წერთ უახლესს, შემდეგ უფრო ძველს. 

თუ თქვენ გამოიყენეთ ერთი ავტორის რამდენიმე ნაშრომი, პუბლიკაცია, რომელიც ერთსა 

და იმავე წელს გამოვიდა, მათი მითითება შემდეგნაირადაა შესაძლებელი: Radbruch, 2013a 

and Radbruch 2013 b. თუ ერთ პუბლიკაციას ერთი ავტორი ჰყავს, სხვა პუბლიკაციაში კი 

იგივე ავტორს თანაავტორი ჰყავს, ჯერ უთითებთ ერთავტორიან პუბლიკაციას, შემდეგ კი 

- ორ ან მეტ ავტორიანს. მაგალითად: 

 

Schmitt, N. (2010). Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual. New York: Palgrave 

Macmillan 

Schmitt, N. (1997 a). Vocabulary learning strategies. In Schmitt, N. and McCarthy, M. (eds), 

Vocabulary: Description, Acquisition, and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press. p. 17-

26 

Schmitt,  N.  (Ed.)  (1997b).  Vocabulary:  Description,  acquisition,  and  pedagogy. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Schmitt, N. and Meara, P. (1997). Researching vocabulary through a word knowledge framework: 

Word associations and verbal suffixes. Studies in Second Language Acquisition 19, p. 17–36 

 

1.7. ბიბლიოგრაფიის შედგენის წესი 



 

 

1. ბიბლიოგრაფია საბაკალავრო  ნაშრომში კონსოლიდირებული სახით უნდა იყოს 

წარმოდგენილი და ნუმერირებული. 

2. უპირველესად უნდა განთავსდეს ქართულენოვანი მასალა და/ან სამეცნიერო 

ლიტერატურა ანბანური წესით. ქართულენოვანი წყაროების შემდეგ იმავე 

თანმიმდევრობით ხდება  უცხოენოვანი სამეცნიერო წყაროები, ელექტრონული ბმულები. 

სამეცნიერო ლიტერატურის ბოლოს მიეთითება შესაბამისი გვერდები. ერთი და იმავე 

წყაროს ნაშრომში სხვადასხვა გვერდების მითითებით რამდენჯერმე გამოყენების 

შემთხვევაში, ბიბლიოგრაფიაში ერთხელ მიეთითება შესაბამისი წყარო და ყველა 

გვერდის ჩამონათვალი, რომელთა გამოყენებაც განხორციელდა ნაშრომში. 

 

1.8. საბაკალავრო ნაშრომის დამატებითი ნაწილები 

1. თუ საბაკალავრო  ნაშრომს თან ერთვის ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, 

დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების ნუსხა, იგი უნდა განთავსდეს საბაკალავრო 

ნაშრომის შესავალ ნაწილში სარჩევის (შინაარსის) შემდეგ. 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: „.“, „–“, „_“. 

2. ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების, სქემებისა და 

ილუსტრაციების შემცველობა, ადგილმდებარეობა და ფორმატირება განპირობებულია 

ნაშრომის სპეციფიკით. სხვა ლიტერატურული წყაროებიდან აღებული ცხრილების, 

ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების,  სქემებისა და  ილუსტრაციების 

გამოყენებისას არ უნდა იქნას დარღვეული საავტორო უფლებები. ცხრილები, 

ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები და სქემები  აიგება შავ–თეთრად, ასევე 

დასაშვებია ფერადი დიაგრამებისა და ილუსტრაციების გამოყენება.  

3. ცხრილების, ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების,  სქემებისა და  

ილუსტრაციების დასახელებები უნდა განთავსდეს უშუალოდ მათ თავზე ან ბოლოში. 

შრიფტის ზომად გამოყენებული უნდა იქნას  ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომაზე 1 

პუნქტით ნაკლები. დასაშვებია ნახევრად მუქი შრიფტის გამოყენება. ინტერვალი აიღება 

1–ის ტოლი. 

4.  ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები, სქემები, ილუსტრაციები  და 

მათი დასახელებები შეიძლება განთავსდეს როგორც ძირითად ტექსტში, ისე ცალკეულ 

ინდივიდუალურ გვერდზე  დანართების სახით.  ცხრილები, ანალიტიკური 

პროცედურები, დიაგრამები, სქემები და ილუსტრაციები ტექსტიდან დაცილებული უნდა 

იყოს 1.5-2 სმ-ით. საჭიროების შემთხვევაში დასაშვებია ფურცლის ჰორიზონტალური 

ორიენტაცია. ჰორიზონტალური გვერდების მინდორი და  გვერდის ნუმერაცია უნდა იყოს 

ვერტიკალური გვერდების ანალოგიური. 

 

 



 

 

 

 

დანართი 2 

 

სტრატეგიული კომუნიკაციისა და სამართლის სკოლა 

 

სტუდენტის სახელი, გვარი 

საბაკალავრო ნაშრომი 

თემაზე: 

 

 

 

 

 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 

წარმოდგენილი 

 

 

ნაშრომის ხელმღვანელი 

პროფესორი 

 

 

 

თბილისი 

 



 

 

 

 

დანართი 3 

 

სტრატეგიული კომუნიკაციისა და სამართლის სკოლა 

საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტის შეფასების ფორმა 

 

საბაკალავრო პროგრამა_________________________________ 

თემის სათაური_____________________________________ 

სტუდენტის სახელი, გვარი___________________________ 

 

რეცენზენტის დასკვნა  (1-3 გვერდი) 

 

საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტის შეფასების უწყისი 

 

 

რეცენზენტის ხელმოწერა 

თარიღი 

ბ.ა. 

 შეფასების კომპონენტები მაქსიმალური ქულა მიღებული 

შეფასება 

1 ნაშრომის ფორმალური        მხარე  მაქს. 20 ქულა  

2 მიზნისა და ამოცანების განსაზღვრა მაქს. 20 ქულა  

3 ფაქტობრივი მასალის ფლობა  და გადმოცემის 

თანმიმდევრულობა 

მაქს. 20 ქულა 

 

 

4 კვლევის მეთოდი, ლოგიკურობა მაქს. 20 ქულა  

5 არგუმენტაციისა და დასკვნის უნარი მაქს. 20 ქულა 

 

 

საერთო ჯამი  



 

 

 

 

დანართი 4 

სტრატეგიული კომუნიკაციისა და სამართლის სკოლა 

საბაკალავრო ნაშრომის დასკვნითი/საჯარო დაცვის კომისიის  

შეფასების ფორმა 

საბაკალავრო პროგრამა_________________________________ 

თემის სათაური_____________________________________ 

სტუდენტის სახელი, გვარი___________________________ 

 

№ კომისიის 

წევრები 

შეფასების კომპონენტები მიღებული 

შეფასება 

მი
ზ

ნი
სა

 დ
ა 

ამ
ო

ც
ან

ებ
ი

ს 

გ
ან

სა
ზ

ღ
ვრ

ა 
მა

ქს
. 2

0 
ქუ

ლ
ა 

ფ
აქ

ტ
ო

ბ
რ

ი
ვი

 მ
ას

ალ
ი

ს 

ფ
ლ

ო
ბ

ა 
 დ

ა 
გ

ად
მო

ც
ემ

ი
ს 

თ
ან

მი
მდ

ევ
რ

უ
ლ

ო
ბ

ა 

მა
ქს

. 2
0 

ქუ
ლ

ა 

არ
გ

უ
მე

ნტ
აც

ი
ი

სა
 დ

ა 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
უ

ნა
რ

ი
 

მა
ქს

. 2
0 

ქუ
ლ

ა 

კვ
ლ

ევ
ი

ს 
მე

თ
ო

დ
ი

, 

ლ
ო

გი
კუ

რ
ო

ბა
, 

მა
ქს

. 2
0 

ქუ
ლ

ა 

პრ
ეზ

ენ
ტ

აც
ი

ა 

მა
ქს

. 2
0 

ქუ
ლ

ა 

1        
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3        

4 რეცენზენტის შეფასება  

5 საბოლოო ჯამი /სტუდენტის მიერ მიღებული შეფასება არის კომისიის 

წევრების შეფასებათა და რეცენზენტის შეფასების საშუალო 

არითმეტიკული ქულა, რაც ჯამურად შეადგენს ერთ-ერთ დადებით 

შეფასებას 51-100 ქულა ან უარყოფით შეფასებას: -0-50 ქულა./ 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე____________________________________ 

კომისიის წევრი____________________________________________ 

კომისიის წევრი____________________________________________ 

კომისიის მდივანი__________________________________________ 

თარიღი 


