წინამდებარე ფორმა გამოიყენება NVU-ის პროგრამის მოსამზადებლად. შევსებული ფორმა დასამტკიცებლად გადაეცემა უნივერსიტეტის
საბჭოს. ცისფრად მონიშნული გრაფები მიუთთებს NVU-ის მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე და არ ივსება (თუ სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული); ყვითლად მონიშნული გრაფების შევსება ნაბაყოფლობითია.

1. ზოგადი ინფორმაცია
პროგრამის დასახელება:
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია (ძირითადი
სპეციალობის მიხედვით):
საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
დონე (VI, VII ან VIII)

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით:
არსებული
კონცენტრაციები:
პასუხისმგებელი
სკოლა/სკოლები:
პროგრამის
ხელმძღვანელ(ებ)ი:
სწავლების ენა
„უმაღლესი განათლების
შესახებ“ კანონით
გათვალისწინებული
პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა:

სხვა:

დამატებითი
სპეციალობა:

არა/დია
ხ

დისტანციუ
რი სწავლება

არა/დ
იახ

გაცვლითი
სტუდენტების
თვის ხელმისაწვდომობა

არა/დია
ხ

სამუშაო
გამოცდილება/
დასაქმება:

არა/დ
იახ

ხელმისაწვდომ
ობა თავისუფა–
ლი
მსმენელების–
თვის:

არა/დია
ხ

წინასწარი
რეგისტრაცი
ის მოთხოვნა

არა/დ
იახ

სხვა

არა/დია
ხ

სხვა

არა/დ
იახ

სტუდენტთა სავარაუდო
რაოდენობა:

შეცვლილი პროგრამა
(ასეთის არსებობის
შემთხვევაში):

სავარაუდო
განხორციელების თარიღი:

შეთავაზების თარიღი:
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2. მიზნები და სწავლის შედეგები
მიზნები:

ზოგადი სწავლის შედეგები:

დარგობრივი სწავლის შედეგები:
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ღირებულებები

სწავლის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

დასკვნის უნარი

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

პროფილისთვის)
ცოდნა და
გაცნობიერება

ECTS (სემესტრის
შეთავაზება სტუდენტის პროფილისთვის)

მოდულები და
კომპონენტები:

სტატუსი
(სავალდებულო/
არჩევითი)

კოდი (პროგრამა–
მოდული–
კომპონენტი)

3. მოდულიზებული კომპონენტები სწავლის შედეგების ჭრილში

სხვა ან დეტალურად:
მიუთითეთ, ყველაზე მეტად რომელი უნარების განვითარებას ემსახურება პროგრამა, შეარჩიეთ მინიმუმ 5
(მაქსიმუმ 10) ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალიდან.

ანალიტიკური უნარები

ლიდერობა

კომერციული აზროვნება

დაგეგმვა და ორგანიზება

თავდაჯერებულობა

პროფესიონალიზმი

პრობლემების გადაჭრისადმი
კრეატიული მიდგომა

კვლევის უნარი

კრიტიკული აზროვნება

თვითრეალიზაცია
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ეთიკური ნორმების გაცნობიერება

სოციალური და კულტურული
მრავალფეროვნების აღქმა

მოქნილობა

გუნდური მუშაობა

დამოუკიდებელი მუშაობა

დროის მენეჯმენტი

ინიციატივა

ინტერპერსონალური უნარები

სწავლის უნარი

სწავლების უნარი

4. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები და შეფასება:
კავშირი გამოყენებულ მეთოდებსა და სწავლის შედეგების მიღწევას შორის:

შეფასების სისტემა

ქულათა
რაოდენობა

შეფასება (მოკლე აღწერილობა)

წარმატებული სტუდენტების შედეგების
საშუალო პროცენტული მაჩვენებელი (შეიძლება
გამოყენებულ იქნეს შეფასების ადეკვატურობის
მონიტორინგის მიზნით)

91-100

A (ფრიადი)

საუკეთესო – 10%

81-90

B (ძალიან კარგი)

საშუალოზე მაღალი – 25 %

71-80

C (კარგი)

საშუალო – 30 %

61-70

D (დამაკმაყოფილებელი)

საშუალოსთან მიახლოებული – 25%

51-60

E (საკმარისი)

ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი – 10%

41-50

FX (ვერ ჩააბარა, ეძლევა გამოცდაზე ხელახლა
გასვლის უფლება)

0-40

F (ჩაიჭრა)
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5. რესურსები
პროგრამის განსახორციელებალად აუცილებელი რესურსები:

სახელწოდება:

აღწერილობა:

შენიშვნები:
(ეს გრაფა გამოიყენეთ დამატებითი შენიშვნებისთვის.)
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