
წესის დანართი №3 

 

შეფასების  წესი და სერტიფიკატის დონეები 
 

კურსანტის სავალდებულო სპეციალური პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსი 

 

ქულათა დაგროვების სისტემა 

სასწავლო ცენტრში მოქმედებს ქულათა დაგროვების სისტემა,  

კერძოდ, პრაქტიკის დაცვის, პრაქტიკულ ნაწილში და ფიზ.მომზადებაში 

ჩათვლის მიღების გარდა საბოლოო გამსვლელი ქულა ჯამდება შემდეგი  

კომპონენტებისგან და მოცულობით:  

 
 

 შუალედური შეფასება 20% 

 შუალედური გამოცდა 25%    

 შემაჯამებელი გამოცდა 55% 

   

  100% 

 

ა) დასწრება - კურსანტი, რომელიც დაესწრება სასწავლო პროგრამით 

გათვალისწინებულ ყველა საათს,  მაქსიმალური ჩართულობისთვის სასწავლო 

ცენტრისგან მიიღებს 1 ბონუს ქულას, რომელიც აისახება საბოლოო ქულათა 

ჯამში. 

სასწავლო  დროის  2%-ის და მეტის არასაპატიოდ გაცდენის შემთხვევაში 

კურსანტი გაირიცხება სასწავლო კურსიდან. 

სასწავლო დროის  15%-ის და მეტის საპატიოდ გაცდენა ასევე ხდება კურსანტს 

სასწავლო კურსიდან გარიცხვის საფუძველი. 

კურსანტი ვალდებულია, სასწავლო საათების გაცდენის შესახებ აცნობოს 

სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციას. 



კურსანტი წერილობით მიმართავს (პატაკი/მოხსენებითი ბარათი/ახსნა-

განმარტება) სასწავლო ცენტრის დირექტორს,  ასაბუთებს გაცდენის მიზეზს, 

გარემოებების გათვალისწინებით წარადგენს შესაბამის მტკიცებულებას.  

მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია კურსანტი. 

არგამოცხადების შემთხვევას/შემთხვევებს განიხილავს სასწავლო ცენტრის 

დირექტორი. 

ბ) შუალედური შეფასება  -  20 ქულა 

ტარდება წერითი ფორმით. შუალედური წერის დროს მოწმდება კურსანტის 

მიერ გავლილი მასალის ცოდნის დონე. 

სწავლების პროცესში განხორციელდება 5 შუალედური წერა, მაქსიმალური 

შეფასებაა 4 ქულა.  

კურსანტის მიერ გაცდენილი შუალედური წერა არ აღდგება. 

გ) ჩათვლა - შეფასების ფორმად ჩათვლის გამოყენების შემთხვევაში 

კურსანტმა შესაძლებელია მიიღოს შეფასება „ჩაეთვალა“, „არ ჩაეთვალა“ 

ჩათვლის სახით ჩასაბარებელ ფიზიკურ ნორმატივებს ამტკიცებს სასწავლო 

ცენტრის დირექტორი. 

კურსანტს ჩათვლის გადაბარების უფლება აქვს მხოლოდ ერთხელ. 

დ) სასწავლო პრაქტიკის დაცვა  - ხორციელდება კომისიური წესით.  დაიშვება 

მხოლოდ ის კურსანტი, რომელიც პრაქტიკის შეფასების ფურცლის 

მონაცემებით დააგროვებს მინიმუმ 21 ქულას.  

სასწავლო პრაქტიკა დაცულად ეთვლება კურსანტს, რომელიც მიიღებს 

მინიმუმ 10 ქულას (შესაძლო მაქსიმალური შეფასებაა 20 ქულა). 

სასწავლო პრაქტიკის დაცვაზე 10-ზე ნაკლები ქულის მიღება ხდება 

კურსანტის სასწავლო კურსიდან გარიცხვის საფუძველი. 

სასწავლო პრაქტიკის დაცვაზე კურსანტი დაიშვება ერთხელ. 

ე) შუალედური გამოცდა  - 25 ქულა 



    შემაჯამებელი გამოცდა  - 55 ქულა 

შეიძლება ჩატარდეს: წერილობითი, ზეპირი, კომბინირებული (წერა + ზეპირი) 

ფორმით. 

გამოცდის წერილობითი ფორმით ჩატარების შემთხევაში კურსანტებს 

შესაძლებელია მოუწიოთ ღია/დახურულ კითხვებზე პასუხის გაცემა, ან/და 

კაზუსის ამოხსნა, ან/და სამართლებრივი დოკუმენტის შედგენა, და სხვა...). 

 

გამოცდის ხანგრძლივობა არ  აღემატება 3 საათს.  

სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სასწავლო ცენტრის 

დირექტორის გადაწყვეტილებით, გამოცდის ხანგრძლივობა შესაძლებელია 

გაიზარდოს. 

 

შუალედურ გამოცდაზე  დაიშვება ყველა კურსანტი.  

შემაჯამებელ გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ ის კურსანტი, რომელსაც:  

პრაქტიკის დაცვაში მიღებული აქვს მინიმუმ 10 ქულა, ფიზიკურ 

მომზადებაში - „ჩაეთვალა“ და გამოცდამდე დაგროვებული აქვს მინიმუმ 20 

ქულა.  

შემაჯამებელი გამოცდა ჩაბარებულად ჩაეთვლება კურსანტს, რომელიც 

მიიღებს მინიმუმ 25 ქულას. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

სერტიფიკატი გადაეცემა მხოლოდ იმ კურსანტს,  

რომელიც მიიღებს ჩათვლას სასწავლო პრაქტიკასა და პრაქტიკულ 

მეცადინეობაში და ქულათა დაგროვების სისტემით,  ჯამურად  დააგროვებს  

 

 

ოფიცრები/რიგითები 

 

მაქსიმალური 100  ქულიდან          მინიმუმ  51  ქულას. 

 

 

სასწავლო ცენტრში დადგენილი შეფასების ოთხი დონე.  

მოსწრების შესაბამისად კურსანტს ეძლევა სხვადასხვა დონის სერტიფიკატი: 

 

I ხარისხი  -  91-100 ქულა 

II ხარისხი  -  81-90 ქულა 

III ხარისხი  -  71-80 ქულა 

IV ხარისხი  -  51-70 ქულა 

 

 

 

კურსანტი, რომელიც არ გამოცხადდება გამოცდაზე, ავტომატურად ღებულობს შეფასებას 

„0“ ქულის ოდენობით. 

 

გამოცდის გადაბარება ხდება ერთხელ. 

 

 

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  სასწავლო ცენტრი 

 

გისურვებთ წარმატებებს ! 

 

 


