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დამტკიცებულია  

რექტორის 2020 წლის 5 ოქტომბრის №587 ბრძანებით 

შეტანილია ცვლილება  

რექტორის 2021 წლის 21 აპრილის №224 ბრძანებით  

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, დაცვისა და შეფასების წესი 

მუხლი 1. ზოგადი წესები 

1. წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს შპს-საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

სეუ-ს (შემდგომში - უნივერსიტეტი) მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების 

შემადგენელი სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის - სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების, 

დაცვისა და შეფასების საერთო წესებს. 

2. სამაგისტრო ნაშრომს სტუდენტი ასრულებს დამოუკიდებელი კვლევის საფუძველზე.  

3. ნაშრომის შესრულება მაგისტრანტს შეუძლია დამამთავრებელ სემესტრში, შესაბამისი 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული წინაპირობების დაკმაყოფილების 

შემთხვევაში. 

4. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება დასტურდება მისი წარდგენითა და საჯარო დაცვით 

კომისიის ღია სხდომაზე. 

მუხლი 2. სამაგისტრო ნაშრომის თემის შერჩევისა და დამტკიცების პროცედურა 

1. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელსა და თემას მაგისტრანტი ირჩევს სასწავლო 

პროცესის მართვის სისტემის საშუალებით, სწავლების მეოთხე სემესტრის დასაწყისში, 

აკადემიური რეგისტრაციის ვადებში, შესაბამისი ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული თემატიკის ფარგლებში მოცემული თემების ჩამონათვალიდან.  

2. სტუდენტი, რომელიც აკადემიური რეგისტრაციის პერიოდში არ აირჩევს სამაგისტრო 

ნაშრომს, კარგავს მიმდინარე სემესტრში სამაგისტრო ნაშრომის კომპონენტის 

შესრულების შესაძლებლობას.  

3. დაუშვებელია სამაგისტრო ნაშრომის თემის /კვლევის თეზისის / კვლევის ძირითადი 

მიმართულებების განმეორება სამაგისტრო ნაშრომის დაცვიდან 2 სასწავლო წლის 

განმავლობაში.  

4. სამაგისტრო ნაშრომის თემა უნდა შეესაბამებოდეს სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის სპეციალობისათვის აქტუალურ სამეცნიერო მიმართულებებს და მისი 

შერჩევისას გათვალისწინებულ უნდა იყოს რეალურად ხელმისაწვდომი სამეცნიერო-

ტექნიკური ბაზების შესაძლებლობები. 

5. სამაგისტრო თემა უნდა ეხებოდეს აქტუალურ, მაგრამ არა ძალიან ფართო პრობლემას, 

რომლის ანალიზისას მაგისტრანტმა უნდა შეძლოს ორიგინალურობის ჩვენება. 

6. სამაგისტრო ნაშრომების წარმოდგენისა და დაცვის ვადები,  ასევე სამაგისტრო 

ნაშრომების დაცვის მიზნით შექმნილი კომისიის შემადგენლობა, შესაბამისი 

ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების საფუძველზე, მტკიცდება რექტორის ბრძანებით. 
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მუხლი 3. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

1. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს დოქტორის აკადემიური ხარისხის 

მქონე, შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი ან/და დარგში პრაქტიკული გამოცდილების 

მქონე უნივერსიტეტის აკადემიური ან მოწვეული პერსონალი. კონკრეტული თემის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, პრიორიტეტი შეიძლება მიენიჭოს ხელმძღვანელის 

სამეცნიერო ან პრაქტიკულ გამოცდილებას, ასევე, კონკრეტული პირის 

ხელმძღვანელობით ადრე შესრულებული თემების აქტუალურობას და გამართულობას. 

2. უნივერსიტეტი უფლებამოსილია, პროგრამის ხელმძღვანელის წარდგინების 

საფუძველზე მოიწვიოს და პროგრამის სამაგისტრო ნაშრომის კომპონენტის 

განხორციელებაში ჩართოს შესაბამისის დარგის კომპეტენტური აკადემიური ან 

პროფესიული გამოცდილების მქონე პერსონალი, სხვა საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო 

დაწესებულებიდან.  

3. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირთან ერთად, სამაგისტრო ნაშრომის 

თანახელმძღვანელი შეიძლება იყოს შესაბამის დარგში პრაქტიკული გამოცდილების 

მქონე უნივერსიტეტის აკადემიური ან მოწვეული პერსონალი.  

მუხლი 5. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ვალდებულებები 

1. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ვალდებულია ისარგებლოს სეუ-ს მიერ მისთვის 

შექმნილი სამსახურეობრივი ელ. ფოსტით, რადგან ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 

ნაშრომების ხელმძღვანელობასთან/რეცენზირებასთან დაკავშირებით გაგზავნილ იქნება 

სამსახურეობრივ ფოსტაზე. 

2. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ვალდებულია, იქონიოს აქტიური კომუნიკაცია 

სტუდენტებთან, რომელთა ნაშრომის ხელმძღვანელობაც მას დაევალა. აღნიშნული 

მოიცავს:  

ა) სტუდენტებისთვის ნაშრომის შესრულების წესის გაზიარებას;  

ბ) ნაშრომის შესრულების გეგმის შედგენაში დახმარებას და მის ზედამხედველობას; 

გ) ნაშრომის შინაარსობრივი და აკადემიური სტილის კორექტირებას/მითითების მიცემას; 

დ) ნაშრომის პლაგიატის პროგრამაზე დროულ შემოწმებას; 

ე) ნაშრომის საბოლოო სახის და თავისი შეფასების უნივერსიტეტის 

ადმინისტრაციისათვის დროულად, დადგენილ ვადებში მიწოდებას.  

3. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, ასევე ვალდებულია მიაწოდოს ინფორმაცია 

სტუდენტებს სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის პროცედურებისა და ვადების შესახებ. 

სურვილის შემთხვევაში, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელს აქვს უფლება, დაესწროს 

ნაშრომის დაცვის პროცედურას.  

4. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ვალდებულია, თავად ატვირთოს სამაგისტრო 

ნაშრომები ანტიპლაგიატის პროგრამაზე - ტურნიტინზე (www.turnitin.com) ტექსტის 

ორიგინალობის შესამოწმებლად და პლაგიატის გამორიცხვის მიზნით. ანტიპლაგიატის 

პროგრამაზე წვდომა გააქტიურებულია, სეუ-ს სამსახურეობრივი ელ. ფოსტით.  

აუცილებელია, რომ სწორედ ამ ფოსტით მართოს სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელმა 

ტურნიტინის პროგრამა.  



SEU 

3 | 10 

5. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი პლაგიატზე მის მიერ უკვე შემოწმებულ ნაშრომს, 

რეცენზირებისათვის უგზავნის პროგრამის ხელძღვანელს. სამაგისტრო ნაშრომთან 

ერთად ხელმძღვანელი აგზავნის „ხელმძღვანელის შეფასებას“ (დანართი 4 B). სამაგისტრო 

ნაშრომი უნდა იყოს წარმოდგენილი Microsoft Word-ის ფორმატში, ხოლო შეფასება 

ხელმოწერილი და PDF - ის ფორმატში.  

6. ნაშრომის ხელმძღვანელობის პროცესში არსებული პრობლემების შემთხვევაში, 

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი აცნობებს შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელს, 

რომელიც ახდენს შესაბამის რეაგირებას.  

7. პლაგიატის აღმოჩენის, ან იმ შემთხევაში თუ სამაგისტრო ნაშრომის ორიგინალი ტექსტის 

მოცულობა არის 85%-ზე ნაკლები (დამთხვევა აღემატება 15%-ს), ხელმძღვანელი 

ვალდებულია მოახდინოს რეაგირება.  ასეთ შემთხვევაში, ნაშრომის ხელმძღვანელი 

სტუდენტს აძლევს შესაძლობლობას გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს 3 დღისა  

აღმოფხვრას იგი. თუ ხელახლა ატვირთულ ნაშრომში პლაგიატის შემთხვევა კვლავ 

ფიქსირდება, ნაშრომის ხელმძღვანელი არ აფასებს ნაშრომს და მიმართავს ფაკულტეტის 

დეკანს შემდგომი რეაგირებისათვის, რაც განსაზღვრულია უნივერსიტეტის სამეცნიერო-

კვლევითი საქმიანობის დებულების 23-ე მუხლით.  

8. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ვალდებულია მკაცრად დაიცვას თითოეული 

პროცედურისათვის გაწერილი ვადები.  

მუხლი 4. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების ეტაპები  

1. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება მოიცავს: 

ა) სამაგისტრო ნაშრომის სათაურის შეთანხმებას; 

ბ) სამაგისტრო ნაშრომისა და კვლევის გეგმის შედგენას; 

გ) ხელმძღვანელთან კონსულტაციებს; 

დ) კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებას; 

ე) ლიტერატურასთან, სამეცნიერო და სხვა წყაროებთან დამოუკიდებელ მუშაობას; 

ვ) სამაგისტრო ნაშრომის პირველადი ვერსიის ხელმძღვანელის მიერ განხილვას; 

ზ) სამაგისტრო ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმებას; 

თ) სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირებას; 

ი) სამაგისტრო ნაშრომის საჯაროდ დაცვას. 

მუხლი 5. სამაგისტრო ნაშრომის გეგმა 

1. სამაგისტრო ნაშრომის  თემის არჩევის  შემდეგ მაგისტრანტი, რექტორის მიერ 

დამტკიცებულ ვადებში, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელს წარუდგენს სამაგისტრო 

ნაშრომის გეგმის პროექტს, რის საფუძველზეც, მაგისტრანტი და სამაგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი ერთობლივად ადგენენ სამაგისტრო ნაშრომის გეგმას.  

2. სამაგისტრო ნაშრომის გეგმის შეთანხმების ეტაპზე დასაშვებია სამაგისტრო ნაშრომის 

სათაურის კორექტირება და დაზუსტება საკვლევი თემისა და კვლევის გეგმიდან 

გამომდინარე.  

3. სამაგისტრო ნაშრომის გეგმის ფორმა მოცემულია დანართში. 
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მუხლი 6. კონსულტაციები სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელთან 

1. მაგისტრანტი უფლებამოსილია მიიღოს კონსულტაციები კვლევის დიზაინსა და 

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ, 

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელისგან ყოველკვირეულად, უნივერსიტეტის მიერ 

შეთავაზებული გრაფიკით.  

2. მაგისტრანტი და ხელმძღვანელი უფლებამოსილი არიან შეთანხმდნენ კომუნიკაციის 

სხვა, მათ შორის ელექტრონულ ფორმებზე, რის შესახებ ხელმძღვანელი აცნობებს 

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელს.  

3. კონსულტაციების ფარგლებში, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი უფლებამოსილია, 

მაგრამ არ არის ვალდებული, შესთავაზოს მაგისტრანტს კვლევის უკეთესი გეგმა და 

ლიტერატურული წყაროები, ასევე, დასაბუთებული უარი უთხრას ნაშრომში ისეთი 

ინფორმაციის გამოყენებაზე რომელსაც არ აქვს სამეცნიერო ხასიათი ან არ არის 

აქტუალური. 

4. მაგისტრანტი არ არის ვალდებული გაითვალისწინოს ხელმძღვანელის მითითებები. 

5. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის მხრიდან საკუთარი უფლება-მოვალეობების 

არშესრულების შემთხვევაში, მაგისტრანტი უფლებამოსილია დასაბუთებული საჩივარი 

წარუდგინოს სამაგისტრო პრორგამის ხელმძღვანელს 

მუხლი 7. მაგისტრანტის დამოუკიდებელი მუშაობა 

1. სამაგისტრო ნაშრომის პირველად დაცვამდე, ხელმძღვანელთან შეთანხმებულ ვადებში, 

მაგისტრანტი ახორციელებს დამოუკიდებელ კვლევას, ლიტერატურასთან და სამეცნიერო 

ბაზებთან მუშაობას, ახდენს კვლევის შედეგების დამუშავებას და ნაშრომის ტექსტობრივი 

ნაწილის მომზადებას. 

2. სამაგისტრო ნაშრომზე დამოუკიდებელი მუშაობის პერიოდში, მაგისტრანტი 

უფლებამოსილია: 

ა) გამოიყენოს უნივერსიტეტის სასწავლო სივრცე, საბიბლიოთეკო ბაზისა და 

კომპიუტერული რესურსების ჩათვლით; 

ბ) მიიღოს წვდომა უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებული საერთაშორისო 

სამეცნიერო ბაზებზე; 

გ) მოითხოვოს უნივერსიტეტის შუამდგომლობა კონკრეტულ ორგანიზაციაში კვლევის 

ჩატარებისთვის.  

დ) მიიღოს უნივერსიტეტის სხვა აკადემიური პერსონალის კონსულტაცია 

ინტერდისციპლინარულ კვლევასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

ე) მიიღოს კონსულტაცია კვლევაში სამეცნიერო ეთიკის დაცვასთან, პერსონალური 

მონაცემებისა და სამართლებრივ დაცვის ობიექტად აღიარებულ სხვა ინფორმაციასთან 

მუშაობის თაობაზე.  

3. დამოუკიდებელი კვლევის განხორციელებისას, მაგისტრანტი ვალდებულია დაიცვას 

სამეცნიერო ეთიკის, პერსონალური მონაცემების დაცვისა და ინფორმაციის სანდოობისა 

და ობიექტურობის პრინციპები, გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ 
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სამეცნიერო კვლევის მიზნებისათვის, გაავრცელოს და გამოაქვეყნოს ინფორმაცია 

მხოლოდ განზოგადებული სახით.  

4. სამაგისტრო ნაშრომში მაგისტრანტმა უნდა წარმოაჩინოს, რომ ხელმძღვანელის 

მეთვალყურეობის ქვეშ მან ჩაატარა დამოუკიდებელი კვლევა, შეძლო პრობლემური 

საკითხის მეცნიერული მეთოდებით დამუშავება და შედეგების დამაჯერებელი  

არგუმენტაციით წარმოდგენა.  

მუხლი 8. სამაგისტრო ნაშრომის წარმოდგენისა და დაცვის ვადები 

1. სამაგისტრო ნაშრომის წარმოდგენისა და დაცვის ვადები მტკიცდება სამაგისტრო 

თემებთან ერთად.  

2. მაგისტრანტი რექტორის მიერ დამტკიცებულ ვადებში უზრუნველყოფს კვლევის გეგმის, 

მის მიერ შესრულებული სამაგისტრო ნაშრომის პირველადი  და  საბოლოო ვარიანტის 

წარდგენას. 

3. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი დატკიცებულ ვადებში უზრუნველყოფს 

მაგისტრანტისათვის რეკომენდაციების მიწოდებას. 

4. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის რეკომენდაციაში მიეთითითება: 

ა) სამაგისტრო ნაშრომის აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას და მზად არის დაცვისთვის; 

ბ) სამაგისტრო ნაშრომში აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, სასურველია კონკრეტული 

საკითხების უფრო დეტალურ გაშუქება სამაგისტრო ნაშრომის დაცვამდე; 

გ) სამაგისტრო ნაშრომი მეტწილად აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, თუმცა 

აუცილებელია მისი ნაწილის გადამუშავება; 

დ) სამაგისტრო ნაშრომი სრულად ვერ აკმაყოფილებს ყველა მოთხოვნას, აუცილებელია 

მისი მნიშვნელოვანი გადამუშავება; 

ე) სამაგისტრო ნაშრომი ვერანაირად ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, კვლევა არ არის 

ჩატარებული, ან ნაშრომი წარმოადგენს პლაგიატს. 

5. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის დასკვნაში აუცილებელია მიეთითოს:  

ა) სამაგისტრო ნაშრომის თემის აქტუალობა; 

ბ) ნაშრომის მოკლე დახასიათება; 

გ) ნაშრომში წარმოდგენილი მეცნიერული სიახლე;  

დ) ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება, დასმული საკითხების გადაწყვეტის სისრულე, 

სიღრმე და ორიგინალურობა, აგრეთვე, მისი შინაარსობრივი შესაბამისობა სამაგისტრო 

სპეციალობასთან; 

6. ამ მუხლის მესამე პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი რეკომენდაციის 

მიღებისას სტუდენტი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად დაასრულოს სამაგისტრო 

ნაშრომი და მოამზადოს პრეზენტაცია სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის კომისიისთვის 

წარსადგენად.  

7. ამ მუხლის მესამე პუნქტის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

რეკომენდაციის მიღებისას სტუდენტი უფლებამოსილია გადაამუშავოს სამაგისტრო 

ნაშრომი და ხელახლა წარუდგინოს ის ხელმძღვანელს, რეკომენდაციის მიღებიდან 

არაუგვიანეს ორი კვირის ვადაში.  
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8. ამ მუხლის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული რეკომენდაციის მიღებისას სტუდენტი 

ნაშრომის დაცვაზე წარდგენის შემთხვევაში, ვალდებულია გააქარწყლოს და დაასაბუთოს 

ხელმძღვანელის მიერ გამოთქმული შენიშვნები.  

9. ამ მუხლით გათვალისწინებული, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის შეფასებები 

არის სარეკომენდაციო ხასიათის, მაგისტრანტს, საკუთარი შეხედულებებით და 

პასუხისმგებლობით შეუძლია გაითვალისწინოს არ გაითვალისწინოს ისინი.  

10. გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომის წარმოდგენის შემდეგ, ნაშრომის ხელმძღვანელი 

აფასებს ნაშრომს ერთ-ერთი შემდეგი გადაწყვეტილებით: ეძლევა რეკომენდაცია დაცვაზე 

გასასვლელად / არ ეძლევა რეკომენდაცია დაცვაზე გასასვლელად. 

11. ნაშრომის ხელმძღვანელის შეფასება გათვალისწინებული იქნება სამაგისტრო ნაშრომის 

შეფასებაში.  

12. ხელმძღვანელის შეფასება შეიძლება გასაჩივრდეს სტუდენტის მიერ სასწავლო 

კომპონენტის შეფასების გასაჩივრებისთვის დადგენილი წესით.  

მუხლი 9. სამაგისტრო ნაშრომში აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვა 

1. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას მაგისტრანტი ვალდებულია დაიცვას აკადემიური 

პატიოსნების ნორმები.  

2. უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებამოსილებას, სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის 

თითოეულ ეტაპზე გაატაროს პლაგიატთან ბრძოლის პოლიტიკა, აამოქმედოს 

აკადემიური პატიოსნების დარღვევისა და ამ დარღვევებზე დისციპლინარული 

რეაგირების მექანიზმები, როგორც ეს განსაზღვრულია უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსში 

და განსაკუთრებით მკაცრი ზომები გაატაროს სტუდენტის მიმართ პლაგიატის 

შემთხვევაში.  

3. აკადემიური პატიოსნების დარღვევად მიიჩნევა სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების 

კომპონენტში:  

ა) მაგისტრანტის მიერ განზრახ სხვისი ინტელექტუალური შრომის ნაყოფის მითვისება;  

ბ) საკუთარი სახელით სხვისი ნამუშევარის ან მისი ნაწილის წარდგენა;  

გ) სხვისი ნამუშევრის გამოყენება ციტირების მოთხოვნილი წესის დაცვის გარეშე;  

დ) წარმოდგენილ ტექსტში სხვისი ნაშრომით სისტყვასიტყვითი ციტირება, სიტყვითი ან 

წინადადების წყობის ცვლილება, შინაარსის ცვლილების გარეშე;  

ე) სხვისი ნამუშევრიდან გამომდინარე დასკვნების მოყვანა წყაროს მითითების გარეშე,  

ვ) ინფორმაციის გაყალბება ან მისი მცდელობა;  

ზ) კვლევის შედეგების განზრახ არასწორი ინტერპრეტირება;  

თ) კვლევებისა და დასკვნების დაუსაბუთებელ წყაროებზე დაყრდნობა.  

4. ხელმძღვანელის რეკომენდაციის მიღებამდე სამაგისტრო ნაშრომი გადის პლაგიატზე 

შემოწმებას, ანტიპლაგიატის ელექტრონული პროგრამის საშუალებით.  

5. სამაგისტრო ნაშრომებისთვის ორიგინალური ტექსტის (ციტატების, პერეფრაზის და სხვა 

წყაროებიდან მოყვანილი ტექსტის გამოყენების გარეშე) დამთხვევის დასაშვები 

რაოდენობის ზღვარია არანაკლებ 85 %.  

6. ანტიპლაგიატზე შემოწმების შედეგები ეცნობება სტუდენტს და შეიძლება გასაჩივრდეს 

სასწავლო კომპონენტის გასაჩივრებისთვის დადგენილი წესით. 
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7. სამაგისტრო ნაშრომში პლაგიატის აღმოჩენის  მიუხედავად, თუ ხელძღვანელის მიერ 

გაცემულია დადებითი დასკვნა, ნაშრომის ხელმძღვანელის მიერ აკადემიური 

პატიოსნების სტანდარტების დარღვევის საკითხზე დისციპლინარული წარმოება იწყება 

უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსით დადგენილი წესით. 

მუხლი 10. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზია 

1. სამაგისტრო ნაშრომის პლაგიატზე შემოწმების და ხელმძღვანელის დადებითი 

რეკომენდაციის მიღების შემდეგ, სამაგისტრო ნაშრომი იგზავნება რეცენზიისთვის.  

2. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტის შერჩევა ხდება პროგრამის ხელმძღვანელის 

რეკომენდაციის საფუძველზე. 

3. ინფორმაცია სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტის შესახებ არ არის ცნობილი 

მაგისტრანტისთვის და ხელმძღვანელისთვის რეცენზიის წარდგენამდე.  

4. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტი დამოუკიდებლად ამოწმებს წარმოდგენილ ნაშრომს 

დადგენილ ვადებში, რის შედეგად უგზავნის მას პროგრამის ხელმძღვანელს, ერთ-ერთი 

შემდეგი შეფასებით: ეძლევა რეკომენდაცია დაცვაზე გასასვლელად / არ ეძლევა 

რეკომენდაცია დაცვაზე გასასვლელად. 

5. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზიაში აუცილებლად უნდა იყოს წარმოჩენილი: 

ა) სარეცენზიო ნაშრომის დადებითი მხარე და ღირსებები; 

ბ) შენიშვნები, რომლებიც გაუჩნდება რეცენზენტს. შენიშვნები უნდა იყოს 

არგუმენტირებული და შესაძლებელია კითხვის სახითაც დასმული.  

6. რეცენზენტის შეფასება გათვალისწინებული იქნება სამაგისტრო ნაშრომის შეფასებაში.  

7. რეცენზენტის შეფასება შეიძლება გასაჩივრდეს სტუდენტის მიერ სასწავლო კომპონენტის 

შეფასების გასაჩივრებისთვის დადგენილი წესით.  

მუხლი 11. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა  

1. სამაგისტრო ნაშრომის საჯარო დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისი 

ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების საფუძველზე, რექტორის ბრძანებით იქმნება 

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია (შემდგომში - კომისია), თითოეული 

სპეციალობის მიხედვით. 

2. კომისიის თავმჯდომარე აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისი მიმართულების 

დოქტორის ან კანონმდებლობით მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე 

პირი.  

3. კომისიის შემადგენლობაში შეიძლება შეყვანილ იქნან: 

ა) ფაკულტეტის დეკანი - კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; 

ბ) შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

გ) მოცემული მიმართულების აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლები. 

4. პროგრამის ხელმძღვანელი კომისიას  წერილობით წარუდგენს მოცემული სპეციალობის 

იმ სტუდენტთა ნუსხას, რომელთაც საგანმანათლებლო პროგრამის მოთხოვნათა 

შესრულების (სამაგისტრო ნაშრომის დადგენილ ვადაში ხელმძღვანელისა და 

რეცენზენტის შეფასებების და პლაგიატზე შემოწმების შედეგების) საფუძველზე მოიპოვეს 

სამაგისტრო ნაშრომის საჯაროდ დაცვის უფლება. 
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5. მაგისტრანტის მიერ ამ წესის მოთხოვნების დაცვით სრულყოფილად გაფორმებულ, 

აკინძულ და ყდაში ჩასმულ სამაგისტრო ნაშრომის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია, 

ხელმძღვანელის დასკვნისა და რეცენზიის თანხლებით წარედგინება კომისიას. 

6. სამაგისტრო ნაშრომის  დაცვა მიმდინარეობს სამაგისტრო ნაშრომის შესახებ 10-15 

წუთიანი პრეზენტაციის წარმოდგენის, ზეპირად და ვიზუალური თვალსაჩინოების 

გამოყენებით, კომისიის წევრებისა და რეცენზენტის, ასევე, კომისიის ნებართვით, 

დამსწრე აუდიტორიის კითხვებზე პასუხის გაცემის ფორმატით. 

7. მაგისტრანტის მოხსენებაში მოკლედ და მკაფიოდ უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და 

მითითებული სამაგისტრო ნაშრომის მიზნები, ამოცანები, არსებული მოსაზრებები 

დასმული პრობლემის შესახებ.  უფრო ვრცლად უნდა იქნეს წარმოდგენილი 

შესრულებული სამუშაოს ანალიზი. ბოლოს, კონკრეტულად ჩამოყალიბდეს მიღებული 

დასკვნები, მათი თეორიული მნიშვნელობა და პრაქტიკული ღირებულება. 

8. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა ხდება საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების ენაზე. 

9. სამაგისტრო სპეციალობისა და სამაგისტრო ნაშრომის თემის თავისებურებიდან 

გამომდინარე, ხელმძღვანელთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე დასაშვებია 

სამაგისტრო ნაშრომის გაფორმება და დაცვა უცხოურ ენაზეც. 

10. მაგისტრანტის მიერ წარმოდგენილი პრეზენტაციის შემდეგ, კომისია წარმოადგენს 

ხელმძღვანელის შეფასებასა და რეცენზენტის დასკვნას სამაგისტრო ნაშრომის თაობაზე. 

11. მაგისტრანტი გამოთქვამს თავის მოსაზრებას შენიშვნებისა და რეკომენდაციების 

ირგვლივ. შემდეგ იმართება დისკუსია, რომელშიც კომისიის წევრებთან ერთად 

მონაწილეობას იღებენ დაინტერესებული პირები დამსწრე საზოგადოებიდან.  

მუხლი 12. კომისიის გადაწყვეტილება 

1. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის პროცედურის დასრულების შემდეგ კომისიის დახურულ 

სხდომაზე კომისიის თითოეული წევრი აფასებს თითოეული მაგისტრანტის სამაგისტრო 

ნაშრომს და ამ ნაშრომის პრეზენტაციას. 

2. სამაგისტრო ნაშრომის დასკვნითი შეფასება წარმოადგენს კომისიის თითოეული წევრის 

მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულს და ხორციელდება დანართში 

მოცემული კრიტერიუმების საფუძველზე (იხ. დანართი 6). 

3. შეფასების დროს ყურადღება ექცევა სამაგისტრო ნაშრომის შემდეგ კომპონენტებს: 

ა) აქტუალობა; 

ბ) კვლევის პრაქტიკული და/ან თეორიული მნიშვნელობა;  

გ) სიახლე; 

დ) საკვლევი პრობლემის ანალიზის სიღრმე და დასკვნების ორიგინალობა 

ე) კვლევის შედეგების დამაჯერებლობა (ექსპერიმენტის/მონაცემების სტატისტიკური 

დამუშავება, ლოგიკური მსჯელობა); 

ვ) დაცვისას მასალის პრეზენტაცია (ლოგიკური მსჯელობა, პრეზენტაციის სტრუქტურა, 

მკაფიო მეტყველება, ნაშრომის ძირითადი დებულებების წარმოდგენა და ა.შ.); 

ზ) დაცვის პროცესში კითხვებზე ადეკვატური პასუხების გაცემა, საკუთარი პოზიციის 

დასაბუთება, ტერმინოლოგიის ფლობა; 

თ) დაცვისას გამოყენებული თვალსაჩინოების ეფექტურობა. 
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მუხლი 13. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება 

1. სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება ერთჯერადად - დასკვნითი შეფასებით, 100 ქულიანი 

სისტემით.  

2. შეფასების სისტემით გათვალისწინებულია:  

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასება: 

ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

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

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

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

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

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა; 

ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები.  

3. სამაგისტრო ნაშრომისათვის ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტს უფლება ეძლევა 

გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს მომდევნო სემესტრის 

განმავლობაში, ხოლო ამავე პუნქტის „ბ.ბ“ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეფასების 

მიღების შემთხვევაში მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის მომდევნო 

სემესტრში წარდგენის უფლებას. 

4. სამაგისტრო ნაშრომში მიღებული შეფასება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო 

განაცხადით. 

მუხლი 14. აპელაცია 

1. შეფასების მიმართ პრეტენზიის მქონე მაგისტრანტი უფლებამოსილია გააკეთოს 

საპრეტენზიო განაცხადი იქვე, შეფასების გამოცხადებისთანავე. 

2. საპრეტენზიო განაცხადის განხილვის შემთხვევაში, მაგისტრანტი უფლებამოსილია  

შეხვდეს კომისიას, ხელმძღვანელს ან/და რეცენზენტს, მისთვის მიუღებელი შედეგის 

განხილვის მიზნით.  

3. მაგისტრანტი უფლებამოსილია შეიტანოს სააპელაციო განაცხადი მის შეფასებაზე, 

შედეგების განხილვიდან 5 დღის ვადაში.  

4. მაგისტრანტის აპელაცია უნდა იყოს დასაბუთებული.  

5. აპელაციის პირველად განხილვას ახორციელებს უნივერსიტეტი პროგრამის 

ხელმძღვანელის მონაწილეობით.  

6. დაუსაბუთებელი აპელაცია უბრუნდება განმცხადებელს.  

7. დასაბუთებული აპელაციის შემთხვევაში, სააპელაციო განაცხადი განსახილველად 

გადაეცემა შესაბამისი პროგრამისთვის შექმნილ საპრეტენზიო კომისიას, ფაკულტეტის 

დეკანის ან პროგრამის ხელმძღვანელის და აღნიშნული პროგრამის სპეციალობის 

სასწავლო კომპონენტების განმახორციელებელი ორი პირის შემადგენლობით, 

რომელთაგან არც ერთს არ მიუღია მონაწილეობა მაგისნტრანტის პირველად შეფასებაში. 
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8. საპრეტენზიო კომისია განიხილავს აპელაციას და გადაწყვეტილებას იღებს სააპელაციო 

საჩივრის მოთხოვნის შესაბამისად.  

9. გადაწყვეტილების ფარგლებში კომისია უფლებამოსილია გადახედოს ხელმძღვანელის 

შეფასებას, შეცვალოს რეცენზენტი ან/და დანიშნოს ნაშრომის ხელახალი დაცვა ან უარი 

თქვას სააპელაციო განაცხადის დაკმაყოფილებაზე. 

10. აპელაციის შედეგები ეცნობება განმცხადებელს და აისახება საპრეტენზიო კომისიის 

საბოლოო გადაწყვეტილებასა და წარდგინებაში. 

მუხლი 15. საავტორო უფლებები სამაგისტრო ნაშრომზე 

1. საავტორო უფლებები სამაგისტრო ნაშრომზე ეკუთვნის მის ავტორს.  

2. მომიჯნავე უფლებები (მათ შორის ნაშრომის ან მისი ნაწილის დაბეჭდვის, ბიბლიოთეკაში 

ან/და ვებ-სივრცეში განთავსების, სამეცნიერო კვლევაში სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის 

ფარგლებში განხორციელებული კვლევის ანგარიშის ჩართვის და ა.შ.) უფლებები 

ეკუთვნის უნივერსიტეტს და აღნიშნული უფლებების რეალიზება არ საჭიროებს 

დამატებით ავტორთან შეთანხმებას. 

მუხლი 16. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისას და შეფასებისას გამოყენებული 

დანართები 

1. სამაგისტრო ნაშრომის სტრუქტურა (დანართი №1) 

2. სამაგისტრო ნაშრომის თავფურცელი (დანართი №2)  

3. სამაგისტრო ნაშრომის გეგმა (დანართი №3) 

4. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელის შეფასების უწყისი (დანართი №4) 

5. სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტის შეფასების უწყისი (დანართი №5) 

6. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების უწყისი (დანართი №6) 


