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საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი 
 
 

საბაკალავრო ნაშრომის მიზანი 

საბაკალავრო ნაშრომის მიზანია სწავლის პროცესში მიღებული ცოდნის სისტემატიზაცია - დარგობრივი 

ცოდნის, კვლევითი, შემოქმედებითი თუ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამოვლენა. საბაკალავრო 

ნაშრომში/პროექტში   უნდა    აისახოს სწავლის პერიოდში შეძენილი თეორიული თუ პრაქტიკული 

ცოდნა. საბაკალავრო  ნაშრომი წარმოადგენს           სტუდენტის   მიერ    ინდივიდუალურად, 

გამონაკლის შემთხვევაში არა უმეტეს 2 თანაავტორის მიერ  შესრულებულ სამუშაოს.    

თანაავტორობისას ანოტაციაში გამოკვეთილი და მითითებული უნდა იყოს თითოეული მონაწილის 

წვლილი. 
 

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

 
საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობას უძღვება ხელმძღვანელი, რომელსაც ირჩევს სტუდენტი. 

ხელმძღვანელი შესაძლებელია იყოს, როგორც შესაბამისი მიმართულების აკადემიური პერსონალი, ისე 

მოწვეული ლექტორიც. 

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი ორგანიზებას უწევს საბაკალავრო ნაშრომის თემის შერჩევას,  

კვლევის ჩატარებისა და ნაშრომის დასაცავად წარდგენის პროცესს. 

 

საბაკალავრო ნაშრომის თემის არჩევა 

 

 დამამთავრებელი  სემესტრის დასაწყისში, აკადემიური  რეგისტრაციისთვის  დადგენილ  

ვადებში, სტუდენტი სასწავლო ბარათში   (lms.tsu.ge) რეგისტრირდება საგანზე „საბაკალავრო 

ნაშრომი“ (შესაბამისი საბაკალავრო პროგრამის მითითებით).  

 სემესტრის დაწყებიდან 2 კვირის განმავლობაში, სტუდენტთა საბაკალავრო ნაშრომების 

სავარაუდო სათაურებსა და ხელმძღვანელების კანდიდატურებს, ფაკულტეტის სასწავლო 

პროცესის მართვის სამსახურს გადასცემს შესაბამისი საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 

ფაკულტეტის ვებგვერდზე ასატვირთად 

 

საბაკალავრო ნაშრომის სტრუქტურა 
 
 

საბაკალავრო ნაშრომის სტრუქტურა შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: 
1. თავფურცელი (სატიტულო ფურცელი) 
2. ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
3. სარჩევი (შინაარსი) 

4. შესავალი 
5. ტექსტის ძირითადი ნაწილი 
6. დასკვნა 
7. გამოყენებული ლიტერატურის სია 
 

თავფურცელი (სატიტულო ფურცელი): (ივსება ქვემოთ მოყვანილი წესის მიხედვით) 
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 უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებისა და პროგრამის დასახელება (ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი,  საბაკალავრო პროგრამის დასახელება)   (შრიფტის ზომა: 14); 

 სტუდენტის სახელი და გვარი მიეთითება 2-3 სმ-ის დაშორებით (შრიფტის ზომა: 16); 

 შუა ნაწილში იწერება   ნაშრომის სახელწოდება (შრიფტის ზომა: 16); 

 ნაშრომის დასახელების ქვემოთ იწერება მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი, რომლის 

მოსაპოვებლად არის წარმოდგენილი ნაშრომი დასაცავად (შრიფტის ზომა: 14); (მაგ.:  ნაშრომი 

შესრულებულია სოციოლოგიის ბაკალავრის  აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად); 

 თავფურცლის მარჯვენა ქვედა მხარეს იწერება ნაშრომის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, 
აკადემიური ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა (შრიფტის ზომა: 12); 

 ნაშრომის შესრულების ადგილი და დრო, ქალაქი და წელი მიეთითება სულ ქვემოთ, ფურცლის 
შუა ნაწილში (მაგ: თბილისი, 2020 წელი) (შრიფტის ზომა: 12) 

 
 

სარჩევი  (შინაარსი) 
მოცემული უნდა  იყოს ნაშრომის სრული ტექსტის ყველა თავისა  და პარაგრაფის ზუსტი დასახელება 
თანმიმდევრულად მათი გვერდების ნომრის მარჯვენა მხარეს მითითებით. გვერდების     ნუმერაცია 
უნდა დაიწყოს  სარჩევის  მომდევნო გვერდიდან თავფურცლის, ანოტაციის და შინაარსის გვერდების 
რაოდენობის გათვალისწინებით. 

 
ანოტაცია 

აისახება თემის აქტუალობა, მიზნები, ამოცანები, კვლევის საგანი, ობიექტი, ძირითადი შედეგები, 

სიახლე; მოცულობა 100-150 სიტყვა, ანოტაცია იწერება ქართულ ენაზე. ჯგუფური ნაშრომის ან 

შემოქმედებითი პროექტის შესრულებისას, ანოტაციაში უნდა გამოიკვეთოს და მიეთითოს თითოეული 

მონაწილის წვლილი. 

 
შესავალი: 

ნაშრომის ამ ნაწილში აისახება თემის აქტუალობა და მნიშვნელობა, ნაშრომის მიზნები და მოცანები, 

საკვლევი საგანი, გამოყენებული მეთოდ/ებ/ი, მიდგომები, მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზა და საინფორმაციო რესურსები (ასეთის არსებობის შენთხვევაში). 

 
ტექსტის ძირითადი ნაწილი: 
ტექსტის ძირითადი ნაწილი უნდა  დაიყოს თავებად და პარაგრაფებად. ტექსტში უნდა ჩანდეს     
საკვლევ საკითხზე არსებული ლიტერატურის მიმოხილვა, თეორიული და ემპირიული კვლევის 
ეტაპები და შედეგები. 

 
დასკვნა: ასახავს კვლევის/შემოქმედებითი პროექტის  თეორიულ და პრაქტიკულ   შედეგების 
ინტერპრეტაციას, ძირითადი დასკვნები, მიგნებები ან/და რეკომენდაციები. 
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ტექსტის 

გაფორმების წესი: 
1. ტექსტი აკრეფილი უნდა იყოს A4 ზომის სტანდარტულ ფურცელზე 
2. შრიფტის სახე - Sylfaen 

3. ტექსტის შრიფტის ზომა - 12 
4. თავები ინომრება თანმიმდევრულად 
5. პარაგრაფს დაესმის თავისა და პარაგრაფის ნომრები 
6. თავების/პარაგრაფების შრიფტის ზომა - 16/14 
7. სქოლიოს შრიფტის ზომა -10 

8. სტრიქონებს შორის მანძილი -1,5 ინტერვალი; 

9. ფურცლის გვერდზე ტექსტის მინდორი: მარცხნიდან -3 სმ, მარჯვნიდან -1 სმ, ზემოდან 

- 2.5 

სმ, ქვემოდან 2.5ს; 
10. ნაშრომის    მოცულობა    არანაკლებ    20    გვერდისა (დანართებისა და მითითებული 

ლიტერატურის  გარეშე).  ჯგუფური  საბაკალავრო  ნაშრომის  მოცულობა  2  

სტუდენტის შემთხვევაში 30 გვერდი, 3 სტუდენტის შემთხვევაში 40 გვერდი. 

 
გამოყენებული ლიტერატურის მიმართ გასათვალისწინებელი 

მოთხოვნები: 

საბაკალავრო ნაშრომი უნდა მომზადდეს სოციალურ მეცნიერებებში დამკვიდრებული APA-ს 

სტილის (ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციცაცია) გამოყენებით (იხ. ბმული 

http://www.waikato.ac.nz/library/study/referencing/styles/apa/examples/books). 
 
 

 

საბაკალავრო ნაშრომის დაცვა: 

საბაკალავრო ნაშრომების შეფასება შეიძლება განხორციელდეს როგორც საჯარო დაცვის 

ფორმით, ისე საჯარო დაცვის გარეშე კომისიის დასკვნის საფუძველზე. კომისიის 

შემადგენლობა (არანაკლები 3 წევრისაგან) მტკიცდება დეკანის ბრძანებით.  
 

საბაკალავრო ნაშრომის საჯარო დაცვის/დაცვის გარეშე შეფასების გრაფიკს საბაკალავრო 

პროგრამების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით ადგენს სასწავლო პროცესის მართვის 

სამსახური.  გრაფიკი მტკიცდება ფაკულტეტის დეკანის ბრძანებით.  

დაცვა/შეფასება ყველა საბაკალავრო  პროგრამისათვის ჩატარდება 6  (ექვსი) სამუშაო დღის 

განმავლობაში სემესტრულ ძირითად და დამატებით გამოცდებს შორის პერიოდში. 

 

საბაკალავრო ნაშრომი მოწმდება პლაგიატზე ელექტრონული პროგრამა „Turnitin”-ის 

გამოყენებით. ამ მიზნით  ნაშრომის დაცვამდე ბაკალავრი დასრულებული ნაშრომის 

ელექტრონულ ვერსიას, მის პლაგიატზე შესამოწმებლად,  ატვირთავს  სპეციალურ  ბმულზე 

რომელიც მიბმულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების 

პორტალზე e-learning.tsu.ge.   

 

http://www.waikato.ac.nz/library/study/referencing/styles/apa/examples/books
http://e-learning.tsu.ge/
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ელექტრონულ ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს Microsoft Word-ის ფორმატში (doc.  

გაფართოებით). დოკუმენტის სახელწოდება უნდა  იყოს  BA  Thesis  და ავტორის გვარი (მაგ.: BA 

Thesis.Kapanadze);  

 

ნაშრომის ატვირთვის ინსტრუქცია, ატვირთვის თარიღის მითითებით,  გამოქვეყნდება სოციალურ 

და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვებ-გვერდზე  დაცვამდე/შემოწმებამდე არა 

უგვიანეს   30 სამუშაო დღით ადრე. ნაშრომის ატვირთვის ვადების დარღვევის შემთხვევაში 

სტუდენტი ვერ ატვირთავს ნაშრომს და დაცვაზე არ დაიშვება. ამავე ინსტრუქციაში მოცემული 

იქნება პლაგიატის განმარტება და  მასზე რეაგირების მექანიზი. 

 

საბაკალავრო ნაშრომების პლაგიატზე შემოწმების დასრულების შემდგომ, მაგრამ დაცვამდე არა 

უგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე, შემოწმებული ნაშრომი, რომელშიც არ არის 

აღმოჩენილი პლაგიატი, გადაეცემა სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს. ეს უკანასკნელი 

უგზავნის ნაშრომს საბაკალავრო ნაშრომის ხელძღვანელს და კომისიის წევრებს  დაცვამდე 4 

(ოთხი) სამუშაო დღით ადრე. 

 

ამავე ვადებში საბაკალავრო ნაშრომის ბეჭდურ ვარიანტს სტუდენტი წარადგენს შესაბამის 

დეპარტამენტში. ნაშრომის ნაბეჭდი ვერსია უნდა ემთხვეოდეს პლაგიატზე შემოწმებულს. 

ვერსიების აცდენის შემთხვევაში სტუდენტი დაცვაზე არ დაიშვება და აიღებს დამატებით სემესტრს. 

 საბაკალავრო ნაშრომი უნდა იყოს აკინძული (ზამბარით აკინძული ან ყდაში ჩასმული).  
 

საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით (იხილეთ შეფასების კრიტერიუმები). 

სამაგისტრო ნაშრომი დაცულად ჩაითვლება და  ბაკალავრს შესაბამისი კრედიტი მიენიჭება  

წინასწარ დადგენილი  მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში (არანაკლებ  51 ქულა). 

საბაკალავრო ნაშრომის არადამაკმაყოფილებლად (F/FX) შეფასების შემთხვევაში, მისი დაცვაზე 

წარდგენა იმავე სემესტრში დაუშვებელია. კომისიის გადაწყვეტილება საბოლოოა.   

 

 

დაცვიდან 1 (ერთ) სამუშაო  დღეში  საბაკალავრო ნაშრომის დაცვის ოქმი  წარედგინება  

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურს, ბაკალავრის სასწავლო ბარათში 

შეფასების ქულის შესატანად. სტუდენტთა   საბაკალავრო  ნაშრომები    ინახება 

ფაკულტეტზე  თსუ-ში  დადგენილი წესის მიხედვით. 

 
საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები (დაცვით): 

 

1.საბაკალავრო ნაშრომი 
ფასდება ხელმძღვანელის (40 ქულა) მიერ 

მაქსიმალური ქულა – 40 

(დაცვაზე გასვლის წინაპირობა 

მინიმუმ 20 ქულა) 
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ა) შინაარსობრივი მხარე (30 ქულა): 
 საკვლევი საკითხის რელევანტური თეორიების, 

პრინციპებისა და ფაქტობრივი მასალის ცოდნა და 

კრიტიკული გააზრება–10 ქულა; 

 ანალიზის, არგუმენტებისა და დასკვნების გამართულობა 

- 10 ქულა; 

 ნაშრომის ენობრივი და სტილისტური გამართულობა –
10 ქულა 
 

ბ) ფორმალური მხარე (10 ქულა) : 
 გაფორმება, ციტირება, სქოლიო, სარჩევი, ანოტაცია და 

ა.შ..) – 10 ქულა 

 

2. საბაკალავრო ნაშრომის პრეზენტაცია 

(ფასდება კომისიის წევრების მიერ  საჯარო დაცვის დროს) 

მაქსიმალური ქულა – 60 

(ნაშრომი დაცულად ჩაითვლება 

თუკი სტუდენტი საჯარო დაცვაზე 

მიიღებს მინიმუმ 31 ქულას) 

ა) ნაშრომის შინაარსობრივი მხარე (30 ქულა): 
 კვლევის მეთოდოლოგია, პირველადი/მეორადი 

მონაცემების ანალიზის სიცხადე – 5 ქულა 
 თეორიის და ემპირიული მასალის საკვლევი საკითხის 

რელევანტური თეორიების, პრინციპებისა და ფაქტობრივი 
მასალის ცოდნა და კრიტიკული გააზრება–10 ქულა; 

 ანალიზის, არგუმენტებისა და დასკვნების გამართულობა -

15 ქულა; 

 

ბ) პრეზენტაციის შინაარსობრივი მხარის შეფასება 20 
ქულა): 

 საპრეზენტაციო მოხსენების რელევანტურობა 
საბაკალავრო ნაშრომის შინაარსთან– 5 ქულა 

 არგუმენტირებული მსჯელობა  – 5 ქულა 
 აუდიტორიასთან კომუნიკაცია ეთიკის სტანდარტების 

გათვალისწინებითა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენებით–10 ქულა 
 

   გ) ნაშრომისა და პრეზენტაციის ფორმალური მხარე – 10 
ქულა 

 საპრეზენტაციო მასალის გაფორმება და შესრულების დონე 
– 10 ქულა 

 ნაშრომის/პრეზენტაციის ენობრივი და სტილისტური 
გამართულობა –10 ქულა 

 

ნაშრომის საბოლოო შეფასება 

(ხელმძღვანელის და კომისიის შეფასება) 

მაქსიმალური ქულა – 100 

დადებითი შეფასება – მინიმუმ 

51 
ქულა  
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საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმები (დაცვის გარეშე): 
 

ა) შინაარსობრივი მხარე (80 ქულა): 
 საკვლევი საკითხის რელევანტური თეორიების, პრინციპებისა და 

ფაქტობრივი მასალის ცოდნა და კრიტიკული გააზრება–35 ქულა; 

 ანალიზის, არგუმენტებისა და დასკვნების გამართულობა - 35 

ქულა; 

 ნაშრომის ენობრივი და სტილისტური გამართულობა –10 ქულა 
ბ) ფორმალური მხარე (20 ქულა) : 

 გაფორმება, ციტირება, სქოლიო, სარჩევი, ანოტაცია და ა.შ..) – 20 
ქულა 

 

ნაშრომის საბოლოო შეფასება 

 

მაქსიმალური ქულა 

– 100 

დადებითი შეფასება 

– მინიმუმ 51 
ქულა 

 

     
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 
 
 
 
 

საბაკალავრო პროგრამის დასახელება 
 
 
 
 
 
 

სტუდენტის სახელი, გვარი 
 
 
 
 

საბაკალავრო ნაშრომის დასახელება 
 
 
 
 
 
 

ნაშრომი შესრულებულია  .... ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად 
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ხელმძღვანელი: სახელი, გვარი 

აკადემიური თანამდებობა 

 
 
 
 
 

თბილისი 

202..
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