
სამაგისტრო პროექტი განათლების ადმინისტრირებაში 

დამტკიცებულია რექტორის საბჭოს 2021 წლის 15 მარტის N 10/21 ოქმით 

 

განათლების ადმინისტრირების პროგრამაზე მაგისტრანტს სურვილისამებრ შეუძლია  

მოამზადოს და წარმოადგინოს სამაგისტრო ნაშრომი ან სამაგისტრო პროექტი (არჩეული 

თემის სპეციფიკის გათვალისწინებით) განათლების ადმინისტრირებაში. 

 

სამაგისტრო ნაშრომის არჩევის შემთხვევაში, სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება 

ხორციელდება სამაგისტრო სწავლების დებულების შესაბამისად.  

 

სამაგისტრო პროექტის არჩევის შემთხვევაში, პროექტი სრულდება წინამდებარე 

ინსტრუქციის შესაბამისად; სამაგისტრო პროექტის  შესრულების პროცესში საკითხები, 

რომლებიც დარეგულირებული არ არის წინამდებარე ინსტრუქციით, რეგულირდება 

სამაგისტრო სწავლების დებულების შესაბამისად. 

 

სამაგისტრო პროექტის შესრულების პროცესში საკვალიფიკაციო ნაშრომების მენეჯერის, 

საბჭოს წევრების და სტუდენტის მიერ თითოეული ეტაპის დაცვა და 

გადაგზავნა/გადავადება ხორციელდება საკვალიფიკაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების 

და შეფასების წესით დადგენილი ვადების დაცვით.  

 

სამაგისტრო პროექტი  შესრულებული უნდა იყოს საუნივერსიტეტო ნაშრომის  APA სტილის 

მოთხოვნათა დაცვით გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის შესაბამისად. 

 

 

სამაგისტრო პროექტის შესრულების შემთქვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი 

ფაქტორები: 

 სიტყვათა რაოდენობა - დაახლოებით 6-7 ათასი  სიტყვა (30-40 გვერდი);  

 პროექტის განმარტებითი ბარათის მომზადება, რომელშიც მოიაზრება: პროექტის 

აღწერა,  საკვლევი პრობლემის აქტუალობის დასაბუთება,  რელევანტური 

ლიტერატურის/სამეცნიერო პოზიციების მიმოხილვა, კვლევის მექანიზმის და 

პროცესის აღწერა,  მოსალოდნელი შედეგები, რისკების შეფასება,  უკუგების ეფექტის 

შეფასება. 

 

სამაგისტრო პროექტის შეფასების კომპონენტები: 

კვლევითი კომპონენტი-40% 

 პროექტის საჭიროების კვლევა და ანალიზი-10% 

 საკვლევი პრობლემის  სიახლე და აქტუალურობა-10% 

 კვლევის მეთოდოლოგია და მექანიზმი-10% 

  მოსალოდნელი რისკების  და შედეგების შეფასება-10% 

პრაქტიკული კომპონენტი-40% 

 შედეგის შესაბამისობა მიზანთან-10% 
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 პროექტის უკუგება( მისაღები  პროდუქტის გამოყენების შესაძლებლობების 

შეფასება)-10% 

 შედეგის რეალურობის და განხოციელებადობის დასაბუთება-10% 

 მიღებული შედეგის(პროდუქტის) მენეჯმენტი-10% 

აკადემიური კომპონენტი-20 % 

 ტექსტური ნაწილის შესაბამისობა აკადემიური წერის სტილთან -10% 

 პროექტის წარდგენა და დაცვა-10% 
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სამაგისტრო პროექტის კონცეფციის, წინასწარი განაცხადის და პროექტის დაცვის შეფასების 

ფორმები: 

სამაგისტრო პროექტის კონცეფციის დაცვის ოქმის ფორმა 

 
----------------------------- სასწავლო წლის ----------------------- სემესტრი 

                                     (შესაბამისი სასწავლო  წელი)                                                                                    (შესაბამისი სემესტრი) 

 

სამაგისტრო პროექტის კონცეფციის დაცვის ოქმი 

სკოლა: 

მაგისტრანტის სახელი და გვარი: 

სამაგისტრო პროექტის დასახელება: 

 

დღის წესრიგი: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

საბჭოს წევრების რეკომენდაციები: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

თავჯდომარე  

 

ხელმძღვანელი 

 

ექსპერტი 

 

თარიღი: 

 

 

 

 



სამაგისტრო პროექტი განათლების ადმინისტრირებაში 

დამტკიცებულია რექტორის საბჭოს 2021 წლის 15 მარტის N 10/21 ოქმით 

 

სამაგისტრო პროექტის წინასწარი განაცხადის დაცვის ოქმის ფორმა 

 

 
----------------------------- სასწავლო წლის ----------------------- სემესტრი 

                                        (შესაბამისი სასწავლო  წელი)                                                                                    (შესაბამისი სემესტრი) 

 

სამაგისტრო პროექტის წინასწარი განაცხადის დაცვის ოქმი 

სკოლა: 

მაგისტრანტის სახელი და გვარი: 

სამაგისტრო პროექტის დასახელება: 

 

დღის წესრიგი: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

საბჭოს წევრების რეკომენდაციები: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 

თავჯდომარე  

 

ხელმძღვანელი 

 

ექსპერტი 

 

თარიღი: 
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სამაგისტრო პროექტის საბოლოო დაცვის შეფასების ფორმა 

 
----------------------------- სასწავლო წლის ----------------------- სემესტრი 

                                        (შესაბამისი სასწავლო  წელი)                                                                                    (შესაბამისი სემესტრი) 

 

სამაგისტრო პროექტის საბოლოო დაცვის შეფასება 

სკოლა: 

მაგისტრანტის სახელი და გვარი: 

სამაგისტრო პროექტის ნაშრომის დასახელება: 

კომპონენტი მაქსიმალური შეფასება მიღებული შეფასება 

კვლევითი კომპონენტი 40 ქულა 

პროექტის საჭიროების კვლევა და 

ანალიზი 

10 ქულა  

საკვლევი პრობლემის  სიახლე და 

აქტუალურობა 

10 ქულა  

კვლევის მეთოდოლოგია და მექანიზმი 10 ქულა  

მოსალოდნელი რისკების  და შედეგების 

შეფასება 

10 ქულა  

პრაქტიკული კომპონენტი 40 ქულა 

შედეგის შესაბამისობა მიზანთან 10 ქულა  

პროექტის უკუგება( მისაღები  

პროდუქტის გამოყენების 

შესაძლებლობების შეფასება) 

10 ქულა  

ედეგის რეალურობის და 

განხოციელებადობის დასაბუთება 

10 ქულა  

მიღებული შედეგის(პროდუქტის) 

მენეჯმენტი 

10 ქულა  

აკადემიური კომპონენტი 20 ქულა 

ტექსტური ნაწილის შესაბამისობა 

აკადემიური წერის სტილთან 

10 ქულა  

პროექტის წარდგენა და დაცვა 10 ქულა  

საბოლოო ქულა 100  

 

თავჯდომარე  

ექსპერტი 

თარიღი: 


