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Description of Assessment Criteria
Students Guide

I - MIDRTERM ASSESSMENT (Max-60 point)
Components:

1. Midterm Exam--------------------------------------------------------- P.2
2. Quiz-------------------------------------------------------------------- P.3
3. Evening News---------------------------------------------------------- P.3
4. Critical analysis of the article------------------------------------------ P.4
5. Seminar (paper version and oral presentation)------------------------ P.4
6. Essay-------------------------------------------------------------------- P.5
7. Outbreak investigation/Report---------------------------------------- P.5
8. Homework assignment------------------------------------------------- P.6
9. Reading and discussion of scientific literature------------------------- P.6
10. Manuscript-------------------------------------------------------------- P.7
11. Presentation------------------------------------------------------------- P.7
12. Attendance/Activity---------------------------------------------------- P.7
13. Evaluation of the Plan of the Health Promotional Intervention------ P.8
14. Writing application to the Ethics Committee------------------------- P.8

N.B.(!) Student is allowed to take the final exam in case of Midterm Assessment is not less than
51% (31 point).

II - FINAL ASSESSMENT (Max-40 point)

1. Final Exam---------------------------------------------------------------- P.9
N.B. Positive evaluation is in case of evaluation not less than 50% (20 point).

III – MASTER THESIS ASSESSMENT

1. Master Thesis ----------------------------------------------------------- P.11

IV – Translation in Georgian Language ---------------------------------P.12-P.25



1. Component -Midterm Exam Total points 20
1. Open questions Total No of Questions - 5 5

 The answer is exact and comprehensive, terminology  is  correct 1

 The answer is correct, but not comprehensive, accuracy of terminology is
maintained 0.75

 The answer is not comprehensive, accuracy of terminology is violated 0.5

 The answer is fragmentary 0.25

 The answer is not correct 0

2. Closed test/closed question.  Total No 20 5

 The answer is correct 0.25

 The answer is not correct 0

3. True/false  tests.   Total No 10 5

 The answer is correct 0.5

 The answer is not correct 0

4. Term’s Definitions Total  No 3 3

 The definition is correct and comprehensive, accuracy of
terminology is maintained– 1

 The definition is practically correct, but it is not comprehensive,
relevance of the terminology is  fragmentarily violated 0.75

 The definition is correct, but it is not comprehensive 0.5

 The definition is not correct 0

5. Case/Scenario. Total  1 Case 2

 The Case  is Viewed correctly, commentary/summary is correct;
exact and comprehensive, terminology  is  correct 2

 The Case  is Viewed correctly, but not comprehensive, maintained
accuracy of terminology 1.5

 The answer is not comprehensive, accuracy of terminology is
violated 1

 The case discussion is incorrect. commentary/summary is not given 0

2.



2. Component - Quiz Total points 2
1. Open questions Total No of Questions - 1 1

 The answer is exact and comprehensive, terminology  is  correct 1

 The answer is correct, but not comprehensive, accuracy of terminology is
maintained 0.75

 The answer is not comprehensive, accuracy of terminology is violated 0.5

 The answer is fragmentary 0.25

 The answer is not correct 0

2. Closed test/closed questions.  Total No 2 0,5

 The answer is correct 0.25

 The answer is not correct 0

3. True/false  tests.   Total No 1 0.5

 The answer is correct 0.5

 The answer is not correct 0

3. Component - Evening News Total points 2
Preparation of ,,Evening News’’ will be assessed
according to the following criteria:
The answer is  well structured,  includes all necessary and
relevant information 2

The  answer is  well structured,  some relevant information is
missing 1,5

The  answer is  well structured,  some necessary information
is missing 1

The necessary information is largely missing 0,5

3.



4.
Component - Critical analysis of the article

Total points 3

Critical analysis of the article will be assessed according to
the following criteria:
The analysis is  well structured,  includes all necessary and
relevant information 3

The  analysis is  well structured,  some relevant information is
missing 2,5

The  analysis is  well structured,  some necessary information
is missing 2

The  analysis is not well structured,  some necessary
information is missing 1,5

The  analysis is not well structured,  the necessary information
is largely missing 0,5

5. Component - seminar paper version and oral
presentation

Total points 6

paper will be assessed according to the following criteria: 2 points
Accordance to Study Topics: max. 0.5 points
Focusing on main issues; max. 0.5 points
Problem elaboration and analysis max. 0.25 points
Summarizing max. 0.25 points
Literature Source max. 0.25 points
Written text structure and stile, consistency and order, max. 0.25 points
Presentation will be assessed according to the following
criteria: 4 points

Thorough analysis of material, content max. 2 points
Visual part, structure max. 0.5 points
Communication skills max. 1 points
Timing max. 0.5 points

4.



6. Component - Essay Total points 20
Essay will be assessed according to the following criteria:

19-20 points: Comprehensive answers; Student is aware of all study topics and materials, deeply and fully
understands obligatory and additional literature; issues are done completely and in right order; terminology is on
place.
17-18 points: Comprehensive answers; but short; terminologically well done; topics are fully understand, without
serious mistakes; Student is aware of all study topics and materials; understands obligatory literature.
15-16 points: not complete answers; topics are understood and presented in a reserved way; terminologically poor;
Student is aware of study topics, but some small mistakes take place.
13-14 points: not complete answers; terminologically incorrect; Material is presented partially; Student is not aware
of study topics and materials; some serious mistakes take place.
11-12 points: poor answer; terminology in snot used or not in context; answer is principally wrong; only some parts
of study topics and materials are presented.
9-10 points: answer is principally wrong; only some parts of study topics and materials are presented.
1-8 answer is given, but do not complies to any of study topics.
0 points There is no answer at all.

7. Component - Outbreak investigation Total points 20
1. Introduction and background 5
2. Objectives and methods 5
3. results and discussion 5
4. Conclusion and abstract 5

Each section will be assessed according to the
following criteria:

 The section is clear, sound, well developed and well structured, easy to
follow, includes all necessary and relevant information. 5

 The section is well developed, well structured, all necessary information is
included, some relevant information is missing; 4

 The section gives basic information, but the section is not well structured
and relevant information is missing 3

 The section only gives basic information, but the section is not well
developed  and some necessary information is missing 2

 There is section but not clearly and adequately described, it is difficult to
understand, the necessary information is largely missing

1

5.



8. Component - Homework assignment
Total No 10

Total points 10

Each Homework assignment will be assessed according to
the following criteria:

 The Homework assignment is well developed 1

 The Homework assignment is developed, but some  information is missing 0,5

 The Homework assignment is not developed 0

9.
Component - Reading and discussion of scientific
literature

Total points 20

1. Student can correctly identify the study design 4

2.
Student is able to comment on the correctness of used study
design 4

3.
Student is able to correctly identify and discuss the used
statistical methods and its relevance with the study design
used

4

4.
Student can discuss the article presentation/structure in terms
of used tables and graphical presentations 4

5.
Student can identify and discuss the possible bias in the study
based on study design and methods as well as measures used
to reduce the bias

4

Each section will be assessed according to the following
criteria:

 The answer includes all necessary and relevant information. 4

 The answer is well structured, but some relevant information is missing; 3

 The answer is not well structured and relevant information is missing 2

 The answer is not well structured and some necessary information is
missing 1

 There is no answer at all 0

6.

10. Component - Manuscript Total points 20



1. Introduction and background 5
2. Objectives  and methods 5
3. results and discussion 5
4. Conclusion and abstract 5

Each section will be assessed according to the following
criteria:

 The section is clear, sound, well developed and well structured, easy to
follow, includes all necessary and relevant information. 5

 The section is well developed, well structured, all necessary information is
included, some relevant information is missing; 4

 The section gives basic information, but the section is not well structured
and relevant information is missing 3

 The section only gives basic information, but the section is not well
developed  and some necessary information is missing 2

 There is section but not clearly and adequately described, it is difficult to
understand, the necessary information is largely missing

1

11.
Component - Presentation Total points 10

Presentation will be assessed according to the following
criteria:
Content 4
Formal Part 4
Communication 2

12. Component - Attendance/Activity Total points 5
Presentation will be assessed according to the following
criteria:
Attendance/activity-3 lectures/Seminars 1point

7.

13. Component - Evaluation of the Plan of the Health Total points 20



Promotional Intervention
1. Assessing needs 5
2. Identified Strategic issues 5
3. Goals and Objectives 5
4. Plan 5

Each section will be assessed according to the following criteria:

 The section is clear, sound, well developed and well structured, easy to
follow, includes all necessary and relevant information. 5

 The section is well developed, well structured, all necessary information is
included, some relevant information is missing; 4

 The section gives basic information, but the section is not well structured
and relevant information is missing 3

 The section only gives basic information, but the section is not well
developed  and some necessary information is missing 2

 There is section but not clearly and adequately described, it is difficult to
understand, the necessary information is largely missing

1

14.
Component -
Writing application to the Ethics Committee

Total points
20

1. General Description of the study, Goals and Objectives 5
2. Study Methodology, Description of the study population 5
3. Anticipated Risk and Benefits 5

4.
Description of Informed Consent Procedures and maintenance of
confidentiality

5

Each section will be assessed according to the following criteria:

 The section is clear, sound, well developed and well structured, easy to
follow, includes all necessary and relevant information. 5

 The section is well developed, well structured, all necessary information is
included, some relevant information is missing; 4

 The section gives basic information, but the section is not well structured
and relevant information is missing 3

 The section only gives basic information, but the section is not well
developed  and some necessary information is missing 2

 There is section but not clearly and adequately described, it is difficult to
understand, the necessary information is largely missing

1

II - FINAL ASSESSMENT



Component Final Exam Total points 40
1. Open questions Total  5 Questions 5

 The answer is exact and comprehensive, terminology  is  correct 1

 The answer is correct, but not comprehensive, maintained accuracy
of terminology 0.75

 The answer is not comprehensive, accuracy of terminology is
violated 0.5

 The answer is fragmentary 0.25

 The answer is not correct 0

2. Closed test/closed questions Total No 20 5

 The answer is  correct 0.25

 The answer is not correct 0

3. True/false tests Total No 10 5

 The answer is  correct 0.5

 The answer is not correct 0

4. Term’s Definitions Total No 5 5

 The definition is correct and comprehensive, accuracy of
terminology is maintained 1

 The definition is practically correct, but it is not comprehensive,
relevance of the terminology is fragmentarily violated 0.75

 The definition is correct, but it is not comprehensive 0.5

 The definition is not correct 0

5. Essay 20

Evaluation Criteria:
19-20 points: Comprehensive answers; Student is aware of all study
topics and materials, deeply and fully understands obligatory and
additional literature; issues are done completely and in right order;
terminology is on place.

17-18 points: Comprehensive answers; but short; terminologically
well done; topics are fully understood, without serious mistakes;
Student is aware of all study topics and materials; understands
obligatory literature.

15-16 points: not complete answers; topics are understood and



presented in a reserved way; terminologically poor; Student is aware
of study topics, but some small mistakes take place.

13-14 points: not complete answers; terminologically incorrect;
Material is presented partially; Student is not aware of study topics
and materials; some serious mistakes take place.

11-12 points: poor answer; terminology in snot used or not in
context; answer is principally wrong; only some parts of study topics
and materials are presented.

9-10 points: answer is principally wrong; only some parts of study
topics and materials are presented

1-8 answer is given, but do not complies to any of study topics

0 points There is no answer at all.

III – MASTER THESIS ASSESSMENT



N.B.(!) Student is allowed to defance of master thesis in case of positive evaluation from supervisor
and internal expert.

1. Component - Master Thesis Total points 100
1. Statement of research question Max. 10
2. Understanding of scientific literature and critical analysis Max. 20
3. Research methodology Max.20
4. Data analysis Max.20
5. Conclusions or policy implication Max.10
6. Visual part of presentation Max.10
7. Communication Max. 10

1-5 section will be assessed according to the following criteria:

 The section is clear, sound, well developed and well structured, includes
all necessary and relevant information.

10
or20

 The section is well developed, well structured, all necessary information
is included, some relevant information is missing;

10
or 20

 The section gives basic information, but the section is not well structured
and relevant information is missing

10
or 20

 The section only gives basic information, but the section is not well
developed  and some necessary information is missing

10
or 20

 There is section but not clearly and adequately presented, the necessary
information is largely missing

10
or 20

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მედიცინის ფაკულტეტი



საქართველო-ნორვეგიის თანამშრომლობითი  სამაგისტრო პროგრამა «საზოგადოებრივი ჯანდაცვა»
შეფასების კრიტერიუმების აღწერა

სტუდენტის სახელმძღვანელო (თარგმანი)

I - მიმდინარე შუალედური შეფასება (მაქსიმალური 60 ქულა)
კომპონენტები:

1. შუალედური გამოცდა-------------------------------------------- გვ.2
2. ქვიზი--------------------------------------------------------------- გვ.3
3. ახალი ინფორმაციის მოძიება------------------------------------ გვ.3
4. სტატიების კრიტიკული ანალიზი------------------------------ გვ.4
5. რეფერატი და რეფერატის პრეზენტაცია----------------------- გვ.4
6. ესსე------------------------------------------------------------------ გვ.5
7. ეპიდ.აფეთქების კვლევის ანგარიში---------------------------- გვ.5
8. საშინაო დავალება------------------------------------------------- გვ.6
9. სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა და დისკუსია------------ გვ.6
10. წერითი ნაშრომი--------------------------------------------------- გვ.7
11. პრეზენტაცია------------------------------------------------------- გვ.7
12. დასწრება/აქტივობა------------------------------------------------ გვ.7
13. ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ღონისძიებების გატარების

გეგმის შეფასება---------------------------------------------------- გვ.8
14. ეთიკური კომისიისთვის განაცხადის დაწერა----------------- გვ.8

N.B. სტუდენტს აქვს უფლება ჩააბაროს დასკვნითი გამოცდა იმ შემთხვევაში თუ მისი
შუალედური შეფასება მაქსიმალური შეფასების არანაკლებ 51%-ია (31ქულა).

II - დასვნითი შეფასება (მაქსიმალური-40 ქულა)

1.დასკვნითი გამოცდა------------------------------------------------------ გვ.9
N.B. დადებითია შეფასება, თუ მიღებული შედეგი 50%-ზე მეტია (20ქულა).

III -სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება
1. სამაგისტრო ნაშრომი-------------------------------------------------- გვ.11

N.B. სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის პრერეკვიზიტია ხელმძღვანელის და შიდა ექსპერტის
დადებითი დასკვნა

1. კომპონენტი -შუალედური გამოცდა ჯამური ქულა 20



1. ღია კითხვები: სულ კითხვების რაოდენობა - 5 5

 პასუხი ზუსტი და ამომწურავია, ტერმინოლოგია სწორია 1


პასუხი სწორია, მაგრამ არასრულყოფილი, ტერმინოლოგია
უმეტესად ზუსტია.

0.75


პასუხი არასრულყოფილია, ტერმინოლოგიის სიზუსტე
დარღვეულია

0.5

 პასუხი არასრულია 0.25

 პასუხი არასწორია 0

2.
დახურული ტესტი/დახურული კითხვა. სულ
კითხვების რაოდენობა 20

5

 პასუხი სწორია 0.25

 პასუხი არასწორია 0

3. ჭეშმარიტი/მცდარი ტესტი: სულ 10 5

 პასუხი სწორია 0.5

 პასუხი არასწორია 0

4. განსაზღვრება: სულ 3 3


განსაზღვრება ზუსტი და ამომწურავია, ტერმინოლოგია
სწორია

1


განსაზღვრება სწორია,მაგრამ არასრულყოფილი,
ტერმინოლოგია უმეტესად ზუსტია.

0.75


განსაზღვრება არასრულყოფილია, ტერმინოლოგიის სიზუსტე
დარღვეულია

0.5

 განსაზღვრება არასწორია 0

5. შემთხვევა/სცენარი: სულ 1 შემთხვევა 2


შემთხვევა სწორადაა შეფასებული, კომენტარი/შეჯამება
სწორია, ზუსტი და ამომაწურავია,ტერმინოლოგია სწორია

2


შემთხვევა სწორადაა შეფასებული, თუმცა არაა ამომწურავი,
ტერმინოლოგია უმეტესად სწორია

1.5


პასუხი არასრულყოფილია, ტერმინოლოგიის სიზუსტე
დარღვეულია

1




შემთხვევის შეფასება არასწორია, კომენტარი/შეჯამება არაა
მითითებული

0

2. კომპონენტი - ქვიზი ჯამური ქულა 2

1. ღია კითხვები: კითხვების ჯამური რაო-ბა - 1 1

 პასუხი ზუსტი და ამომწურავია, ტერმინოლოგია სწორია 1


პასუხი სწორია,მაგრამ არასრულყოფილი, ტერმინოლოგია
უმეტესად ზუსტია.

0.75


პასუხი არასრულყოფილია, ტერმინოლოგიის სიზუსტე
დარღვეულია

0.5

 პასუხი არასრულია 0.25

 პასუხი არასწორია 0

2. დახურული ტესტი/დახურული კითხვები: სულ 2 0,5

 პასუხი სწორია 0.25

 პასუხი არასწორია 0

3. ჭეშმარიტი/მცდარი ტესტი: სულ 10 5

 პასუხი სწორია 0.5

 პასუხი არასწორია 0



3. კომპონენტი - ახალი ინფორმაციის მოძიება ჯამური ქულა 2
კომპონენტი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:

პასუხი სწორადაა სტრუქტურირებული, მოიცავს ყველა
აუცილებელ და შესაბამის ინფორმაციას.

2

პასუხი სწორადაა სტრუქტურირებული, თუმცა
ზოგიერთ შესაბამის ინფორმაციას არ შეიცავს.

1,5

პასუხი სწორადაა სტრუქტურირებული, თუმცა
ზოგიერთ აუცილებელ ინფორმაციას არ შეიცავს.

1

აუცილებელი ინფორმაციის უმეტესობა აკლია. 0,5

3.

4. კომპონენტი - სტატიის კრიტიკული ანალიზი ჯამური ქულა 3
სტატიის კრიტიკული ანალიზი შეფასდება შემდეგი
კრიტერიუმების მიხედვით:

ანალიზი სწორად სტრუქტურირებულია, მოიცავს ყველა
აუცილებელ და შესაბამის ინფორმაციას.

3

პასუხი სწორადაა სტრუქტურირებული, თუმცა
ზოგიერთ შესაბამის ინფორმაციას არ შეიცავს.

2,5

პასუხი სწორადაა სტრუქტურირებული, თუმცა
ზოგიერთ აუცილებელ ინფორმაციას არ შეიცავს.

2

ანალიზი არაა სწორად სტრუქტურირებული, ზოგიერთი
აუცილებელი ინფორმაცია აკლია.

1,5

ანალიზი არაა სწორად სტრუქტურირებული,
აუცილებელი ინფორმაციის უმეტესობა აკლია.

0,5

5.
კომპონენტი- რეფერატი და რეფერატის
პრეზენტაცია

ჯამური ქულა 6



რეფერატი შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:

2 ქულა

საკვლევ თემასთან შესაბამისობა მაქს. 0.5 ქულა

ძირითად საკითხებზე ფოკუსირება მაქს. 0.5 ქულა

პრობლემის შეფასება და ანალიზი მაქს. 0.25 ქულა

შეჯამება მაქს. 0.25 ქულა

ლიტერატურის მიმოხილვა მაქს. 0.25 ქულა

ნაწერის სტრუქტურა და სტილი, თანმიმდევრობა და
წყობა

მაქს. 0.25 ქულა

პრეზენტაცია შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:

4 ქულა

შინაარსი, მონაცემების სრულყოფილი ანალიზი მაქს. 2 ქულა

ვიზუალური მხარე, სტრუქტურა მაქს. 0.5 ქულა

კომუნიკაციური უნარები მაქს. 1 ქულა

რეგლამენტი მაქს. 0.5 ქულა

4.

6. კომპონენტი - ესსე ჯამური ქულა 20
ესსე შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით

19-20 ქულა: პასუხი სრულყოფილია; სტუდენტს გათვითცნობიერებული აქვს საკვლევი თემის ყველა
საკითხი, ღრმად აქვს გააზრებული აუცილებელი და დამატებითი ლიტერატურა; დავალება
სრულყოფილად და სწორად აქვს შესრულებული; ტერმინოლოგია გამართულია.
17-18 ქულა: სრულყოფილი, მაგრამ მოკლე პასუხია, ტერმინოლოგია გამართულია ; სტუდენტს
საკითხები სრულყოფილად ესმის, მნიშვნელოვანი შეცდომები არ აქვს დაშვებული; გააზრებული აქვს
კვლევის ყველა საკითხი და მასალა; წაკითხული აქვს ძირითადი ლიტერატურა.
15-16 ქულა: პასუხები არასრულყოფილია; სტუდენტს საკითხები გამართულად არ აქვს გაგებული და
წარმოდგენილი; ტერმინოლოგია არაა სრულყოფილი; სტუდენტს ესმის კვლევის საკითხები, თუმცა
დაშვებული აქვს შეცდომები.
13-14 ქულა: პასუხები არასრულყოფილია; ტერმინოლოგია გაუმართავია; გამოყენებული ლიტერატურა
ნაწილობრივაა წარმოდგენილი; სტუდენტს კარგად არ ესმის კვლევის თემატიკა; ზოგიერი
მნიშვნელოვანი შეცდომაა დაშვებული.
11-12 ქულა: პასუხი არადამაკმაყოფილებელია; ტერმინოლოგია ან არ არის გამოყენებული ან არასწორ
კონტექსტშია ნახსენები; კვლევის საკითხები და გამოყენებული ლიტერატურა მხოლოდ ნაწილობრივაა
ახსნილი.
9-10 ქულა: პასუხები არასწორია, კვლევის საკითხები და გამოყენებული ლიტერატურა მხოლოდ



ნაწილობრივაა ახსნილი.
1-8 ქულა: პასუხი მოცემულია, თუმცა კვლევის არც ერთ საკითხს არ შეესაბამება.
0 ქულა: პასუხი საერთოდ არაა წარმოდგენილი.

7.
კომპონენტი - ეპიდ.აფეთქების კვლევის
ანგარიში

ჯამური ქულა 20

1. შესავალი და მიმოხილვა 5
2. ამოცანები და მეთოდები 5
3. შედეგები და მსჯელობა 5
4. დასკვნა და აბსტრაქტი 5

თითოეული სექცია შეფასდება შემდეგი
კრიტერიუმების მიხედვით:


სექცია გასაგებია, კარგად შესრულებული და სტრუქტურირებულია,
მარტივად აღსაქმელია, მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან და
აუცილებელ ინფორმაციას.

5


სექცია კარგად შესრულებული და სტრუქტურირებულია, მოიცავს
ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, ზოგიერთი მნიშვნელოვანი
ინფომაცია აკლია.

4


სექცია გვაწვდის ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა კარგად
სტრუქტურირებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

3


სექცია გვაწვდის მხოლოდ ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა
კარგად შესრულებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

2


სექცია გაუგებრად და არაადეკვატურადაა აღწერილი, რთულია
გასაგებად და აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობაა.

1

5.

8.
კომპონენტი - საშინაო დავალება
სულ 10

ჯამური ქულა 10

თითოეული საშინაო დავალება შეფასდება შემდეგი



კრიტერიუმების მიხედვით:

 საშინაო დავალება კარგადაა შესრულებული 1


საშინაო დავალება კარგადაა შესრულებული, თუმცა აკლია
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.

0,5

 საშინაო დავალება არაა შესრულებული 0

9.
კოპონენტი - სამეცნიერო ლიტერატურის
კითხვა და დისკუსია

ჯამური ქულა 20

1.
სტუდენტს შეუძლია სწორად განსაზღვროს კვლევის
დიზაინი

4

2.
სტუდენტს შეუძლია იმსჯელოს კვლევის დიზაინის
სიზუსტის შესახებ

4

3.
სტუდენტს შეუძლია სწორად განსაზღვროს
სტატისტიკური მეთოდები და იმსჯელოს მათი კვლევის
დიზაინთან შესაბამისობის შესახებ

4

4.
სტუდენტს შეუძლია იმსჯელოს სტატიის სტუქტურის
შესახებ ტერმინების საშუალებით, წარმოდგენილი
ცხრილებისა და გრაფიკების გამოყენებით

4

5.

სტუდენტს შეუძლია განსაზღვროს და იმსჯელოს
კვლევის დიზაინსა და მეთოდებში არსებული
ცდომილების შესახებ, ასევე იმ საშუალებებზე, რითაც
შეიძლება ცდომილების შემცირება

4

თითოეული სექცია შეფასდება შემდეგი
კრიტერიუმების მიხედვით:

 პასუხი მოიცავს ყველა მნიშნელოვან და აუცილებელ ინფორმაციას 4


პასუხი კარგადაა სტრუქტურირებული, თუმცა ზოგიერთი
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აკლია.

3


პასუხი არაა კარგად სტრუქტურირებული და მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

2


პასუხი არაა კარგად სტრუქტურირებული და აუცილებელი
ინფორმაცია არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

1

 პასუხი არაა წარმოდგენილი 0



6.

10. კომპონენტი - წერითი ნაშრომი ჯამური ქულა 20
1. შესავალი და მიმოხილვა 5
2. ამოცანები და მეთოდები 5
3. შედეგები და განხილვა 5
4. დასკვნა და აბსტრაქტი 5

თითოეული სექცია შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:


სექცია გასაგებია, კარგად შესრულებული და სტრუქტუირებულია,
მარტივად აღსაქმელია, მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან და
აუცილებელ ინფორმაციას.

5


სექცია კარგად შესრულებული და სტრუქტუირებულია, მოიცავს
ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, ზოგიერთი მნიშვნელოვანი
ინფომაცია აკლია.

4


სექცია გვაწვდის ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა კარგად
სტრუქტუირებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

3


სექცია გვაწვდის მხოლოდ ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა
კარგად შესრულებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

2


სექცია გაუგებრად და არაადეკვატურადაა აღწერილი, რთულია
გასაგებად და აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობაა.

1

11. კომპონენტი - პრეზენტაცია ჯამური ქულა 10
პრეზენტაცია შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების
მიხედვით:

შინაარსი 4

ფორმალური მხარე 4

კომუნიკაცია 2

12. კომპონენტი - დასწრება/აქტივობა ჯამური ქულა 5



შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

დასწრება/აქტივობა-3 ლექცია/სემინარი 1ქულა

7.

13.
კომპონენტი - ჯანმრთელობის ხელშეწყობის
ღონისძიებების გატარების გეგმის შეფასება

ჯამური ქულა
20

1. საჭიროებების შეფასება 5

2. სტრატეგიული საკითხების იდენტიფიცირება 5

3. მიზნები და ამოცანები 5

4. გეგმა 5
თითოეული სექცია შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით


სექცია გასაგებია, კარგად შესრულებული და სტრუქტურირებულია,
მარტივად აღსაქმელია, მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან და
აუცილებელ ინფორმაციას.

5


სექცია კარგად შესრულებული და სტრუქტურირებულია, მოიცავს
ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, ზოგიერთი მნიშვნელოვანი
ინფომაცია აკლია.

4


სექცია გვაწვდის ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა კარგად
სტრუქტურირებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

3


სექცია გვაწვდის მხოლოდ ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა
კარგად შესრულებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

2


სექცია გაუგებრად და არაადეკვატურადაა აღწერილი, რთულია
გასაგებად და აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობაა.

1

14.
კომპონენტი - ეთიკური კომისიისთვის განაცხადის
შემუშავება

ჯამური
ქულა 20

1. კვლევის ზოგადი აღწერილობა, მიზნები და ამოცანები 5
2. კვლევის მეთოდოლოგია, საკვლევი პოპულაციის აღწერა 5

3. მოსალოდნელი რისკი და სარგებელი 5



4.
ინფორმირებული თანხმობის პროცედურებისა და
კონფიდენციალობის დაცვის აღწერა

5

თითოეული სექცია შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით


სექცია გასაგებია, კარგად შესრულებული და სტრუქტუტირებულია,
მარტივად აღსაქმელია, მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან და
აუცილებელ ინფორმაციას.

5


სექცია კარგად შესრულებული და სტრუქტუტირებულია, მოიცავს
ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, ზოგიერთი მნიშვნელოვანი
ინფომაცია აკლია.

4


სექცია გვაწვდის ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა კარგად
სტრუქტურირებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

3


სექცია გვაწვდის მხოლოდ ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა
კარგად შესრულებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

2


სექცია გაუგებრად და არაადეკვატურადაა აღწერილი, რთულია
გასაგებად და აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობაა.

1

II - საბოლოო შეფასება



დასკვნითი გამოცდის კომპონენტი ჯამური ქულა 40
1. ღია კითხვები: სულ 5 კითხვა 5

 პასუხი ზუსტი და ამომწურავია, ტერმინოლოგია სწორია 1


პასუხი სწორია,მაგრამ არასრულყოფილი, ტერმინოლოგია
უმეტესად ზუსტია.

0.75


პასუხი არასრულყოფილია, ტერმინოლოგიის სიზუსტე
დარღვეულია

0.5

 პასუხი არასრულია 0.25

 პასუხი არასწორია 0

2. დახურული კითხვები/დახურული პასუხები: სულ 20 5

 პასუხი სწორია 0.25

 პასუხი არასწორია 0

3. ჭეშმარიტი/მცდარი ტესტი: სულ 10 5

 პასუხი სწორია 0.5

 პასუხი არასწორია 0

4. განსაზღვრება: სულ 5 5


განსაზღვრება ზუსტი და ამომწურავია, ტერმინოლოგია
სწორია

1


განსაზღვრება სწორია,მაგრამ არასრულყოფილი,
ტერმინოლოგია უმეტესად ზუსტია.

0.75


განსაზღვრება არასრულყოფილია, ტერმინოლოგიის სიზუსტე
დარღვეულია

0.5

 განსაზღვრება არასწორია 0

5. ესსე 20

შეფასების კრიტერიუმი:
19-20 ქულა: პასუხი სრულყოფილია; სტუდენტს
გათვითცნობიერებული აქვს საკვლევი თემი ყველა საკითხი,
ღრმად აქვს გააზრებული აუცილებელი და დამატებითი
ლიტერატურა; დავალება სრულყოფილად და სწორად აქვს
შესრულებული; ტერმინოლოგია გამართულია.



17-18 ქულა: სრულყოფილი, მაგრამ მოკლე პასუხი,
ტერმინოლოგია გამართულია; საკითხები სრულყოფილად ესმის
სტუდენტს, მნიშვნელოვანი შეცდომები არ აქვს დაშვებული;
გააზრებული აქვს კვლევის ყველა საკითხი და მასალა;
წაკითხული აქვს ძირითადი ლიტერატურა.
15-16 ქულა: პასუხები არასრულყოფილია; სტუდენტს საკითხები
გამართულად არ აქვს გაგებული და წარმოდგენილი;
ტერმინოლოგია არაა სრულყოფილი; სტუდენტს ესმის კვლევის
საკითხები, თუმცა დაშვებული აქვს შეცდომები.
13-14 ქულა: პასუხები არასრულყოფილია; ტერმინოლოგია
გაუმართავია; გამოყენებული ლიტერატურა ნაწილობრივაა
წარმოდგენილი; სტუდენტს კარგად არ ესმის კვლევის თემატიკა;
ზოგიერი მნიშვნელოვანი შეცდომაა დაშვებული.
11-12 ქულა: პასუხი არადამაკმაყოფილებელია; ტერმინოლოგია ან
არ არის გამოყენებული ან არასწორ კონტექსტშია ნახსენები;
კვლევის საკითხები და გამოყენებული ლიტერატურა მხოლოდ
ნაწილობრივაა ახსნილი.
9-10 ქულა: პასუხები არასწორია, კვლევის საკითხები და
გამოყენებული ლიტერატურა მხოლოდ ნაწილობრივაა ახსნილი.
1-8 ქულა: პასუხი მოცემულია, თუმცა კვლევის არცერთ საკითხს
არ შეესაბამება.
0 ქულა: პასუხი საერთოდ არაა წარმოდგენილი.

III -სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება



1. კომპონენტი- სამაგისტრო ნაშრომი მაქს.100
1. საკვლევი კითხვის ფორმულირება 10
2. სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი 20
3. კვლევის მეთოდოლოგია 20
4. მონაცემთა ანალიზი 20
5. დასკვნები და რეკომენდაციები 10
6. ვიზუალური მხარე 10
7. კომუნიკაცია 10

2-8 სექცია შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:


სექცია გასაგებია, კარგად შესრულებული და
სტრუქტუტირებულია, მარტივად აღსაქმელია, მოიცავს ყველა
მნიშვნელოვან და აუცილებელ ინფორმაციას.

10 ან
20


სექცია კარგად შესრულებული და სტრუქტუტირებულია, მოიცავს
ყველა აუცილებელ ინფორმაციას, ზოგიერთი მნიშვნელოვანი
ინფომაცია აკლია.

10 ან
20


სექცია გვაწვდის ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა კარგად
სტრუქტურირებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

10 ან
20


სექცია გვაწვდის მხოლოდ ძირითად ინფორმაციას, მაგრამ არაა
კარგად შესრულებული და აუცილებელი ინფორმაცია
არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი.

10 ან
20

 სექცია გაუგებრად და არაადეკვატურადაა წაემოდგენილი,
რთულია გასაგებად და აუცილებელი ინფორმაციის ნაკლებობაა.

10 ან
20


