ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

НИЗОМНОМА
оид ба низоми кредитии тањсилот дар муассисањои
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон (дар
тањрири нав)

НИЗОМНОМА
оид ба низоми кредитии тањсилот дар муассисањои
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон (дар тањрири нав)
1. Ќоидањои умумї
1.Низомномаи мазкур маќсад, принсип, вазифа ва тартиби татбиќи
низоми кредитиро дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии
Тољикистон муайян мекунад.
2.Низоми кредитии тањсилот дар муассисањои тањсилоти олии
касбии Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини болоравии сифати
таълим, сафарбарнамоии донишљўѐн барои идомаи тањсил дар
муассисањои тањсилоти олии касбии кишварњои дигар, воридшавии
Љумњурии Тољикистон ба фазои ягонаи тањсилоти љањон ва татбиќи
эъломияи Болония амалї карда мешавад.
3.Низоми кредитии тањсилот дар муассисањои тањсилоти олии
касбии Љумњурии Тољикистон дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимї» ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи маорифи Љумњурии
Тољикистон амалї мегардад.
2. Мафњумњои асосї
4.Мафњумњои асосие, ки дар Низомномаи мазкур истифода мешаванд:
Тақвими академї (Academic Calendar) - ҳуљљатест, ки дар он
санаҳои гузаронидани дарсҳо ва корҳои санљишӣ дар давоми соли таҳсил
бо нишондоди рӯзҳои истироҳат ва идҳо дарљ меѐбанд.
Давраи академї (Term) - давраи таҳсилест, ки аз тарафи мактаби
олї муайян гардида, вобаста ба он маљмӯи ҳуљљатҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ
таҳия карда мешаванд. Миќдори ҳафтаҳои таълимӣ вобаста аз таљрибаи
љаҳонии гирифтани таълимоти олӣ метавонад 16-18 ҳафтаро дарбар
гирад.
Аппеллятсия - амалест (маросимест), ки бо мақсади муайян
намудан ва ислоҳи баҳогузории ѓайриобъективона ба дараљаи
донишандӯзии донишљӯѐн гузаронида мешавад.
Барномаи кории фан барои донишљӯѐн (Syllabus) - ҳуљљати асосии
таълимию методие мебошад, ки дар он таснифоти фанни
омӯхташаванда, мақсад, вазифаҳо ва мазмуни мухтасари фан, мавзӯъ ва
давомнокии ҳар як дарс, намунаи супоришҳо барои кори мустақилонаи
донишљӯѐн, рӯз ва вақти машварат, телефон ва суроғаи электронии
омӯзгор, талаботи омӯзгор, меъѐри баҳогузорӣ, љадвали санљишҳои
марҳилавӣ ва номгӯи адабиѐти ҳатмию иловагии истифодашаванда дарљ
меѐбанд.
Системаи холию рейтингї - низоми ба марҳила љамъ овардани
холҳо аз тарафи донишљӯѐн ва дар ин асос ба имтиҳони ниҳоӣ рухсат
гирифтани ӯ. Миќдори холҳо дар кишварҳои гуногун мухталифанд.

Мақсад аз он ифодаи ададии дараљаи азхудкунии фан ва баҳогузорӣ ба
донишандӯзию дастовардҳои донишљӯѐн мебошад.
Фанҳои ҳатмӣ - гурӯҳи фанҳое мебошанд, ки омӯзиши онҳо дар
асоси талаботи Стандарти давлатӣ ва нақшаи таълимӣ ҳатмист.
Фанҳои интихобӣ (эллективї) - гурӯҳи фанҳое мебошанд, ки барои
ихтисоси мазкур дар асоси алтернативӣ вобаста аз хоҳиши донишљӯѐн ва
дархости корфармоянда интихоб карда мешаванд.
Санљиши марњилавии донишандӯзӣ - санљиши даврии дараљаи
донишандӯзии донишљӯѐн аз рӯи фанҳои таълимие, ки дар нақшаи
инфиродии донишљӯѐн акс ѐфтааст ва аз љониби омӯзгор мувофики
љадвали академии тасдиқгардида, гузаронида мешавад.
Кори мустақилонаи донишљӯѐн - амали донишљӯѐн дар љодаи азхуд
намудани мавзӯъҳои алоҳидаест, ки барои омӯзиши мустақилона
пешбинӣ шуда, бо адабиѐти таълимии методӣ ва дастурҳо таъмин
гардида, дар шакли тест, реферат, супориши инфиродӣ ва ҳисобот аз
тарафи омӯзгор баҳогузорӣ карда мешавад.
1 кредит-соат - воҳиди ифодакунандаи сарфи меҳнат ва вақти
донишљӯѐн, ки дар чаҳорчӯбаи он донишљӯѐн ва омӯзгор 50 дақиқа дар
як ҳафта ва дар давоми давраи академї - 16-18 ҳафта фарогири
машғулиятҳои фаъол ва 100 дақиқа барои кори мустақилонаи донишљў
муайян шудааст.
Таљрибаомӯзиҳои таълимӣ, технологї, истеҳсолӣ, омўзгорї ва
касбӣ бевосита дар давоми семестр дар раванди љараѐни таълими
бефосила гузаронида мешаванд. Бо ин максад дар љадвали дарс ҳафтае
як рӯз барои иљрои корҳои семестрӣ ва таљрибаомӯзӣ људо мегардад.
Триместр (Семестри иловагии дарсомӯзӣ ва имтиҳонсупорӣ) дар 1
давра, яъне пас аз хатми семестри тобистона дар давраи таътили
тобистона сурат мегирад, ки ба он донишљӯѐне, ки аз фанҳои таълимӣ
қарздор мондаанд, роҳ дода мешаванд. Машѓулиятҳо дар ҳамбастагии
нимсолаҳои љуфт ва тоқ гузаронида мешаванд.
3. Банаќшагирї ва ташкили раванди таълим
5.Таълим бо истифодаи низоми кредитї тибќи барномаю наќшањои
таълимї, ки аз тарафи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон тасдиќ
шудаааст, сурат мегирад.
6.Барои татбиќи низоми кредитї дар муасиссањои тањсилоти олии
касбї оид ба њар як самт (ихтисос) шаклњои зерини наќшањои таълим
тањия ва истифода мешавад:
-наќшаи таълими намунавї доир ба ихтисос - аз љониби Вазорати
маориф тасдиќ шуда, барои муайян намудани мазмун ва њаљми сарбории
таълимии донишљўѐн хизмат мекунад;
-наќшаи таълими фардї - аз тарафи њар як донишљў бо маслињати
мушовири академї (эдвайзер) тањия шуда, мањрук(траектория)-и
тањсилоти ўро муайян мекунад;

-наќшаи кории таълим доир ба њар як ихтисос - дар асоси наќшањои
таълимї-намунавї ва фардї тањия шуда, барои тартиб додани љадвали
њарсолаи љараѐни таълим, њисоб кардани мењнатталабии сарбории
таълимии омўзгорон ва донишљўѐн истифода бурда мешавад.
7.Мењнатталабии фаъолияти таълимї дар њама гуна наќшањои
таълим бо кредит-соатњо андоза карда мешавад.
8.Мењнатталабии азхудкунии як воњиди санљишї (кредит) дар
барномањои зинањои алоњидаи тањсилоти олии касбї ва пас аз муассисаи
олии таълимї дар њаљм ва таносуби зайл муќаррар мешавад:
-«бакалавриат» - на камтар аз 24 соати академї (8 соати дарси
аудиторї, 8 соати кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор ва 8 соати
кори мустаќилонаи бевоситаи донишљў);
-«магистратура»- на камтар аз 32 соати академї (аз љумла 8 соат
дарси аудиторї, 8 соат кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор ва 16
соат кори мустаќилонаи бевоситаи магистр);
-«докторантура»- на камтар аз 40 соати академї (аз љумла 8 соат
дарси аудиторї, 8 соат кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор ва 24
соат кори мустаќилонаи бевоситаи докторант);
9.Наќшаи кории таълим доир ба ихтисос аз тарафи комиссияи
таълимї-методии факултет тањия шуда, онро муовини ректор оид ба
корњои таълим тасдиќ мекунад.
10.Наќшаи таълимии бакалавриат иборат аст аз:
а).фанњои гуманитарї;
б).фанњои табиатшиносию риѐзї;
в). Фанњои умумикасбї
г).фанњои тахассусї.
Дар навбати худ њар як гурўњи фанњои дар наќшаи таълим дарљѐфта
ба чунин зергурўњњо људо мешаванд:
а).фанњое, ки омўзиши онњо бо пайдарпайии муайян њатмианд;
б).фанњое, ки бояд њатман омўхта шаванд, вале риояи ќатъии
пайдарпаии омўзиши онњо њатмї нест;
а).фанњое, ки аз тарафи донишљў интихоб мешаванд.
Наќшаи таълимии магистратура иборат аст аз:
а).фанњо базавии самти тайѐр кардани магистрњо;
б).фанњои тахассусї;
в).кори илмию тадќиќотї ва илмию омўзгории магистрант;
г).аттестатсияи љамъбастии давлатии магистрант.
Таносуби мењнатталабии фанњои њатмї ва интихобиро дар наќшаи
таълим Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбї дар мувофиќа
бо Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. Њиссаи
фанњои интихобї дар наќшаи таълим бояд на камтар аз 25% ва на
зиѐдтар аз 50%-ро ташкил дињад.
11.Наќшаи таълими фардии донишљў дар шакли муќаррарнамудаи
муассисаи тањсилоти олии касбї, барои њар як соли тањсил шахсан аз
тарафи донишљў бо маслињати мушовири академї (эдвайзер) тартиб
дода мешавад. Ин наќша аз тарафи декани факултет тасдиќ шуда,

нусхањои он дар деканат (маркази баќайдгирї), ќисми таълим ва дар
дасти донишљў нигоњ дошта мешавад. Дар мавриди тањияи наќшаи
таълими фардї муассисаи тањсилоти олии касбї ўњдадор аст номгўи
фанњо ва устодонеро, ки аз ин фанњо дарс медињанд, бо нишондоди
вазифа, дараља ва унвони илмии онњо барои интихоби донишљў пешкаш
намояд.
Барои бомуваффаќият дар мўњлати муќарраршуда (на камтар аз 4
сол) хатм намудани барномаи «бакалавриат»-и муассисаи тањсилоти
олии касбї шумораи воњидњои санљишї дар наќшаи таълими фардї дар
як соли тањсил бояд на камтар аз 64 кредитро ташкил дињад, яъне њар як
семестр донишљў ба њисоби миѐна бояд 34 - 36 кредитро (аз он љумла
100% фанњои њатмиро) аз худ кунад.
12.Сарбории таълимии омўзгор дар асоси наќшаи кории таълими
амиќгардидаи ихтисос, ки бо назардошти натиљаи тањлил ва
бањисобгирии наќшањои фардии таълими донишљўѐн тањия шудааст,
њисоб карда мешавад. Сарбории солонаи омўзгор (1 ставка) бо ќарори
Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбї новобаста ба дараљаю
унвони илмї, на камтар аз 34 кредит (544 соати академї) муќаррар карда
мешавад.
Аз ин миќдор 17 кредит барои дарсњои аудиторї ва 17 кредит барои
гузаронидани кори мустаќилонаи донишљўѐн бо роњбарии омўзгор ба
наќша гирифта мешавад.
13.Таќсимоти кори беруназсинфї вобаста ба мењнатталабии фанњои
алоњида ба ваколати ќисми таълим, деканатњо ва кафедрањо дохил
мешавад.
14.Муассисаи тањсилоти олии касбї барои бо маводи методї пурра
таъмин намудани љараѐни таълим љавобгў аст. Барои њар як ихтисос дар
факултет бояд маводњои методии зерин омода карда шаванд:
-барномањои намунавии таълим аз тамоми фанњои омўхташаванда
(мувофиќи наќшаи кории таълим);
-барномањои кории мушаххаси фан (SYLLABUS);
-мавод барои кори синфї (аудиторї) аз њар як фанни
омўхташаванда: матни лексияњо, наќшањои дарсњои семинарї, амалї ва
лабораторї;
-басти аѐниятњо ва маводњои ѐрирасон (маводњои таќсимшаванда)
барои гузаронидани дарсњои аудиторї;
-мавод барои кори мустаќилонаи донишљўѐн бо роњбарии омўзгор:
басти матни вазифањои хонагї, саволњо ва тестњо, намунаи рефератњо,
корњои курсї ва дипломї, китобњои дарсї ва дастурњои таълимї дар
намуди чопї ва электронї;
-мавод барои гузаронидани таљрибаомўзї: наќша ва барномањои
таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї, шаклњои њуљљатњои њисоботї ва
ѓайра.
15.Муассисаи тањсилоти олии касбї дар доираи низоми ѓайрихаттї
амал намуда, љараѐни таълимро чунон ташкил мекунад, ки ба њар як
донишљў барои аз худ намудани тамоми фанњои дар наќшаи таълим

дарљѐфта, соњибкасб гардидани ў мувофиќи талаботи ќонунњои
амалкунанда, стандартњои давлатии тањсилот ва дигар њуљљатњои
меъѐрии њуќуќї шароити мусоид фароњам оварда мешавад.
16.Љараѐни таълим дар шаклњои зайл сурат мегирад:
а) дарсњои аудиторї:
-лексияњо;
-дарсњои амалї (семинарњо, коллоквиумњо);
-корњои лабораторї.
б) дарсњои беруназсинфї:
-мусоњибањо (консултатсияњо)-и фардї;
-кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор;
-ташкил ва гузаронидани конференсияњо ва ѓайра.
в) назорати сатњи донишандўзии донишљўѐн:
-тафтиши иљрои корњои санљишї;
-гузаронидани аттестатсияњои фосилавї;
-гузаронидани санљишњои тестї (дар шакли хаттї ѐ компютерї) аз
бобњои алоњидаи фанњои омўхташаванда;
-њимояи корњои курсї ва ѓайра.
г) аттестатсияи љорї:
-имтињони тестии љамъбастї аз фанњои алоњида;
-њимояи кори курсї;
д) аттестатсияи нињоии давлатї:
-њимояи кори дипломї;
-имтињонњои давлатї аз фанњои тахассусї.
17.Муассисаи тањсилоти олии касбї ўњдадор аст, ки њамаи
довталабон ва донишљўѐнро бо ќоидањои ташкили љараѐни таълим
шинос намояд.
18.Ахбор оид ба ќоидањои ташкили љараѐни таълим дар шакли
чопї дар тахтаи эълонњои комиссияи ќабул ва инчунин дар сайти
муассисаи тањсилоти олии касбї љой дода мешавад.
19.Маркази баќайдгиранда баќайдгирии донишљўѐнро барои
омўзиши фанњо дар соли тањсили оянда ташкил мекунад.
20.Донишљўѐни курси аввал то оѓози дарсњо (25-28 август) аз
деканати факултет (аз эдвайзер) варианти барои курсњои аввал
омодашудаи наќшаи таълими фардии намунавиро гирифта, дар он (пас
аз маслињати эдвайзер) то 10 сентябри соли тањсили љорї метавонад то
10% таѓйироту иловањо ворид намоянд. Пас аз гузаштани ин мўњлат
ворид намудани таѓйироту иловањо дар наќшаи таълими фардї дар
давоми соли тањсил ќатъиян манъ аст.
21.Донишљўѐни курсњои болої (2-4) наќшаи таълими фардии худро
барои соли тањсили оянда (дар шакли муќарраршуда, дар њолати зарурї,
пас аз маслињати эдвайзер) тартиб дода, имзо мегузоранд ва санаи онро
гузошта, аз 20 июн то 1 июл ба деканати факултет месупоранд. Онњо
метавонанд то 25 августи соли тањсили њисоботї ба наќшаи таълими
фардии худ таѓйирот (дар њаљми то 10% миќдори умумии кредитњо)

ворид намоянд. Дар ин маврид донишљў бо дархости хаттї (дар шакли
муќарраршуда) ба декани факултет мурољиат мекунад.
22.Барои њар як фан деканати факултет дар асоси ќарори Шўрои
илмї-методии муассисаи тањсилоти олии касбї шумораи зарурии њадди
аќали донишљўѐнро барои кушодани фан ва барои њар як омўзгор
шумораи њадди аксари донишљўѐнро дар гурўњ муќаррар менамояд.
23.Дар њолате, ки барои омўзиши ин ѐ он фан то 1 июл шумораи аз
њадди аќали муќарраршуда миќдори камтари донишљўѐн номнавис
мешаванд, ин фан ба наќшаи кории таълим ворид карда намешавад.
Деканат дар ин бора барои огоњ намудани донишљўѐн эълон медињад ва
ба ќисми таълим ба таври хаттї ахбор пешнињод менамояд. Донишљўѐне,
ки барои омўзиши ин фан худро номнавис кардаанд, бояд то 25 август ба
деканат оид ба ворид намудани таѓйирот дар наќшаи таълими фардї
дархост дињанд.
24.Дар мавриде, ки ба дарси ин ѐ он омўзгор шумораи аз њадди
аксари муќарраршуда миќдори зиѐди донишљўѐн номнавис шудаанд,
деканат барои омўзиши ин фан гурўњи дуюмро таъсис медињад ва ба ин
гурўњ омўзгори таљрибаноки баландтахассусро таъин мекунад. Дар ин
њолат донишљўѐн мувофиќи сана ва навбати номнависшавї ба гурўњњо
таќсим карда мешаванд.
25.Дар њолате, ки донишљў мувофиќи фармон ба курси дигар
(болої) гузаронида шудааст, вале дар мўњлати муќарраршуда наќшаи
таълими фардии худро ба деканат насупоридааст, деканат њуќуќ дорад,
ки барои таълими ў наќшаи намунавии таълимро њамчун асос истифода
барад.
26.Дар натиљаи тањлили наќшањои таълими фардї деканат
наќшањои таълими кории амиќгардонидашударо тањия намуда, љадвали
дарсиро барои соли тањсили нав (то 28 август) тартиб медињад.
27.Муассисаи тањсилоти олии касбї љараѐни таълимро бо тамоми
воситањои зарурї (биноњо, дарсхонањо, таљњизоти таълимї, маводи
харљшаванда, объектњои таљрибаомўзї) бояд таъмин намояд.
28.Дигар намудњои фаъолияти муассисаи тањсилоти олии касбї, ки
ба ташкили љараѐни таълим вобаста нестанд (ќабули донишљўѐн, ѐрии
тиббї ва ѓайра) дар асоси санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи маориф
амалї мегарданд.
4. Низоми назорат ва бањодињї ба сатњи
азхудкунии фанњо
29.Назорати азхудкунии њар як фан аз љониби донишљў дар доираи
системаи холдињї-рейтингї (СХР) амалї мегардад.
30.Шўрои илмї-методии муассисаи тањсилоти олии касбї наќшаи
умумии СХР-ро тањия менамояд, факултет ва кафедрањо бошанд,
наќшањо ва низомномањои амиќи бањодињии рейтингиро барои фанњои
алоњида (вобаста ба мењнатталабии омўзиши онњо ва барои њар як
марњилаи санљишњои љорї ва фосилавї) тартиб медињанд.

31.Аз рўи натиљаи аттестатсияи љорї ба донишљў аз њар як фан
мувофиќи низоми холдињие, ки дар муассисаи тањсилоти олии касбї
ќабул шудааст, бо назардошти сифати дониш ва малакаи ў бањои
тафриќавї гузошта мешавад.
32.Барои такроран аз аттестатсияи љорї ва фосилавї гузаштани
донишљў дар сурате, ки ў бањои ѓайриќаноатбахш гирифтааст (ѓайр аз
њолатњое, ки бо сабаби беморї ба аттестатсия њозир нашудааст), роњ
дода намешавад.
33.Дар асоси љамъбасти натиљањои санљишњои љорї ва фосилавї
маркази баќайдгиранда рейтинги академии донишљўѐнро муайян
мекунад. Рейтинги баланд ба донишљў имконият медињад, ки имтиѐзњои
аз тарафи муассисаи тањсилоти олии касбї муќарраршударо соњиб
гардад.
34.Њар як донишљў метавонад дар деканат ѐ маркази
баќайдгиранда оид ба рейтинги академии худ маълумоти муфассал ва
асоснок гирад.
35.Агар донишљў дар давоми семестр на камтар аз 80%-и
кредитњоро соњиб шуда, дар баробари ин 100% фанњои њатмии барои ин
семестр муќарраршударо аз худ кунад, ў имконияти дар семестри оянда
давом додани тањсилро пайдо мекунад.
36.Дар сурате, ки донишљў дар давоми семестр на камтар аз 80%-и
кредитњоро соњиб мешавад, вале 100% фанњои њатмии барои ин семестр
муќарраршударо аз худ намекунад, масъалаи давом додани тањсили ў
дар семестри оянда, дар комиссия (экспертї)-и назди ќисми таълим њал
карда мешавад.
37.Агар донишљў дар давоми семестр камтар аз 80%-и кредитњоро
аз худ кунад, масъалаи такроран дар курсаш мондани ў дар комиссия
(экспертї)-и назди ќисми таълим њал карда мешавад.
38.Донишљў метавонад бо хоњиши худ ва розигии декани факултет
ба курси пештарааш барќарор шуда, он миќдори кредитњои заруриеро,
ки мувофиќи наќшаи таълими фардї гирифта натавонистааст, аз нав аз
худ кунад (аз љумла 100% кредит аз фанњои њатмиро).
39.Дар њолате, ки ќисми зиѐди донишљўѐн аз ин ѐ он фан ќарздор
мешаванд (на камтар аз њадди аќале, ки аз тарафи муассисаи тањсилоти
олии касбї барои кушодани фан муќаррар шудааст-8 нафар), деканат
метавонад бо хоњиши донишљўѐн ва розигии омўзгор семестри 3-юм
(семестри тобистона) ташкил намояд. Дар ин сурат донишљўѐн
(новобаста аз шакли тањсили ройгон ва ѓайриройгон) пас аз пардохти
маблаѓе, ки мувофиќи сметаи харољоти муассисаи тањсилоти олии касбї
барои таълими 1 кредит муќаррар шудааст, аз нав ин фанро омўхта
санљиши љорї, фосилавї ва имтињони љамъбастї месупоранд.
40.Бо иштироки омўзгор аз њар як фан санљишњои љорї ва
фосилавї ќабул карда мешавад. Имтињони љамъбастї бошад, бо
иштироки омўзгор аз тарафи комиссияе, ки кафедра таъсис додааст,
ќабул мегардад. Имтињони љамъбастї њамаи мавзўъњои фанро дарбар
мегирад.

41.Тамоми санљишњои љорї, фосилавї ва имтињони љамъбастї ба
тарзи хаттї ва ѐ тибќи компютер ќабул карда шуда, натиљањои он дар
маркази баќайдгирї, деканат ва ќисми таълим нигоњ дошта мешаванд.
42.Бањои љамъбастї љузъњои зеринро дарбар мегирад:
- санљишњои рейтингии фосилавї-50%;
- имтињони љамъбастї -50%;
43.Бањои љамъбастї бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:

Бч

(СФ СФ )
1
2 0,5 Ич 0,5
2

дар ин љо:
СФ1- эквиваленти ададии бањои санљиши фосилавии якум;
СФ2- эквиваленти ададии бањои санљиши фосилавии дуюм;
Иљ – эквиваленти ададии бањои имтињони љамъбастї.
44.Ифодаи њуруфии бањои имтињонї ва эквиваленти ададии он аз
рўи холњои дар асоси вазни ќиѐсии љавобњои дуруст бадастовардаи
донишљў, ки бо фоиз ифода меѐбанд, муайян карда мешавад (Љадвали 1).
Љадвли 1.
Ифодаи њуруфї ва ададии бањои имтињонї
Бањо
Ифодаи Фоизи
(њуруфї) ададии љавобњои
бањо
дуруст %
А
4,0
95-100
А3,67
90-94
В+
3,33
85-89
В
3,0
80-84
В2,67
75-79
С+
2,33
75-74
С
2,0
65-69
С1,67
60-64
Д
1,33
55-59
Д1,0
50-54
Ѓ
0
0-49

Ифодаи
анъанавии бањо
Аъло
Хуб
Ќаноатбахш

Ѓайриќаноатбахш

45.Дар асоси ифодаи ададии бањоњои аз фанњои алоњида гирифтаи
донишљў, пас аз анљоми њар як семестр бањои умумии миѐнаи ў (GPA), бо
истифодаи услуби миѐнаи арифметикии баркашида, њисоб карда
мешавад (Љадвали 2).
Љадвали 2.
Тарзи њисоби ифодаи ададии бањои миѐнаи (GPA)-и
донишљў дар семестр

Ифодаи ададии
бањои миѐна
(GPA)

Холи умумї

Ифодаи ададии
бањо

Бањои донишљў
(њуруфї)

Номгўи фанњо

Миќдори
кредитњо

р/т

3
В
3
9
Фалсафа
3
С
2
6
Математика
3
В
3
9
Информатика
А
4
12
Таърихи халќи тољик 3
3
В
4
12
Забони тољикї
3
В
3
9
Забони русї
3
С1,67 5,01
Забони хориљї
21
21
62,01 2,95
Љамъи кредитњо
ва холњо
46.Барои аз курс ба курс гузаронидани донишљўѐн ва хатми
муассисаи тањсилоти олии касбї њадди аќали холи миѐна (GPA) муайян
карда мешавад, ки донишљў дар давоми тањсил набояд аз он камтарро
соњиб шавад. Њадди аќали бањои миѐна (GPA) вобаста аз маќом ва
рейтинги муассисаи тањсилоти олии касбї аз љониби Шўрои олимон
муќаррар ва тасдик карда мешавад ва он метавонад вобаста ба соли
тањсил тафриќавї бошад. Донишљўѐне, ки њадди аќали холи миѐнаи
(GPA)-и онњо дар љамъбасти соли тањсил аз њадди аќали муќаррашуда
кам аст, новобаста аз шакли маблаѓгузории муассисаи тањсилоти олии
касбї (ройгон ва ѐ ѓайриройгон) бо пардохти маблаѓ барои њар як
кредит фанњоеро, ки аз онњо холњои кофї ба даст наовардаанд, такроран
меомўзанд ва имтињон месупоранд. Барои ин ќабил донишљўѐн дар
наќшаи таълими фардии соли тањсили оянда ворид намудани фанњо дар
њаљми на зиѐда аз 80% кредитњои солона иљозат дода мешавад.
47.Донишљўѐне, ки аз ин ѐ он фан бањои Ѓ(ѓайриќаноатбахш)
мегиранд (дар сурате, ки шумораи онњо аз 2 фанни њатмї зиѐд набошад),
бо пардохти маблаѓ барои њар як кредит дар соли тањсили оянда ѐ
семестри тобистона (агар ба ин фан шумораи њадди аќали донишљўѐн,
яъне на камтар аз 8 нафар номнавис шаванд) ин фанњоро такроран
омўхта, имтињон месупоранд (агар ин фанњо ба љумлаи фанњои њатмї
дохил шаванд). Агар ин фанњо ба љумлаи фанњои интихобї дохил
шаванд, донишљў бо хоњиши худ (бо маслињати эдвайзер) онњоро
метавонад иваз намояд.
48.Донишљўе, ки аз 3 фанни њатмї ва аз он зиѐд бањои Ѓ мегирад, аз
муассисаи тањсилоти олии касбї хориљ мешавад.
49. Доншљўѐне, ки дар давоми мўњлати муќараршудаи тањсил дар
зинаи бакалаврият (4 сол) на камтар аз 240 кредити омўзишии назариявї
(бо дарназардошти таљрибаомўзии таълимї ва истењсоли бошад на
камтар аз 256 кретит)-ро бо муваффаќият аз худ мекунанд, ба
имтињонњои давлатї ва њимояи рисолаи дипломї роњ дода мешаванд.

1
2
3
4
5
6
7

Дар зинаи «магистратура» бошад, толибилме, ки дар давоми
мўњлати муќарраршудаи тањсил (на камтар аз 2 сол) 80 кредити омўзиши
назариявиро азхуд мекунад, ба њимояи рисолаи магистрї роњ дода
мешавад.
5. Ташкили кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор (КМРУ)
50.Кори мустаќилонаи донишљўѐне, ки тибќи низоми кредитї
таълим мегиранд, аз 2/3 њиссаи мењнатталабии омўзиши њар як фанро
ташкил медињад. Аз ин миќдор 50% ваќт барои кори мустаќилонаи
донишљў бо роњбарии устод људо карда мешавад.
51.КМРО бо маќсади омўзиши иловагии маводи таълимї аз
фанњои алоњида, ќабули санљишњои љорї, гузаронидани мусоњибањо бо
донишљўѐне, ки аз фанњои алоњида рейтинги фосилавии паст доранд,
ташкил карда мешавад.
52.Њалли масъалаи дар љадвали дарсї дарљ ѐфтан ѐ наѐфтани
КМРУ ва ба сарбории устодон аз фанњои алоњида пурра ѐ ќисман дохил
намудани соатњо барои ин амал људошуда ба ихтиѐри муассисаи
тањсилоти олии касбї гузошта шуда ба ќарори Шўрои олимон тасдиќ
карда мешавад.
53.КМРУ људошуда, гузаронидани мусоњиба бо донишљўѐн,
ташкили бозињои касбї, дисскусияњо, тафтиши вазифањои хонагї
(корњои санљишї) ва корњои курсї, инчунин ќабули имтињонњои љорї ва
фосилавї (рейтингї)-ро дарбар мегирад.
54.Кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор барои
омўзиши њамаи фанњои њатмї ва интихобї пешбинї мешавад.
55.Наќша ва тарзи гузаронидани КМРУ бо нишондоди мавзўъњо,
вазифањо ва миќдори соатњо дар комплекси таълимї-методї доир ба
фанни омўхташаванда дарљ меѐбад.
56.Бањогузорї ба натиљаи кори мустаќилонаи донишљў бо
роњбарии омўзгор тибќи низоми холдињї-рейтингї сурат мегирад.
6. Тартиби иљро ва њимояи лоиња ва корњои курсї
57.Иљрои лоиња ва корњои курсї дар наќшањои таълим аз гурўњи
фанњои умумикасбї ва тахассусї пешбинї мешавад.
58.Мавзўъњои лоиња ва корњои курсї бояд ба мавзўъњои корњои
илмї-тадќиќотии кафедраи мувофиќ ва омўзгорони он алоќаманд
бошанд. Вале, донишљў метавонад, дар доираи барномаи таълимї,
мувофиќи майлу раѓбати илмии худ мавзўи лоиња ва кори курсиро
интихоб намояд.
59.Омодасозї ва њимояи лоиња ва кори курсї дар муддати як даври
академї (семестр) анљом меѐбад.
60.Бањогузорї ба сифати иљро ва њимояи лоиња ва кори курсї аз
љониби комиссияе, ки кафедраи мувофиќ таъсис додааст, то њафтаи 15уми семестр амалї мегардад.

61.Ба донишљў аз рўи натиљаи лоиња ва кори курсї ба таври алоњида
бањо гузошта шуда, њамчун натиљаи як рейтинг аз фанни мазкур њисобида
мешавад.
7. Тартиби љараѐнгирии сессияи имтињонї
62.Сессияи имтињонї дар соли тањсил 2 маротиба пас аз анљоми
даври академї (семестр) гузаронида мешавад. Давомнокии сессияи
имтињонї 3 њафтаро ташкил медињад.
63.Мавод барои ќабули имтињон (саволномањо, тестњо) аз љониби
лектор тањия шуда, на дертар аз 10 рўз пеш аз оѓози сессия дар шакли
чопї ва электронї ба маркази баќайдгирї супорида мешаванд.
64.Имтињонњо танњо ба тарзи хаттї (тестї) тибќи комиссияе, ки
њайати он аз љониби ректор ва ѐ муовини ректор оид ба корњои таълим
тасдиќ шудааст, ќабул карда мешаванд. Ба њайати комиссия омўзгори
кафедраи мувофиќ, ки аз фанни мазкур ба ин гурўњ дарс надодааст,
омўзгорони кафедрањои дигари аз љињати мазмун наздик, намояндагони
ќисми таълим ва деканат ворид шуда метавонанд. Омўзгори дарсдињанда
дар имтињон ва тафтиши љавобњо ба сифати нозир иштирок карда
метавонад.
65.Омўзгори дарсдињанда (лектор) калиди љавобњои дурустро танњо
рўзи имтињон ба аъзои комиссия месупорад ва дар љараѐни тафтиши
љавобњо низ њамчун нозир иштирок мекунад.
66.Тестњои имтињонї аз тамоми фанњои омўхташаванда бояд на
камтар аз 2 ќисм иборат бошанд:
-саволњое, ки аз якчанд љавоби пешнињодшуда донишљў бояд
дурусташро интихоб намояд;
-саволњое, ки љавобњои алтернативї оварда нашудаанд ва ба онњо
худи донишљў љавоб мегардонад. Барои љавоби дуруст ба ин ќабил
саволњо холи нисбатан баландтар гузошта мешавад.
67.Аъзоѐни комиссия вараќаи љавоби донишљўѐнро бо калиди
љавобњои дуруст муќоиса намуда, натиљаи имтињонро љамъбаст
менамоянд, вараќаи имтињониро пур карда имзо мегузоранд ва ба офиси
баќайдгиранда месупоранд.
68.Мутахассиси маркази баќайгирї холњои дар вараќаи имтињонї
дарљѐфтаро ба компютер ворид намуда, бо истифодаи формулаи дар
банди 43 овардашуда бањои љамъбастии донишљўѐнро аз фанњои алоњида
муайян мекунад.
69.Дар њолатњои истисної, бо иљозати муовини ректор оид ба
корњои таълим омўзгори дарсдињанда (лектор) дар раванди имтињонгирї
ба њайси аъзои баробарњуќуки комиссия ширкат меваразад, аз љумла:
-дар њолате, ки бањогузории объективона ба сатњи дониши
донишљў илова ба санљиши хаттї (тестї) пурсиши дањониро таќозо
мекунад (асосан аз фанњои забон ва адабиѐт);
-дар њолати дар кафедра пайдо нашудани дигар мутахассиси
новобаста аз фанни мазкур.

70.Ворид намудани таѓйирот ба холњои дар санљишњои рейтингии
пешазимтињонї соњибгаштаи донишљў дар давраи сессияи имтињонї
ќатъиян манъ аст.
71.Натиљањои њар як сессияи имтињонї ба транскрипти донишљў
ворид карда мешаванд.
8. Аппелятсия
72.Аппелятсия амалест, ки бо маќсади муайян ва бартараф
намудани њолатњои бањогузории ѓайриобъективї ба сатњи дониши
донишљўѐн гузаронида мешавад. Дар асоси фармони ректор ба
аппелятсия сардори ќисми таълим, мудири кафедраи мувофиќ ва лектор
дохил мешаванд.
73.Аппелятсия дар њолате гузаронида мешавад, ки агар он ба љамъи
рейтингњо ва њамчун натиља ба баландшавии бањои сатњи дониши
донишљў таъсир расонида тавонад.
74.Аппелятсия бо ташаббуси донишљў дар њолатњои зерин
гузаронида мешавад:
-саволњои тестї ѓалат баѐн шуда бошанд;
- саволи гузошташуда љавоби даќиќ надошта бошад;
- саволи гузошташуда аз доираи барномаи таълимї берун бошад.
75.Аппелятсия дар рўзи ояндаи пас аз эълони натиљаи имтињон дар
асоси аризаи донишљў гузаронида мешавад.
76.Тартиби гузаронидани аппелятсия:
Донишљў рўзи эълон шудани натиљаи имтињон, бо нишондоди фан
ва раќами тартибии саволе, ки бояд тибќи комиссия аз нав дида
баромада шавад, ба номи сардори маркази баќайдгирї ариза месупорад.
Сардори маркази баќайдгирї аризаи донишљўро дида баромада, бо
назардошти мувофиќати он ба њолатњои дар банди 73 овардашуда оид ба
зарурати аппелятсия ќарор ќабул мекунад.
Натиљаи аппелятсия ба вараќаи аппелятсионї, ки мутахассиси
маркази баќайдгирї омода намудааст, гузаронида мешавад;
Таѓйир додани рейтинги пешазимтињонии донишљў дар рафти
апелятсия манъ аст.
9. Тартиби супоридани ќарзњои академї
77.Ќарзњои
академї
дар
натиљаи
гирифтани
бањои
ѓайриќаноатбахш дар имтињони љамъбастї, ѐ аз 2 рейтинги
пешазимтињонї аз ин ѐ он фан, инчунин дар натиљаи њозир нашудан ба
имтињон ба вуљуд меоянд.
78.Донишљўѐне, ки аз 3 фанни њатмї ќарзњои академї доранд, аз
муассисаи тањсилоти олии касбї хориљ мешаванд.
79.Мутахассиси маркази баќайдгирї сабабњои пайдоиши ќарзњои
академиро тањлил намуда, дар асоси рейтинги бадастовардаи

донишљўѐни алоњида, номгўи фанњоро барои такроран супоридани
имтињон муайян мекунад.
80.Такроран супоридани имтињон аз ин ѐ он фан пас аз сессия (бе
пардохти маблаѓ) ба донишљўѐне иљозат дода мешавад, ки аз санљишњои
рейтингї бомуваффаќият гузаштаанд, вале бо сабабњои узрнок ба
имтињон њозир нашудаанд. Ба ин гурўњ донишљўѐне низ дохил мешаванд,
ки дар дарсњо пурра иштирок намуда, рейтинги аввалро бо бањои баланд
супоридаанд, вале бо сабаби беморї (бо њуљљати тиббї тасдиќшуда) ба
рейтинги 2-юм ва имтињони љамъбастї њозир нашудаанд. Барои ин
ќабил донишљўѐн пас аз сессия то 1 моњ мўњлат муќаррар карда мешавад.
Дар мавриди такроран супоридани имтињон шакли ќабули имтињон ва
њайати комиссия таѓйир намеѐбад.
81.Мутахассиси маркази баќайдгирї љадвали такроран супоридани
имтињонњоро бо нишондоди сана, ваќт ва макон тартиб медињад ва
барои тасдиќ ба сардори ќисми таълим пешнињод менамояд.
82.Ба истиснои њолатњои дар банди 80 овардашуда такроран
супоридани имтињон бе пардохти маблаѓи иловагї ва аз нав пурра
омўхтани фан ва супоридани санљишњои рейтингї ќатъиян манъ аст.
10. Ташкили семестри тобистона
83.Семестри тобистона бо ташаббуси донишљўѐн танњо пас аз
пардохти маблаѓ вобаста ба миќдори фанњо ва кредитњое, ки онњо аз худ
кардан мехоњанд, бо маќсади азнавомўзї ва супоридани ќарзњои
академї, фарќият дар наќшаи таълим (барои донишљўѐне, ки аз дигар
ихтисос ѐ дигар муассисаи тањсилоти олии касбї гузаштаанд), баланд
бардоштани бањои миѐна(GPA)-и худ то сатњи меъѐри муќарраршуда
ташкил карда мешавад.
84.Давомнокии семестри тобистона тибќи таќвими академии
љараѐни таълими ихтисос ва курсњои алоњида муайян карда мешавад.
85.Донишљўѐни зайл њуќуќи гузаштани сессияи тобистонаро
доранд:
-агар аз рўи натиљаи рейтинг ба имтињони љамъбастї роњ дода
нашуда бошанд;
-гурўњи донишљўѐни дар банди 86 дарљѐфта, ки дар мўњлати
муќарраршуда (то 1 моњ) ќарзњои академии худро насупоридаанд;
-аз имтињони љамъбастї (вале, на зиѐда аз 2 фанни њатмї) бањои
ѓайриќаноатбахш (Ѓ) гирифтаанд;
-ифодаи ададии бањои миѐна (GPA)-и онњо ба меъѐри
муќарраршуда барои аз курс ба курс гузаронидан паст аст;
-дар мавриди барќароршавї, гузариш аз дигар муассисаи
тањсилоти олии касбї (ѐ дигар ихтисос), баргаштан пас аз рухсатии
академї.
86.Маркази баќайдгирї бо назардошти риояи талаботи зерин ба
донишљўѐн њуќуќи иштирокро дар семестри тобистона медињад:

-донишљў бояд бе ќарзњои академї аз курс ба курс гузаронида
шавад;
-гурўњи донишљўѐн барои ташкили дарс набояд аз 8 нафар кам
бошад;
-шумораи фанњо барои гурўњ набояд аз 2 фанни њатмї ѐ 3 фанни
интихобї зиѐд бошад.
87.Ба расмиятдарории семестри тобистона бо тартиби зерин сурат
мегирад:
-донишљў то оѓози семестри тобистона ба маркази баќайдгирї
љињати иштирок дар семестри тобистона ариза пешнињод менамояд;
-мутахассиси маркази баќайдгирї дар сурати њалли мусбати масъала
љадвали дарсии семестри тобистонаро тартиб дода, пас аз пардохти
маблаѓ аз љониби донишљўѐн, барои тасдиќ ба муовини ректор оид ба
корњои таълим пешнињод менамояд;
-ташкили семестри тобистона тибќи принсипњои таъмини
бањогузории объективона ба сатњи дониши донишљўѐн амалї мегардад.
88.Мутахассисони маркази баќайдгирї ва декани факултет барои
пардохти сариваќтии маблаѓи таълим дар семестри тобистона љавобгў
мебошанд.
89.Аз рўи натиљањои семестри тобистона маркази баќайдгирї бањои
миѐна (GPA)-и донишљўро аз нав њисоб мекунад ва дар њолати
бомуваффаќият супоридани њама ќарзњои академї фармони аз курс ба
курс гузаштани ўро омода месозад.
11. Тартиби супоридани фарќияти академї дар наќшаи таълим
90.Фарќияти академї дар наќшаи таълим дар њолатњои зайл пайдо
шуда метавонад:
-вобаста ба интиќоли донишљў аз дигар муассисаи тањсилоти олии
касбї;
-вобаста ба гузариши донишљў ба дигар ихтисос;
-вобаста ба баргаштани донишљў аз рухсатии академї;
-вобаста ба барќароршавии донишљў пас аз хориљшавї.
91.Раванди супоридани фарќияти академї дар наќшаи таълим
иљрои пай дар пайи амалњои зайлро аз љониби донишљў таќозо мекунад:
-иштироки пурра ба дарсњо бо маќсади азхуд намудани фанњое, ки
њамчун фарќият омўхта мешаванд;
-иљрои супоришњои кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор ва
санљишњои рейтингї;
-супоридани имтињони љамъбасти бо маќсади аз худ намудани
кредитњои дар наќшаи таълим дарљѐфта.
92.Давомнокии супоридани фарќиятњо аз наќшаи таълим як даври
академї (семестр) муќаррар карда мешавад.
93.Мутахассиси маркази баќайдгирї дар асоси аризаи донишљў
чунин амалњоро иљро мекунад:

-номгўи фанњоро, ки фарќиятро аз наќшаи таълим ташкил
медињанд, муайян менамояд;
-муњлати супоридани фарќиятро аз наќшаи таълим муќаррар
мекунад;
-устодонеро, ки барои гузаштани дарсњо ва ќабули фарќият љалб
мешаванд, муќаррар менамояд.
12. Тартиби гузаштани таљрибаомўзї
94.Таљрибаомўзии касбї (таълимї ва истењсолї) мувофиќи наќшаи
кории таълимии ихтисосњо ва барномањои таљрибаомўзии тасдиќшуда,
гузаронида мешавад.
95.Таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї берун аз доираи кредитњое,
ки барои омўзиши назариявї муќаррар шудаанд, гузаронида шуда,
барои њамаи донишљўѐн њатмї мебошад.
96.Таљрибаомўзии истењсолї ва омўзгорї дар корхонањо,
ташкилотњо, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї, муассисањои соњаи
маориф, вазорату идорањо, ки њамчун базаи таљрибаомўзї бо муассисаи
тањсилоти олии касбї шартномањо ба имзо расонидаанд, гузаронида
мешаванд.
97.Таљрибаомўзї бо фанњои таълимии њатмї маќоми баробарро
соњиб буда, љузъи асосии муайянкунандаи мањрук(траектория)-и
тањсилоти донишљў мебошад.
98.Таљрибаомўзї ба наќшаи таълими фардии донишљў дар сурате
ворид карда мешавад, ки агар ў њадди аќали фанњои базавии назариявии
барои иљрои барномаи таљрибаомўзї зарурро азхуд карда бошад.
99.Мењнатталабии њамагуна шаклњои таљрибаомўзї бо кредитсоатњо ифода меѐбанд. Натиљаи таљрибаомўзї ба монанди фанњои
таълимї тибќи низоми холдињї-рейтингї бањогузорї шуда, дар мавриди
муайян намудани бањои миѐна (GPA)-и донишљў ба њисоб гирифта
мешавад.
100.Кафедраи тахассусї дар якљоягї бо бахши таљрибаомўзї пас аз
ба итмом расидани таљрибаомўзии истењсолї бо љалби роњбарони
таљрибаомўзї аз корхонаю ташкилотњо конференсияи љамъбастї ташкил
мекунад, ки дар он натиљањои таљрибаомўзии донишљўѐн муњокима
гардида, роњњои такмили он муайян карда мешаванд.
101.Дар барномаи таљрибаомўзї пешталабот, яъне номгўи фанњои
асосии назариявие, ки пеш аз таљрибаомўзї донишљў бояд онњоро азхуд
карда бошад, дарљ меѐбад.
102.Барномаи таљрибаомўзї аз љониби кафедраи тахассусї бо
назардошти хусусиятњои фаъолияти объектњои таљрибаомўзї тањия
гардида, ба донишљўѐн пеш аз оѓози таљрибаомўзї таќсим карда
мешавад.
103.Донишљў дар давраи таљрибаомўзї њуќуќ дорад аз иљрои корњое,
ки дар барномаи таљрибаомўзї пешбинї нашудааст ва ба камолоти
касбии ў кўмаке намерасонад, даст кашад.

104.Бањогузорї ба натиљаи таљрибаомўзї аз љониби комиссияе, ки
мудири кафедраи тахассусї таъйин намудааст, амалї мегардад. Ба
комиссия барномаи таљрибаомўзї, рўзнома, њисобот оид ба
таљрибаомўзї ва таќризњо пешнињод карда мешаванд.
105.Натиљаи њимояи њисоботи таљрибаомўзї дар вараќаи имтињонї
ва транскрипти донишљў дарљ меѐбад.
13. Тартиби хориљ, барќароркунї ва гузариши донишљўѐн
дар шароити низоми кредитии тањсилот
106.Донишљуѐне, ки аз рўи натиљањои сессия аз 3 фанни њатмї ѐ
зиѐда аз он ќарзњои академї доранд, аз муассисаи тањсилоти олии касбї
хориљ карда мешаванд.
107.Донишљўѐн аз муассисаи тањсилоти олии касбї бо хоњиши худ ѐ
вазъи саломатї ва ѐ дар сурати риоя накардани Оиннома ва тартиботи
дохилї хориљ карда мешаванд.
108.Донишљў дар сурати аз як фанни њатмии барои ихтисоси ў
зарурї 3 маротиба бањои ѓайриќаноатбахш гирифта бошад, бе њуќуќи ба
ин ихтисос барќароршавї хориљ карда мешавад. Дар ин њолат ў њуќуќ
дорад, ки ба дигар ихтисос (ѐ муассисаи тањсилоти олии касбї) – е, ки ин
фан зарурї њисоб намешавад, барќарор шавад. Тартиби барќарор ва
интиќол дар ин маврид танњо бо иљозати Вазорати маориф амалї
мегардад.
109.Аз курс ба курс гузаронидани донишљўѐн дар асоси ифодаи
ададии бањои миѐнаи соњибгаштаи онњо (GPA) амалї мегардад.
Донишљўѐне, ки бањои миѐнаи муќарраршударо ба даст наовардаанд,
такроран дар курсашон мононда мешаванд. Яъне, донишљў метавонад
дар курси муайян якчанд маротиба такроран тањсил намояд.
110.Донишљў новобаста аз гузаштани мўњлат пас аз хориљшавї пеш
аз оѓози даври академї (семестр) њуќуќи барќароршавї дорад. Шарти
њатмии гум накардани њуќуќи барќароршавї ба итмом расонидани як
даври академї мебошад. Миќдори кредитњое, ки донишљў то давраи
хориљшавї соњиб гаштааст, пурра ба инобат гирифта мешавад.
Донишљўе, ки хориљ шудааст, метавонад ба ихтисос ва курси дилхоњ
барќарор шавад, дар сурате, ки пешталаботи барои ин курс ѐ ихтисос
муќарраршуда дар транскрипти ў дарљ ѐфта бошанд;
111.Барќароркунии донишљў њадди аќал на камтар аз як моњ то
оѓози даври академї сурат мегирад. Роњбарияти муассисаи тањсилоти
олии касбї ќарорро оид ба барќароршавии донишљў бояд 2-3 њафта пеш
аз оѓози дарсњо ќабул намояд, то ў имконият дошта бошад ба фанњо
номнавис шуда, наќшаи таълими фардии худро тартиб дињад.
112.Дар мавриди барќароршавї ба ин ѐ он курс ѐ ихтисос фарќияти
наќшаи таълим набояд аз 7 фан, аз он љумла 2-3 фанни њатмї зиѐд
бошад. Муассисаи тањсилоти олии касбї дар муайян намудани фарќият
аз фанњои интихобї мустаќил аст. Мўњлати супоридани фарќият на

камтар аз як даври академї (бо назардошти семестри тобистона) бояд
муќаррар карда шавад;
113.Тартиби барќароршавї:
113.1.Донишљў ба номи ректори муассисаи тањсилоти олии касбї
оид ба барќароршавї ариза пешнињод менамояд. Ба ариза транскрипти
донишљў замима мегардад;
113.2.Декани факулта дар асоси транскрипт курси тањсил ва
фарќиятро муайян мекунад;
113.3.Дар асоси имзои декан маркази баќайдгирї мўњлати
супоридани фарќиятро муќаррар менамояд;
113.4.Дар асоси имзои декан, баќайдгиранда ва муовини ректор оид
ба корњои таълим ректори муассисаи тањсилоти олии касбї фармонро ба
имзо мерасонад.
115.Тартиби гузаронидани донишљў аз як муассисаи тањсилоти олии
касбї ба дигар муассисаи тањсилоти олии касбї:
115.1.Донишљў ба номи ректори муассисаи тањсилоти олии касбие,
ки ў ба он љо гузаштан мехоњад, ариза пешнињод менамояд. Ба ариза
транскрипт (ѐ дафтарчаи имтињонї) бо имзо ва мўњри декани факултет,
ки донишљў пеш дар он љо тањсил мекард, замима мегардад;
115.2.Декани факултети муассисаи тањсилоти олии касбии
ќабулкунанда курси тањсил ва фарќиятро муайян мекунад;
115.3.Дар асоси имзои декан комиссияи экспертии назди ќисми
таълим мўњлати супоридани фарќиятро муќаррар менамояд;
115.4.Дар асоси имзои декан, баќайдгиранда, муовини ректор оид ба
корњои таълим ректори муассисаи тањсилоти олии касбии ќабулкунанда
фармонро оид ба интиќоли донишљў ба имзо мерасонад;
115.5.Дар мўњлати 3 рўз пас аз фармон ба муассисаи тањсилоти олии
касбие, ки донишљў пеш дар он љо тањсил мекард, оид ба интиќоли
парвандаи шахсии донишљў дархост фиристода мешавад;
115.6.Ректори муассисаи тањсилоти олии касбие, ки донишљў пеш аз
интиќол дар он љо тањсил мекард, ўњдадор аст дар муддати 3 рўз пас аз
гирифтани дархост тавассути почта парвандаи шахсии донишљўро
интиќол дињад.
116.Тартиби интиќоли донишљўѐн дар дохили муассисаи таълимї:
116.1.Интиќоли донишљў аз як шакли тањсил ба дигар шакли тањсил
ѐ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар баъди пардохти маблаѓи тањсил сурат
мегирад.
116.2.Донишљў ба номи ректор оид ба гузариш ариза месупорад. Ба
ариза транскрипти донишљў (ѐ нусхаи дафтарчаи имтињонї) бо имзо ва
мўњри декани факултет замима мегардад;
116.3.Декани факултете, ки донишљў ба он љо интиќол мешавад, курс
ва фарќиятро аз наќшаи таълим муайян мекунад;
116.4.Дар асоси имзои декани факултет комиссияи экспертии назди
ќисми таълим мўњлати супоридани фарќиятро муќаррар менамояд;
116.5.Дар асоси имзои
декани факултети ќабулкунанда,
баќайдгиранда ва муовини ректор оид ба корњои таълим ректор

фармони гузаронидани донишљўро аз як ихтисос (шакл) ба ихтисос
(шакл)-и дигари тањсил ба имзо мерасонад.
117.Донишљўе, ки тибќи буљети давлатї тањсил мекунад, њуќуќ дорад
дар асоси озмун ба љои холии ихтисоси аз њисоби буљети давлатї
маблаѓгузоришаванда интиќол шавад. Дар ин сурат ў бояд тамоми
давраи гузаштаи тањсилро дар муассисаи тањсилоти олии касбї бо бањои
«А» ва «В» љамъбаст карда бошад.
14. Фаъолияти маркази баќайдгирї
118.Маркази
баќайдгирї-хадамотест,
ки
тамоми
таърихи
дастовардњои донишљўѐнро дар давраи тањсил ба ќайд мегирад ва барои
тањлил ва чорабинї ба деканати факултет пешнињод менамояд.
119.Самтњои асосии фаъолияти маркази баќайдгирї иборат аст аз:
-омода намудани намунањо (шаклњо)-и гуногуни њуљљатњо барои
баќайдгирии донишљўѐн ва омўзгорон мувофиќи наќшањои корї ва
фардии таълим;
-ташкили баќайдгирии њамасола ва рамзгузории донишљўѐн љињати
омўзиши фанњои њатмї ва интихобї, бо кўмаки эдвайзерњо инчунин
омўзгорони дарсдињанда;
-тањия ва назорати риояи таќвими академї;
-ташкил ва назорати татбиќи низоми холдињї-рейтингї дар љараѐни
таълим ва сессияњои имтињонї;
-ташаккули гурўњњои академї ва љуфтњои лексионї аз рўи натиљањои
баќайдгирї ва интихоби фанњо;
-назорати раванди имтињони љорї, фосилавї ва љамъбастї;
-таъмини донишљўѐн бо њуљљатњои зарурии меъѐрии њуќуќї;
-омодасозии вараќањои шахсии таълимии донишљўѐн;
-љамъбасти натиљањои имтињони фосилавї ва љамъбастї, муайян
намудани рейтинги донишљўѐн ва пешнињоди он ба деканњои
факултетњои мувофиќ барои тањлил ва чораандешї;
-дар љамъбасти њар як семестр муайян намудани бањои миѐна (GPA)и соњибгаштаи њар як донишљў ва мувофиќати он ба меъѐри
муќарраршуда;
-ба деканати факултетњо ва сардори ќисми таълим барои тањлил ва
чораандешї пешнињод намудани рўйхати донишљўѐне, ки аз фанњои
алоњида бањои Ѓ гирифтанд ѐ GPA-и онњо аз меъѐри муќарраршуда паст
аст;
-ташкили семестри тобистона ва љамъбасти натиљањои он;
-тартибдињї ва ба расмият даровардани транскрипт (маълумотномаи академї, замимаи диплом) барои њар як донишљў;
-ба расмиятдарории наќшањои таълимии фардии донишљўѐн ва
ворид намудани таѓийрот ба онњо дар мўњлатњои муќарраршуда;
-омодасозии фармон оид ба роњ додани донишљўѐн ба сессияи
имтињонї дар асоси натиљањои санљишњои рейтингї;

-тањияи лоињаи фармон љињати аз курс ба курс гузаронидани
донишљўѐн дар асоси натиљањои сессияњои имтињонї ва сатњи (GPA)-и
онњо.
120.Маркази баќайдгирї вобаста ба љойгиршавии факултетњо
метавонад ба таври муттамарказ њамчун сохтори таркибии ќисми
таълим, ѐ њамчун сохтори таркибии факултет таъсис дода шавад.
121.Роњбарии бевоситаи маркази баќайдгириро сардори марказ ба
ўњда дорад, ки бо пешнињоди ќисми таълим ва муовини ректор оид ба
корњои таълим аз љониби ректор таъин карда мешавад.
122.Њайати кормандони маркази баќайдгирї аз сардори марказ ва
мутахассисон (баќайдгирандагон) иборат аст.
123.Сардори маркази баќайдгирї кори марказро ташкил намуда,
барои фаъолияти он пурра љавобгўй аст.
124.Фаъолияти маркази баќайдгирї њамасола дар Шўрои олимони
муассисаи тањсилоти олии касбї мавриди баррасї ва муњокима ќарор
дода мешавад.
15.Фаъолияти хадамоти мушовирони академї
125.Бо маќсади кўмак расонидан ба донишљўѐн дар интихоби
мањруќ (траектория)-и тањсилот ва амалї гардонидани он дар факултетњо
хадамоти мушовирони академї (эдвайзерњо) ташкил карда мешавад.
126.Хадамоти эдвайзерњо дар назди деканати факултет ташкил шуда,
бевосита ба декани факултет итоат мекунад. Шумораи эдвайзерњо
дар љадвали мансабњо вобаста ба миќдори донишљўѐн муайян карда
мешавад. Ба як эдвайзер одатан аз 100 то 200 донишљў вобаста карда
мешавад.
127.Як эдвайзер фаъолияти худро њамчун ќоида дар доираи на зиѐда
аз як ѐ ду ихтисос ташкил намуда, донишљўѐнро аз курси аввал то
курси хотимавї роњбаладї менамояд.
128.Вазифаи эдвайзерро корманде ишѓол карда метавонад, ки
таљрибаи ѓанї дар муассисаи тањсилоти олии касбї дошта бошад,
таркиби наќшаи таълим ва љараѐни таълими ин гурўњи ихтисосњоро ба
хубї дарк намояд ва ба донишљўѐн љињати муайян намудани мањруки
тањсилот, ташаккули наќшаи фардии таълим, интихоби фанњо ва
омўзгорон маслињатњои муфид дода тавонад.
129.Эдвайзер дар мувофиќа бо декани факултет ва муовини
ректор оид ба корњои таълим тибќи фармони ректор ба вазифа таъйин ва
аз вазифа озод карда мешавад.
130.Муассисаи тањсилоти олии касбї њуќуќ дорад дар љадвали
мансабњо вазифаи эдвайзерро њамчун вазифаи иловагї ба фаъолияти
асосии устод бо муќаррар намудани иловапулї дар њаљми 25-35% моњонаи
асосї ѐ њамчун вазифаи озод пешбинї намояд. Дар њолати 2-юм музди
кори эдвайзер дар сатњи на камтар аз музди кори миѐнаи омўзгорони
факултет муќаррар карда мешавад.
131.Эдвайзер чунин вазифањоро иљро мекунад:

-манфиати донишљўро дар муассисаи тањсилоти олии касбї
мувофиќи ќонунњои амалкунанда њимоя мекунад;
-тамоми маводи ахборотии заруриро оид ба љараѐни таълим барои
донишљўѐн омода намуда, онњоро дар тахтаи эълонњо ва сайти
муассисаи тањсилоти олии касбї љойгир менамояд;
-бо маќсади ба таври ратсионалї тартиб додани наќшањои
таълими фардї бо донишљўѐн мусоњибањои гуруњї ва фардї мегузаронад;
-ќабули
наќшањои
фардии
донишљўѐнро
дар
мўњлати
муќарраршуда ташкил намуда, дар тартиб додани наќшањои таълими
кории тахассусї ширкат меварзад;
-мувофиќи вазифаи ишѓолкардааш бояд њатман аъзои Шўрои
таълимї-методии факултет бошад;
-барои ворид намудани таѓйирот дар наќшањои таълими
фардии донишљўѐн дар мўњлати муќарраршуда мусоидат менамояд;
-њатман дар љаласањои комиссияи деканат, ки масъалањои
дарсазхудкунї ва маќоми академии донишљўѐнро дида мебароянд, ширкат
меварзад;
-тањияи сариваќтї ва мављудияти тамоми маводи методии заруриро
доир ба самту ихтисосњои алоњида назорат мекунад;
-иљрои ќоидањои ќабули санљишњои љорї ва фосилавиро аз њама фанњо
тафтиш мекунад, дар муайян намудани рейтинги академии донишљў,
инчунин дар кори комиссияи назоратии назди раѐсати муассисаи
тањсилоти олии касбї њамчун аъзои фаъоли он иштирок менамояд;
-дар давоми соли тањсил эдвайзер ўњдадор аст, ки мунтазам
гузаронидани мусоњибањои академиро бо донишљўѐн дар наќшаи кории худ
пешбинї намуда, онро амалї гардонад.
132.Эдвайзер ўњдадор аст, ки њар сол ихтисоси худро доир ба
технологияи кредитї такмил дињад.
16. Њуќуќ ва ўњдадорињои донишљў дар шароити
низоми кредитии тањсилот
133.Дар мавриди тартиб додани наќшаи таълими фардии худ
донишљў ўњдадор аст, ки ќоидањои дар Низомномаи мазкур дарљѐфтаро
ќатъиян риоя кунад ва инчунин:
-дар наќшаи фардии худ 100% фанњои њатмии банди 10 - умро, ки
омўзиши онњо ба ин соли тањсил рост меояд, дарљ намояд;
-барои омўзиши фанњои њатмї ва интихобї дар њаљми на камтар аз
68-70 кредит дар соли тањсил номнавис шавад (ѓайр аз њолате, ки дар
банди 135 оварда мешавад).
134.Донишљў њуќуќ дорад дар соли тањсил ба шумораи фанњое, ки
зиѐда аз 68 кредитро ташкил медињанд, номнавис шавад. Дар ин њолат бо
назардошти бомуваффаќият иљро намудани наќшаи таълими фардии худ
ў метавонад муассисаи тањсилоти олии касбиро пеш аз мўњлат хатм
намояд.

135.Донишљў њуќуќ дорад, ки мувофиќи имконият ва хоњиши шахсї
дар наќшаи таълими фардии солонаи худ миќдори фанњоро дар њаљми аз
64 кредит камтар дарљ намояд. Дар ин сурат давомнокии тањсили ў дар
муассисаи тањсилоти олии касбї зиѐд мешавад.
136.Дар давраи тањсил донишљў ўњдадор аст, ки тамоми фанњоро
мувофиќи наќшаи таълими фардии тасдиќшуда аз худ намояд.
17. Пардохти маблаѓи тањсил
137.Андозаи маблаѓи тањсил, ки ба њар як донишљў рост меояд, дар
асоси харљномаи харољоти муассисаи тањсилоти олии касбї муайян
карда мешавад ва аз арзиши аслии ташкили љараѐни таълим дар
ихтисосњои алоњида вобаста аст. Дар шароити низоми кредитии тањсилот,
инчунин арзиши аслии як кредит низ муайян карда мешавад.
138.Донишљўѐни курси аввал маблаѓи солонаи тањсилро пас аз
бомуваффаќият супоридани имтињонњои ќабул то 25 август пардохт
менамоянд.
139.Донишљўѐни курсњои болої (2-4) маблаѓи тањсили солонаро
вобаста ба миќдори кредитњое, ки дар наќшањои таълими фардї нишон
дода шудаанд, пардохт менамоянд.
140.Дар мавриди аз ин ѐ он фан бањои ѓайриќаноатбахш гирифтан,
донишљў онро пас аз пардохти маблаѓи иловагї (вобаста ба миќдори
кредитњое, ки барои омўзиши ин фан људо шудааст, новобаста аз шакли
тањсили ройгон ва ѐ ѓайриройгон) аз нав омўхта, имтињон месупорад.

