Κανόνες για την είσοδο φοιτητών στα Εκπαιδευτικά Προπτυχιακά
Προγράμματα στη Θεολογία στο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Θεολογική
Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας και Εργαστήριο υπό την αιγίδα της
Αυτοκεφαλικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας
Προσάρτημα 1
Εγκρίθηκε με την παραγγελία αρ. 25 Ιουλίου 2014 από τον Πρύτανη της Θεολογικής Ακαδημίας
και Σχολής της Τιφλίδας που εργάζεται υπό την Αιγίδα της Αυτοκεφαλικής Αποστολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας.
Αρθρο 1.
Η σφαίρα του κανονισμού 1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες και προϋποθέσεις για την
είσοδο των φοιτητών στα ακόλουθα εκπαιδευτικά προπτυχιακά προγράμματα στην Ορθόδοξη
Θεολογία (εφεξής - « Εκπαιδευτικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα») στην Θεολογική Ακαδημία κι
Σεμινάριο της Τιφλίδας που εργάζεται υπό την Αίγιδα της Αυτοκεφαλικής Αποστολικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας (εφεξής - «Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της
Τιφλίδας ")
1.1 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεολογίας;
1.2 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εικονογραφίας ·
1.3 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής.
1.4 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Χριστιανικής Ψυχολογίας.
1.5 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεωρίας και Ιστορίας της Χριστιανικής Τέχνης.
1.6 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης της εικονογραφίας Καβαλέτων
1.7 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης της μνημειακής εικονογραφίας ·
1.8 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Χριστιανικής Φιλοσοφίας.
Άρθρο 2.
Άτομα που είναι επιλέξιμα να κάνουν τα εκπαιδευτικά προπτυχικά προγράμματα
1. Άτομα που κατέχουν το κρατικό έγγραφο που επαληθεύει την απόκτηση πλήρους γενικής
εκπαίδευσης - σχολικό πιστοποιητικό ή άτομα που κατέχουν αντίστοιχο έγγραφο.
2. Ένα άτομο που σκοπεύει να εισέλθει στη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας
πρέπει να πληροί τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα. 3. Σε
αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στις δομικές ενώσεις - το Θεολογικό Σεμινάριο ή / και η Σχολή
Θεολογίας - παραδέχονται ότι είναι μόνο άνδρες.

Άρθρο 3.
Είσοδος στο εκπαιδευτικό προπτυχιακό πρόγραμμα
1. Η είσοδος στο εκπαιδευτικό προπτυχιακό πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των εξετάσεων που ορίζονται από αυτόν τον κανόνα, εάν ο αιτών αποκτήσει
βαθμολογία πάνω από το ελάχιστο περιθώριο ικανότητας στην Εθνική Εξέταση. της Γεωργιανής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας · 2. Για την είσοδο στο εκπαιδευτικό προπτυχιακό πρόγραμμα ,
ορίζονται οι ακόλουθες εσωτερικές εξετάσεις: 2.1. Τα θεμέλια των χριστιανικών δογματικών
(Κατήχηση); 2.2. Ιστορία της Γεωργίας; 2.3. Μια ξένη γλώσσα; 3. Τα προγράμματα εσωτερικών
εξετάσεων, η μορφή διεξαγωγής τους και η ημερομηνία, καθώς και πρόσθετες εξετάσεις
εισόδου, εκ των οποίων είναι απαραίτητες λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτού του εκπαιδευτικού
ιδρύματος, καθορίζονται από τον Πρύτανη, σύμφωνα με την Εσωτερική Νομική Πράξη ; 4.
Προκειμένου να αξιολογηθεί η οργάνωση και τα αποτελέσματα των εσωτερικών εξετάσεων, στο
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα, ορίζονται αντίστοιχα
εξεταστικά συμβούλια για κάθε μάθημα, σύμφωνα με την Εσωτερική Νομική Πράξη του
Πρύτανη. 5. Κάθε μία από τις εσωτερικές εξετάσεις αξιολογείται από ένα σύστημα 100
βαθμολογιών. Κάθε εξέταση θεωρείται επιτυχημένη εάν ο υποψήφιος του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Πτυχίου συγκεντρώνει τουλάχιστον 51 βαθμολογίες. 6. Σε περίπτωση απουσίας
μιας εξέτασης, που έχει προγραμματιστεί στο χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων, ο υποψήφιος του
μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα γίνει δεκτός στο επόμενο.
7. Η είσοδος στο εκπαιδευτικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Θεολογία πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων και σύμφωνα με την ποσόστωση,
που καθορίζεται από αυτό το ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα - από τη μέγιστη βαθμολογία και
κάτω. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος, σε περίπτωση ίσων
αποτελεσμάτων εξέτασης, επικρατεί η βαθμολογία που αποκτήθηκε στο μάθημα / θέματα που
καθορίζονται από την Πράξη του Πρύτανη αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Άρθρο 4. Αποτελέσματα των Εθνικών Εξετάσεων στη Γεωργιανή Γλώσσα και Λογοτεχνία.
Αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα βασίζεται στην αξιολόγηση του αιτούντος από το Κέντρο Εθνικών
Εξετάσεων και στο αντίγραφο των αποτελεσμάτων της εξέτασης, που ανεβάστηκαν στον

ιστότοπο του προαναφερθέντος Κέντρου. , δείχνοντας το σκορ που αποκτήθηκε κατά την
εξέταση της Γεωργιανής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Άρθρο 5. Είσοδος σε αυτό το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 1. Η είσοδος σε αυτό το
εκπαιδευτικό ίδρυμα δημιουργείται βάσει της συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ αυτού του
ιδρύματος και του αιτούντος. 2. Όσον αφορά τα πρόσωπα, με τα οποία έχουν συναφθεί
συμφωνίες, που ορίζονται στην πρώτη διάταξη του παρόντος άρθρου το αργότερο την 1η
Οκτωβρίου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα εκδίδει τον Πρύτανη Νόμο ο οποίος εντός 15 ημερών από
την έκδοσή του αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμη? 3. Η είσοδος στο
εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι δυνατή μόνο μετά την υποβολή του εγγράφου που επαληθεύει την
απόκτηση πλήρους γενικής εκπαίδευσης και, για τα άτομα που προσλαμβάνονται σε
στρατιωτική θητεία, μετά την υποβολή του εγγράφου που επαληθεύει τη στρατολόγησή τους,
σύμφωνα με τη νομοθεσία.

