
ინსტრუქცია ბაკალავრიატის 

სტუდენტებისთვის

საბაკალავრო ნაშრომის ატვირთვა 

http://e-learning.tsu.ge/-ზე პროგრამა „Turnitin“-ის გამოყენებით

http://e-learning.tsu.ge/


ზოგადი ინფორმაცია

• თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
საბაკალავრო ნაშრომებს პლაგიატზე ამოწმებს პროგრამა
„Turnitin”-ის გამოყენებით. პროგრამა მიბმულია თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების
პორტალზე e-learning.tsu.ge.

• ბაკალავრიატის სტუდენტებს მოეთხოვებათ საბაკალავრო
ნაშრომების ატვირთვა ელექტრონული სწავლების პორტალზე
კონკრეტული საბაკალავრო პროგრამისთვის დადგენილი
საბოლოო ვადის გასვლამდე.



პორტალზე დარეგისტრირება

თუ ჯერ არ ხართ პორტალზე დარეგისტრირებული, საჭიროა თსუ-ის

მეილით რეგისტრაციის გავლა. თქვენი ელფოსტის მისამართი

იხილეთ lms.tsu.ge-ზე. ელფოსტის გააქტიურებასთან დაკავშირებულ

ნებისმიერ საკითხზე მიმართეთ მირანდა მიქაძეს

miranda.mikadze@tsu.ge

გაითვალისწინეთ, რომ დისტანციური სწავლების გამო თსუ

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი დიდი

დატვირთვით მუშაობს, ამიტომ დაიჭირეთ თადარიგი თქვენი

ელფოსტის მისამართის და/ან პაროლის გასაგებად/აღსადგენად.

mailto:miranda.mikadze@tsu.ge


პორტალზე დარეგისტრირება





პორტალზე დარეგისტრირება

სავალდებულო სარეგისტრაციო ველების შევსების შემდეგ, 
თქვენს მეილზე გამოიგზავნება შეტყობინება 
რეგისტრაციის დადასტურების ბმულით, რომელზე 
გადასვლითაც დასრულდება რეგისტრაცია. 
გაითვალისწინეთ, რომ წერილი შეიძლება მოვიდეს „spam”-
ში.



კურსზე გაწევრიანება
დარეგისტრირების შემდეგ e-learning.tsu.ge-ს მთავარ გვერდს ჩაჰყევით 

ქვევით და მოძებნეთ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი



კურსზე გაწევრიანება

აირჩიეთ კურსი „საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 
ნაშრომების ატვირთვა“



კურსზე გაწევრიანება



კურსზე გაწევრიანება
დააწექით გაწევრიანების ღილაკს



ნაშრომის ატვირთვა

აირჩიეთ თქვენი საბაკალავრო პროგრამა



ნაშრომის ატვირთვა













მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

● დასაშვებია მხოლოდ ტექსტის ქართულ Sylfaen-ში წარმოდგენა.

● დასაშვებია მხოლოდ Word ფორმატის დოკუმენტის ატვირთვა (2013 და შემდგომი

წლების ვერსიები).

● ატვირთული ფაილის ახლით ჩანაცვლება (resubmission) შესაძლებელია ატვირთვის

საბოლოო ვადის გასვლამდე 2-ჯერ (სულ გაქვთ 3-ჯერ ატვირთვის უფლება).

● 3-ჯერ ატვირთვის ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ, თავადვე გადაამოწმოთ სხვა

დოკუმენტებთან თანხვედრაში მყოფი მასალა და წყაროს არქონის შემთხვევაში,

მიუთითოთ APA სტილით როგორც ტექსტში, ისე ბიბლიოგრაფიაში, რათა არ

ჩაგეთვალოთ პლაგიატში.

● ნაშრომის საბოლოო ვერსია ატვირთეთ ვადის გასვლამდე. შემდეგ პორტალი

დაიხურება და ბაზაში დარჩება სამუშაო ვერსია.



მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

● პროგრამა “Turnitin”-ის გადატვირთულობის გამო, ნაშრომის ატვირთვის

შემდეგ, დამთხვევის შედეგების ჩვენებას შეიძლება დასჭირდეს 24 საათამდე

(ასეთ დროს თქვენს დოკუმენტზე მითითებული იქნება “Pending”).

● დამთხვევის შედეგების ასახვის შემდეგ, თქვენ სურვილის შემთხვევაში

შეგიძლიათ დოკუმენტის ხელახლა (Resubmission) ატვირთვა.



საბაკალავრო ნაშრომების ატვირთვის თარიღები საბაკალავრო
პროგრამების მიხედვით

საბაკალავრო პროგრამა ატვირთვის ვადები

პოლიტიკის მეცნიერება 1 - 8 ივლისი, 17:00 სთ

საერთაშორისო ურთიერთობები 1 - 8 ივლისი, 17:00 სთ

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 1 - 9 ივლისი, 17:00 სთ

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 1 - 9 ივლისი, 17:00 სთ

სოციოლოგია 1 - 10 ივლისი, 17:00 სთ

სოციალური მუშობა 1 - 10 ივლისი, 17:00 სთ



დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით

socpol.science@tsu.ge

საბაკალავრო ნაშრომების ატვირთვის პრობლემებთან დაკავშირებით მიმართეთ :

ნათია დათიაშვილი - პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები                            

natia.datiashvili@tsu.ge 591 297 830

მირანდა მიქაძე - ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია, საზოგადოებრივი გეოგრაფია

miranda.mikadze@tsu.ge 555 324 888

ელენე ხუციშვილი - სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა                                                                                   

elene.khutsishvili@tsu.ge 591408044 
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