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                                    გამოცდებისათვის დადგენილი წესები 

 

1. გამოცდაზე ქცევის წესები  

•  კანდიდატი გამოცდაზე უნდა გამოცხადდეს მის დაწყებამდე სულ მცირე 30 წუთით ადრე;  

•  დაგვიანების შემთხვევაში კანდიდატი გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ მაშინ, თუ გამოცდის 

დაწყებიდან არ იქნება გასული 30 წუთზე მეტი;  

•  კანდიდატებმა უნდა დაიცვან სოციალური დისტანცია და პირადი ჰიგიენის წესები; 

•  კანდიდატს სურვილის შემთხვევაში შეუძლია გამოიყენოს ინდივიდუალური დაცვის და 

სადეზინფექციო საშუალებები;  

•  გამოცდის დაწყებამდე ყველა კანდიდატმა უნდა იცოდეს თავისი ადგილი აუდიტორიაში და  

რეგისტრაციის გავლისთანავე უნდა დაიკავოს თავისი ადგილი; 

•  F1 და F2 მოდულებში გამოცდები მიმდინარეობს 2 საათი და 15 წთ., F3 და F4 მოდულებში 2 საათი 

და 30 წთ., სბლ - 4 საათი და 30 წთ.; ხოლო დანარჩენ მოდულებში - 3 საათი და 30 წთ.;  

•  კანდიდატმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინოს ბაფის წევრობისა და პირადობის 

დამადასტურებელი (სურათიანი) მოწმობები;  

•  კანდიდატი ვალდებულია, საგამოცდო მაგიდაზე გამოცდის დამთავრებამდე ედოს პირადობისა და 

ბაფის მოწმობა; 

•  კანდიდატმა თან უნდა იქონიოს კალკულატორი (F5, F9 და P4/ფმ-ის შემთხვევაში ფინანსური კალ-

კულატორი), სახაზავი, კალამი, ფანქარი, საშლელი, სათლელი - ეს ნივთები გამოცდაზე არ გაიცემა;  

•  ხელჩანთები საგამოცდო აუდიტორიაში უნდა მოთავსდეს  ზედამხედველის მიერ შესაბამისად 

გამოყოფილ ადგილზე;  

•  გამოცდაზე გამორთული მობილური ტელეფონი უნდა იდოს ჩანთაში/ შენახული, ან 

ზედამხედველის მიერ მითითებულ თვალსაჩინო ადგილზე. დაუშვებელია მობილური ტელეფონის 

კალკულატორის, ან სხვა მიზნით გამოყენება;  

•  კანდიდატებს გამოცდის მიმდინარეობისას ეკრძალებათ ერთმანეთთან საუბარი;  

•  კანდიდატს უფლება აქვს, ტუალეტში გავიდეს მხოლოდ გამოცდაზე მეთვალყურის ნებართვით, 

გამოცდის დაწყებიდან ერთი საათის შემდეგ;  

•  კანდიდატს ეკრძალება შენობიდან გასვლა გამოცდის მიმდინარეობისას, მათ შორის მოსაწევად; 

•  კანდიდატს უფლება არა აქვს, ტუალეტში გავიდეს გამოცდის დასრულებამდე ბოლო 30 წუთის 

განმავლობაში;  

•  გადაწერის ან გადაჩურჩულების მცდელობისას, კანდიდატი მოიხსნება გამოცდიდან.  

•  კანდიდატმა მუშაობა უნდა შეწყვიტოს ზედამხედველის მიერ გამოცდის დამთავრების შესახებ 

გამოცხადებისთანავე.  
 

2. აკრძალვა 

•  აკრძალული და დაუშვებელია საგამოცდო ოთახებში შემდეგი ნივთების შეტანა:  

- რვეულები, ქაღალდები, წიგნები, ან სხვა სასწავლო მასალა ნებისმიერ ფორმატში, ან ნებისმიერი 

ტიპის ინფორმაციის მატარებელი საგანი, გარდა ბაფის მიერ დამტკიცებულისა;  

- ჩართული მობილური ტელეფონი, ან სხვა ჩამწერი ელექტრო-მოწყობილობა: როგორიცაა პერსო-

ნალური ციფრული ასისტენტი (PDAs), უკაბელო ელფოსტის მოწყობილობა, აიპოდი, აუდიო 



ფაილის (MP3) ფლეიერი, პეიჯერი, კამერა, რადიო, ჯიბის კომპიუტერი, პროგრამირებადი საა-

თი, ყურსასმენები, ან მიკროფონიანი ყურსასმენები; და ნებისმიერი სახის იარაღი. 

•  აკრძალულია რეგისტრაციის შემდეგ შენობიდან გარეთ გასვლა და დერეფანში გაჩერება; 

•  აკრძალულია გამოცდის ვადაზე ადრე დამთავრების შემთხვევაში ზედამხედველის ნებართვის, 

ადგილზე რვეულისა და პირობის ზედამხედველისათვის ჩაბარების, უწყისზე და კონვერტზე 

ხელმოწერის გარეშე ადგილის დატოვება.  

•  აკრძალულია სხვისი ხელისშემშლელი მოქცევა და ასევე წერის დაწყება, ან გაგრძელება გამოცდის 

ოფიციალურად დაწყებამდე ან დასრულების შემდეგ, ან გამოცდის შეჩერების დროს. 

•  აკრძალულია გამოცდის მიმდინარეობისა და დასრულების შემდეგ საგამოცდო კითხვების, 

პასუხების რვეულების და რაიმე სახის ჩანაწერების გატანა საგამოცდო ოთახიდან; 
 

3. სხვა წესები  

•  რეგისტრაცია იწყება -9.45 სთ-დან მოდულებისა და ოთახების მიხედვით.  

•  საგამოცდო ცენტრში რეგისტრაციის გასავლელად ერთდროულად დაიშვება არა უმეტეს  3/5 კაცისა. 

•  გამოცდა დაიწყება თითოეული ოთახის შევსებისთანავე-10.00 სთ-დან.    

•  ზედამხედველი დაფაზე აფიქსირებს გამოცდის დაწყების და დამთავრების დროს; 

•  გამოცდაზე სავალდებულოა ბაფის წევრობისა და პირადობის მოწმობის წარმოდგენა და 

რეგისტრაციის ნომრის ცოდნა. 

•  ბაფის გამოცდების შედეგები ქვეყნდება ვებგვერდზე: www.gfpaa.ge./გამოცდის შედეგები 

•  გამოცდის შედეგის გასაჩივრება მოხდება გამოცდის შედეგის გამოქვეყნებიდან სამი დღის ვადაში 

მისამართზე: წერეთლის გამზირი #61. მითითებული დროის შემდეგ განცხადებები აღარ მიიღება.  
 

4. გამოცდებზე გასათვალისწინებელი 

•  ჩაწერეთ რეგისტრაციის ნომერი სამუშაო რვეულის გარეკანზე.  

•  იმუშავეთ მხოლოდ ბურთულიანი კალმით. ფანქრით ნაწერი არ გასწორდება.  

•  F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8 და F9 მოდულების ტესტის ნაწილში, მოთხოვნილი პირობის შესაბამისად, 

შეარჩიეთ სწორი პასუხი და გააფერადეთ პასუხის ფურცელზე. 

•  ყველა ამოცანის ამოხსნა დაიწყეთ ახალი ფურცლიდან და მიუთითეთ ამოცანის ნომერი.  

•  ყველა ძირითადი გაანგარიშება, რომელშიც ქულები უნდა მიიღოთ, დაწერეთ რვეულის მარჯვენა 

გვერდზე.  ფანქრით მუშაობა დასაშვებია, მხოლოდ რვეულის მარცხენა მხარეს (იგი გასწორებას არ 

ექვემდებარება). 

• გამოცდის დაწყების შემდეგ ზედამხედველებს არ დაუსვათ კითხვები.  

• თუ, თქვენი აზრით, ამოცანის პირობაში შეცდომაა, პასუხის ფურცელზე დააფიქსირეთ თქვენი 

მოსაზრება და აცნობეთ ზედამხედველს.  
•  არ გაამჟღავნოთ თქვენი მოსაზრება სხვა კანდიდატებთან, რადგან ცრუ განგაშმა შეიძლება სხვები 

დააზარალოს. შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში პასუხი შეგიფასდებათ. 
 

გავეცანი. 

 

 

კანდიდატის გვარი:                                                                    ხელმოწერა 

http://www.gfpaa.ge./

