
ТАРЗИ СУПОРИДАНИ 
ИМТИҲОНҲОИ НИҲОӢ ВА 

БАЛАНД БАРДОШТАНИ ҲИССИ 
МАСЪУЛИЯТШИНОСИИ 
ДОНИШҶӮЁН ЗИМНИ 

СУПОРИДАНИ ИМТИҲОНҲОИ 
НИҲОӢ 

Қарори Шӯрои олимони ДТТ 
аз 6 октябри соли 2015 



Бо мақсади татбиқи пурраи 

низоми кредитии таҳсилот ДТТ 

бо қарори Шӯрои олимон 

имтиҳонҳои ниҳоии соли 

таҳсили 2015 -2106-ро ба чунин 

гурӯҳҳои шартӣ тақсим карда 

мешаванд: 



Гурӯҳҳо Шакли имтиҳон Фоизи 

фаро-

гирӣ 

Гурӯҳи 1 Ба шакли тестӣ 25% 

Гурӯҳи 2 Бо истифода аз модели сифати 

таҳсилот 

25% 

Гурӯҳи 3 Имтиҳони Мини давлатӣ дар 

сатҳи факултет 

25% 

Гурӯҳи 4 Имтиҳони Мини давлатӣ дар 

сатҳи ректорат 

25% 

Гурӯҳи 5 Баҳогзорӣ дар раванди 

муаррифии дастовардҳои эҷодӣ – 

зеҳнӣ  

  



Вобастагии бањогузории нињоӣ аз давомот ва дастовардњои 

зењнї-эљодии донишљўён 

Баҳо Талаботи заминавӣ 

  

  

  

   А 

   -на кам аз 69 хол аз натиљаи 

санљишњои фосилавї ба даст овардан; 

   -дар давоми нимсолаи тањсил на 

зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан; 

   -лоињаи инноватсионї, эљодї ё 

ихтироот доштан; 

  -дорандаи сертификати  забони 

давлатї, англисї ё русї будан,  ё ки 

шоњмотбозӣ карда тавонистан. 



Баҳо Талаботи заминавӣ 

  

  

  

   А- 

    -на кам аз 64 хол аз натиљаи 

санљишњои фосилавї ба даст овардан; 

    -дар давоми нимсолаи тањсил на 

зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан; 

    -лоињаи инноватсионї, эљодї ё 

ихтироот доштан; 

    -дорандаи сертификати  забони 

давлатї, англисї ё русї будан,  ё ки 

шоњмотбозӣ карда тавонистан. 



Баҳо Талаботи заминавӣ 

  

  

  

   

В+ 

    -на кам аз 59 хол аз натиљаи 

санљишњои фосилавї ба даст овардан; 

    -дар давоми нимсолаи тањсил на 

зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан; 

    -лоињаи инноватсионї, эљодї ё 

ихтироот доштан; 

    -дорандаи сертификати  забони 

давлатї, англисї ё русї будан,  ё ки 

шоњмотбозӣ карда тавонистан. 



Баҳо Талаботи заминавӣ 

  

  

  

   В 

    -на кам аз 54 хол аз натиљаи 

санљишњои фосилавї ба даст овардан; 

    -дар давоми нимсолаи тањсил на 

зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан; 

    -навиштани мукотиботи расмӣ ба 

забонҳои русӣ ва тоҷикӣ ва роҳ 

надодан ба на зиёда аз 3 хатогӣ; 

    -шоҳмотбозиро тавонистан ё 

дастовардҳои муҳими эҷодӣ – зеҳнӣ 

доштан; 
 



Баҳо Талаботи заминавӣ 

  

  

  

   В- 

    -на кам аз 54 хол аз натиљаи 

санљишњои фосилавї ба даст овардан; 

    -дар давоми нимсолаи тањсил на 

зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан; 

    -навиштани мукотиботи расмӣ ба 

забонҳои русӣ ва тоҷикӣ ва роҳ 

надодан ба на зиёда аз 5 хатогӣ; 

    -шоҳмотбозиро тавонистан ё 

дастовардҳои муҳими эҷодӣ – зеҳнӣ 

доштан; 
 



Шартҳои махсус: 

1. Донишҷӯе, ки  дар давоми нимсолаи таҳсил бесабаб 

зиёда аз 36 соат дасршиканӣ намудааст, ҳамаи 

имтиҳонҳои ниҳоиро дар хадамоти имтиҳонии 

марказии ДТТ месупорад ва ҳуқуқи гирифтани баҳоҳои 

аз 1(D) зиёдро надорад. 

2. Агар донишҷӯ бо сабабҳои узрнок зиёда аз 36 соат 

дарсшиканӣ дошта бошад  ва сабаби узрнокии 

дарсшиканӣ бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда тасдиқ карда 

шуда бошад, баъд аз хулосаи экспертии комиссияи 

адолат ва эхтироми шахсият дар алоҳидагӣ бевосита 

дар хадамоти имтиҳонии ректорат аз рӯи баҳогузории 

минималӣ имтиҳонҳои ниҳоиро месупорад. 


