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Ректори

донишгоҳ,

проректорон

-

сардорони

департаментҳо, деканони факултет, мудирон омўзгорони

кафедра

ва

кормандон

ба

Шумо

донишҷўёни азиз боварӣ доранд ва аз он ифтихор

менамоянд, ки Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
дар

асоси

ҷадвали

рейтингии

Агентии

байналмилалии «Интерфакс» аз декабри соли 2013
тибқи

радабандӣ

дар

байни

400

муассисаи

инноватсионии таълимии олии ИДМ мақоми 151–
умро соҳиб гардид.

Хабаргузории русии "Интерфакс" рейтинг ва ё раддабандии 400 донишгоҳи
кишварҳои узви ИДМ, кишварҳои Балтик ва Гурҷистонро баргузор кардааст. Аз
Тоҷикистон дар ин раддабандӣ се донишгоҳ шомил шудаанд. Ҷои аз ҳама «боло»ро аз
донишгоҳҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи технологӣ гирифтааст. Ин донишгоҳ дар байни
405 донишгоҳ ҷойи 151-умро гирифтааст. Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Русия ва
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ин раддабандӣ мақоми 301-умро ишғол кардааст.
Коршиносони хабаргузории «Интерфакс» ин раддабандиро бар пояи се
нишондиҳанда: фаъолияти таълимӣ, фаъолияти тадқиқотӣ ва фаъолиятҳои
байналмилалӣ, баҳогузорӣ кардааст. Панҷ мақоми аввалро дар ин раддабандӣ
Донишгоҳи давлатии Маскав, Донишгоҳи давлатии Белорус, Донишгоҳи давлатии
Санкт-петербург, Донишгоҳи миллии Тарас Шевченкои Киев ва Донишгоҳи

Ба ба хотири анҷоми мукотибаи
қавӣ
ва
боэътимод
суроғаи
электронии зерин кушода ва ба
истифодаи шумо пешниҳод карда
шудааст:

151@tut.tj

МАЪЛУМОТИ

ИТТИЛООТӢ

ҲИСОБОТИ ДАВРИИ
сардори гуруҳи академии --------------------------------------------------факултети --------------------------------------------------------------------------дар раванди рақобатпазиргардонии донишгоҳ.
Ҳамчун сардори гуруҳи аладемӣ ба самъи Шумо
мерасонам, ки дар мохи ------------соли -----------корҳои
зерин ҳамчун муваффақият бадаст овардашудаан:
1.--------------------------------------------------------------------------------2.--------------------------------------------------------------------------------3.--------------------------------------------------------------------------------......
Дар баробари он камбдиҳои зерин низ вуҷуд доранд:
1.-------------------------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------------------3.-------------------------------------------------------------------------------.......









Нишондиҳандаи омории иштироки донишҷуён ба
дарсҳо:
Нишондиҳандаи умумии ба дарсҳо ҳозир
нагардидани донишҷуёни гуруҳи академӣ:
Миқдори умумии донишҷуён:
Нишондиҳандаи миёна оиди ба дарсҳо иштирок
наварзидани донишҷуён ба ҳар сари як донишҷӯ,
ки тартиби ҳисоби он чунин аст:
Х=

суммаи умумии миқдори ба дарсҳо ҳозир нагардидани донишҷуён
шумораи умумии донишҷуёни гуруҳ



Омўзгорони зерин аз имкониятҳои тахтаи
электронӣ истифода мебаранд:



Омўзгор___________ аз фанни_____________истифода мебарад
(намебарад)



Омўзгор___________ аз фанни_____________истифода мебарад
(намебарад)



Омўзгор___________аз фанни_____________истифода мебарад
(намебарад)



………………………………………………………………….










Ба ҳамаи донишҷўёни гурўҳ аз фанҳои таълимии
зерин ном ба ном корҳои мустақилона ба ҳар як
донишҷў тақсим карда щудаанд:
Аз фанни___________________________ (Омўзгор)
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
……………………………………………………………………………











Аз фанҳои таълимии зерин ном ба ном корҳои
мустақилона ба ҳар як донишҷў тақсим карда
нащудаанд:
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
……………………………………………………………………………

Аз тарафи омўзгорони зерин чунин миқдори
номгўи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва эљодӣ
пешниҳод карда шуданд:



Аз тарафи омўзгор______________________
Аз тарафи омўзгор______________________



……………………………………………………………………



_____ номгўй
_____ номгўй

Омўзгор бо истифода аз «Ҳукумати
электронӣ» бо донишҷўён саволу ҷавоб ва
мукотибот менамояд:
Аз фанни____________________________(Омўзгор)
Аз фанни____________________________(Омўзгор)

Аз фанни____________________________(Омўзгор)
……………………………………………………………………………

Ҳангоми машғулиятҳо ба
таваҷҷуҳпазирии тахассусӣ аҳамият
медиҳад:
Аз фанни____________________________(Омўзгор) Ҳа (Не)
Аз фанни____________________________(Омўзгор) Ҳа (Не)
Аз фанни____________________________(Омўзгор) Ҳа (Не)
Аз фанни____________________________(Омўзгор) Ҳа (Не)
…………………………………………………………………………

Имкониятҳои дигар барои рушди шахсӣ ва
ташаккулдиҳии касбӣ
Дар донишгоҳ 8 лоиҳаҳои грантӣ амал мекунад, ки
аз ин миқдор дар доираи 4-тои он имкониятҳо оиди
давом додани таҳсили донишҷуён дар дигар
кишварҳои хориҷи махсусан давлатҳои Иттиҳоди
Аврупо аз рӯи имкониятҳои гуногун вуҷуд доранд:
Лоиҳаи CANEM
Дар доираи ин лоиҳа донишҷуён аз рӯи зинаи
бакалавр ба муҳлати аз 6 моҳ то 1 сол метавонанд дар
макотиби олии давлатҳои Иттиҳоди Аврупо ба таҳсил
фаро гирифта шаванд.
ТАЛАБОТ: донистани забони англисӣ ва ё дигар
забонҳои ин давлатҳо дар сатҳи хуби касбӣ
(мавҷудияти
сертификатҳои
забондонии
байналмилалӣ дар мисоли TOEFL,IELTS, CEFR,
TestDaf ва ғайра), хониши хубу аъло ва малакаҳои
тахассусӣ.

Лоиҳаи PROMIS
Дар доираи ин лоиҳа донишҷуён баъди хатми зинаи
бакалавр бо баҳои хубу аъло, ки нишондиҳандаи
холи миёнаашон яъне GPA>3,5 зиёд бошад, имкон
доранд ба таҳсил ба магистратураи ин лоиҳа
“Информатика ҳамчун компетенсияи дуюм” аз
рӯи
ихтисос
1-530101Автоматикунонии
равандҳои
технологӣ
ва
истеҳсолотфаро
гирифта шаванд.
ИМТИЁЗҲО:
Гирифтани
дипломи
статусаш
дуҷониба (двойной диплом), пардохти танҳо маблағи
таҳсил аз ҷониби лоиҳа (маблағи роҳ ва буду бош аз
ҷониби таҳсилкунанда)
ТАЛАБОТ: донистани забони англисӣ ва ё дигар
забонҳои ин давлатҳо дар сатҳи хуби касбӣ
(мавҷудияти
сертификатҳои
забондонии
байналмилалӣ дар мисоли TOEFL,IELTS, CEFR,
TestDaf ва ғайра), хониши хубу аъло ва
малакаҳои тахассусӣ.

Лоиҳаи ERASMUS+
Дар
доираи
барномаи
мазкур
мубодилаи
донишҷуён ва устодон аз руи ихтисосхои гуногун
сурат мегирад.
ТАЛАБОТ: донистани забони англисӣ ва ё дигар
забонҳои ин давлатҳо дар сатҳи хуби касбӣ
(мавҷудияти
сертификатҳои
забондонии
байналмилалӣ дар мисоли TOEFL, IELTS, CEFR,
TestDaf ва ғайра), хониши хубу аъло ва
малакаҳои тахассусӣ.

Лоиҳаи LOGO
Дар доираи ин лоиҳа донишҷуён имкон
доранд, ки дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон
дар ширкатҳои соҳаи саноати хӯрокворӣ ба
таҷрибаомӯзии касбӣ фаро гирифта шаванд.
ТАЛАБОТ: донистани забони олмонӣ ва
доштани донишҳои хуби тахассусӣ.

ЛОИЊА
Ќарори Шўрои олимони ДТТ
аз «6» октябри 2015, суратљаласаи №2
1. Барои татбиќи пурраи низоми кредитии тањсилот ДТТ имтињонњои соли тањсили
2015-2016 ро ба гурўњњои шартї таќсим мекунад.

Гурўњњо

Шакли имтињон

Гурўњи 1 Бо тарзи тестї
Гурўњи 2

Гурўњи 3
Гурўњи 4
Гурўњи 5

Бо истифода аз модели сифати
тањсилот
Имтињони MINI давлатї дар сатњи
дохилї факултетњо
MINI имтињони давлатї дар сатњи
ректорат
Бањогузори дар раванди муаррифии
дастовардњои эъљодї-зењнї

Фарогирии
фанњо, %

25
25
25

25

2. Ба деканони факултетњо супорида мешавад, ки дар мўњлати то
13.10.2015, яъне то оѓози санљиши фосилавии якум гурўњњои фанњоро оиди шакли
ќабули имтињонњо дар курсњо муайян намоянд.

Вобастагии бањогузории нињои аз давомоти бефосила ва дастовардњои
зењнї-эљодии донишљўён

Бањо

Талаботи заминавї

А

на кам аз 69 хол аз натиљаи санљишњои фосилавї ба даст
овардан;
на зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан дар давоми
нимсолаи тањсил;
лоињаи инноватсионї, эљодї ё ихтироот дошта бошад;
дорандаи сертификати забони давлатї, англисї ё русї, ё
ки шоњмот бози карда тавонад.

А-

на кам аз 64 хол аз натиљаи санљишњои фосилавї ба даст
оварда бошад;
на зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан дар давоми
нимсолаи тањсил;
лоињаи инноватсионї, эљодї ё ихтироот дошта бошад;
дорандаи сертификати забони давлатї, англисї ё русї, ё
ки шоњмот бози карда тавонад.

Бањо

В+

Талаботи заминавї
на кам аз 59 хол аз натиљаи санљишњои фосилавї ба даст оварда
бошад;
на зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан дар давоми нимсолаи тањсил;
лоињаи инноватсионї, эљодї ё ихтироот дошта бошад;
дорандаи сертификати забони давлатї, англисї ё русї, ё ки шоњмот
бози карда тавонад..

В

на кам аз 54 хол аз натиљаи санљишњои фосилавї ба даст оварда бошад;
на зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан дар давоми нимсолаи тањсил;
навиштани мукотибаи расмї бо забони русї ва тољикї ва роњ надодан на
зиёда аз 3 хатогї;
бозии шоњмотро донад ё дастовардњои муњими эљодї дошта бошад.

В-

на кам аз 49 хол аз натиљаи санљиши фосилави ба даст оварда бошад;
на зиёда аз 16 соат дарсшиканї доштан дар давоми нимсолаи тањсил;
њангоми навиштани мукотиботи расмї бо забони тољикї ва русї роњ
надодан на зиёда аз 5 хатогї;
бозии шоњмотро донад ё дастовардњои муњими эљодї дошта бошад.

Муваффақ
бошед!!!

Ташаккур ба диққататон!

