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1.Муќаррароти умумї
1.1. Низомнома оид ба
корњои
мустаќилонаи донишљўѐн дар
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
(минбаъд Низомнома) њуљљати меъѐрї-њуќуќиест, ки раванди ташкил ва
гузаронидани корњои мустаќилонаи доншљўѐнро (КМД) дар Донишгоњ
ба танзим медарорад. Санади мазкур дар заминаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф» (дар тањрири нав), Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимї», «Низомнома оид ба низоми кредитии
тањсилот дар муассисањои тањсилоти
олии касбии Љумњурии
Тољикистон» (ќарори мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии
Тољикистон аз 25.11.2011, № 21/2), «Низомномаи бакалавриати ДДОТ ба
номи Садриддин Айнї», «Низомномаи магистратураи ДДОТ ба номи
Садриддин Айнї», Оинномаи Донишгоњ ва дигар санадњои меъѐрїњуќуќии соњаи маориф тањия шудааст.
1.2. Низомномаи мазкур маќоми машѓулиятњои корњои мустаќилонаи
донишљўѐнро дар шароити татбиќи низоми кредитии тањсилот дар
Донишгоњ муайян мекунад.
1.3. Низомнома барои истифода ба омўзгорони њамаи сатњу дараљањои
илмидошта ва донишљўѐни Донишгоњ тавсия мешавад.
1.4.Низомнома моњияти корњои мустаќилонаи донишљўѐн, ањамияти
таълимию илмї, банаќшагирї, шаклњои гузаронидан ва навъњои
назорати онро дар Донишгоњ муайян мекунад.
1.5.Њадафњои гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљўѐн аз инњо
иборат аст:
- ба низом даровардан ва мустањкам намудани донишњои назариявї ва
малакањои амалї;
- тавсеа додани донишњои назариявї;
- ташаккули малакањои кор бо адабиѐти меъѐрии њуќуќї, илмї, таълимї,
методї ва махсус;
- рушди ќобилиятњои маънавию маърифатї, фаъолиятмандї, ташаббуси
эљодї, мустаќилият, масъулиятнокї ва муташаккилона кор кардан;
-ташаккули мустаќилона фикр карда тавонистан, ќобилиятњои худро
инкишоф додан ва дар амал татбиќ карда тавонистан, худтакмилдињии
малакањо ва ѓайра;
- ташаккули малакаву мањорати амалии умумитаълимї ва умумикасбї;
- рушди малакањои илмї-тадќиќотї;
- пайдо намудан ва такмил додани малакањои фаъолияти мустаќилонаи
касбии амалї ва илмї-назариявї.
1.6.Дар раванди фаъолияти таълимии Донишгоњ ду навъи корњои
мустаќилонаи донишљўѐнро бояд фарќ кард:
- корњои аудиторї;
- корњои беруназаудиторї;

1.7.Корњои мустаќилонаи аудиторї аз фанни таълимї дар љараѐни
машѓулиятњо бевосита тањти роњбарї ва супоришњои омўзгор сурат
мегиранд
1.8.Корњои мустаќилонаи беруназаудиторї – корњои таълимї, методї,
таълимию тадќиќотї, илмї-тадќиќотии ба наќша гирифташудае
мебошанд, ки иљрои онњо берун аз ваќти барои машѓулиятњои
аудиторї људошуда бо супориш ва роњбарии омўзгор сурат мегирад,
вале худи омўзгор дар рафти тањияи корњо бевосита ширкат намекунад.
1.9.Корњои мустаќилонаи донишљўѐн мутобиќи талаботи Стандартњои
давлатии тањсилот барои ихтисосњои Донишгоњ ва наќшањои таълимии
ихтисосњо 50%-и њаљми соатњои сарбории таълимии барои донишљуѐни
шўъбаи рўзона људошударо ташкил медињад.
1.10.Корњои мустаќилонаи донишљўѐн фарогири амалњои зерин
мебошад:
- омодагї ба машѓулиятњои аудиторї (дарсњои лексионї, амалї,
семинарї, лабораторї, конференсияњои интернетї ва њоказо) ва иљрои
супоришњои омўзгор;
- омодагї ба мавзўъњои алоњидаи фанни таълимї дар асоси наќшањои
таълимию мавзўї;
- омодагї љињати ширкат дар таљрибаомўзї ва иљрои супоришњое, ки бо
таљрибаомўзї марбут мебошад;
- иљрои корњои санљишии назоратї, корњои курсї ва муаррифии
электронии мавзўъњо ѐ супоришњо;
- омодагї ба Аттестатсияи нињоии давлатї, аз он љумла барои иљрои
рисолаи тахассусии хатм;
- фаъолият дар љамъиятњои донишљўї, мањфилњои илмию эљодї;
- иштирок дар кори факултативњо ва семинарњои махсус;
- иштирок дар конференсияњо ва семинарњои илмї, илмию амалї;
1.11.Њаљми мењнатталабии корњои ѓайриаудитории мустаќилонаи
донишљўѐн дар асноди меъѐрию њуќуќии зерин инъикос меѐбад:
- дар наќшаи кори таълимї – дар радифи таълими назариявї аз рўи
сикли фанњо ва аз рўи њар як фанни таълимї соатњо нишон дода
мешаванд;
- дар наќшаи таълимї аз рўи ихтисос;
- дар наќшаи инфиродии донишљуѐн;
- дар барномањои таълимии фанњо, дар барномаи кории фанни таълимї
барои фаслу мавзўъњои људогона соатњо дарљ мегарданд.
1.12.Иљрои соатњое, ки дар барномаи таълимї, барномаи кории фаннї
таълимї
нишон дода шудаанд
аз љониби эдвайзерњо, тютерњо,
мудирони кафедра ва омўзгорон назорат мешавад ва дар дафтари
алоњидаи кафедра ќайд мегарданд.

2. Ташкили Корњои мустаќилонаи донишљўён (КМД)
2.1.Барои ташкил ва баргузории Корњои мустаќилонаи донишљўѐн
фароњам овардани шароитњои зерин муњим мебошад:
- омодагии донишљўѐн ба кори мустаќилона;
- њавасманд будан барои гирифтани донишњо;
- мављудият ва дастрас будани маводи зарурии таълимию методї ва
дигар маълумот дар шакли чопї ва электронї, тавсияњои методї оид ба
иљрои корњои мустаќилонаи донишљўѐн, дастрасии шабакаи интернетї;
- лаборанти кафедра барои ќайди кори мустаќилонаи донишљўѐн
муваззаф гардида, донишљўѐн бо навбат ќайди худро дар дафтар вобаста
ба иљрои супоришњои устод мегузоранд;
- мављудияти курси фосилавии њар як фанни таълимї дар муњити moodle
ва ѐ гекадем;
- низоми мунтазам доир ба назорати сифати корњои мустаќилонаи
иљрошуда;
- расонидани кўмак ва маслињатдињї, аз љумла тариќи шабакаи
интернетї аз љониби омўзгор;
- мављуд будани синфхонаи таълимї, ќироатхонањо, китобхонаи
электронї, ки иљрои корњои мустаќилонаи гурўњиро таъмин карда
метавонанд.
2.2.Корњои мустаќилонаи донишљўѐн технологияи истифодаи захирањои
иттилоотї ва пояи моддї-техникии таълимиро талаб менамояд. Ба пояи
моддї-техникї ва иттилоотии техники корњои мустаќилонаи донишљўѐн
инњо шомил мешаванд:
- китобхона бо толори хониш, ки мутобиќи меъѐрњои муќарраргардида
таљњизонида шудааст;
- пояи таълимию методии синфхонањои таълимї ва озмоишгоњњо;
- синфхонањои компютерии бо шабакаи интернет пайваст;
- мављудияти фаъолият дар мактабњои тањсилоти миѐнаи умумии шањри
Душанбе мутобиќи ќарордодњои дуљониба ташкилу гузаронидани
таљрибаи омўзгорї;
- мављудияти адабиѐти таълимї ва таълимию методї;
- тањия ва тасдиќи тавсияњои методї барои ташкил ва гузаронидани кори
мустаќилонаи донишљўѐн аз рўи њар як фанни таълимии ихтисос.
2.3.Шаклњои корњои мустаќилонаи донишљуѐн вобаста ба мазмун ва
мундариљаи фанни таълимї, дараљаи омодагии донишљўѐн гузаронида
мешавад.
2.4.Навъњои кори мустаќилонаи донишљуѐн чунинанд:
Корњои мустаќилонаи донишљў бе иштироки омўзгор шаклњои зерини
баргузорї дорад:
- навиштани конспекти дарсњои лексионї ва аз худ намудани моњияти
онњо дар заминаи фењристи адабиѐти зарурї ва манбаъњои иттилоотии
таълимї (китобњои дарсии электронї, маводњои илмї, таълимї ва
методии китобњонаи электронї), ки лектор омўзгор тавсия додаст;

- тањияи эссе ва рефератњо;
- омодагї ба семинарњо, корњои лабораторї ва пешнињоди маводњои
зарурї;
- тартиб додани рўйхати маќолањо ва маводњои таълимї, илмї, методї
вобаста ба соњаи тањсилот (педагогї, психологї, методї, табиї-риѐзї,
љамъиятї-гуманитарї);
- омода намудани таќриз ба маќолаи соњавї;
- иљрои тадќиќоти хурд;
- омодагї ба корњои амалї;
- тамошои кинофилмњо ва сабтњои видеоии таълимї;
- кор бо воситањои компютерї вобаста ба ихтисос;
- кор дар синфхонањои лингофонї;
- омода намудани маърўза;
- омодагї ба озмуни фаннї;
- омодагї ба олимпиадањои дохилї ва берунї;
- иљрои супоришњои хонагї дар шакли њалли масъалањои људогона,
њисобкунињо, њисобкунињои компютерї, корњои инфиродї вобаста ба
талабот ва мундариљаи барномаи таълимии фан;
Вобаста ба хусусиятњои факултет ва ихтисосу шўъбањо номгўи
намудњои корњои мустаќилонаро ихтисор ва зиѐд кардан мумкин аст ва
њар як кафедра ва омўзгор бояд тарзи гузаронидани кори мустаќилонаро
муайян намояд ва бо донишљўѐн вазифа супорида, иљрои онро назорат
намоянд.
3. Ташкил ва банаќшагирии Корњои мустаќилонаи донишљўён (КМД)
3.1.Корњои мустаќилонаи донишљўѐн аз фанни таълимї аз тарафи
омўзгор дар асоси барномаи таълимї ва барномаи корї аз фанни
таълимї ба наќша гирифта мешавад.
Корњои мустаќлонаи донишљўѐн дар наќшаи инфиродии донишљў низ
ќайд карда мешавад ва иљрои онро эдвайзер ва омўзгор талаб менамояд
Натиљаи банаќшагирии корњои мустаќилонаи донишљўѐн аз рўи фанни
људогона дар дафтари алоњида, дафтари омўзгор, наќшаи инфиродии
донишљў ќайд карда мешавад.
3.2.Банаќшагирии корњои мустаќилонаи донишљўѐн дар асоси барномаи
корї аз фанни аз рўи фанњои људогона ба роњ монда мешавад.
3.3.Ташкил ва идоракунии корњои мустаќилонаи донишљўѐн:
- ташкил ва идоракунии корњои мустаќилонаи донишљўѐн дар шаклњои
зерин сурат мегирад:
Идоракунии маъмурї:
- дар сатњи садорати факултет- татбиќи роњбарии умумї ва назорат;
- дар сатњи кафедра – татбиќи раванди таълим, таъминоти методї ва
моддї-техникї, танзим, банаќшагирї ва назорати иљрои кори
мустаќилонаи донишљўѐн ба воситаи љадвали батасвибрасидаи кафедра,
ки иљрои онро омўзгор таъмин менамояд ( љадвали фардии иљро ва

назорати корњои мустаќилонаи донишљўѐн дар кафедра) , барномаи
корї аз фанни таълимии дар наќшаи корї ва наќшаи таълимї љой дода
шуда, инчунин наќшаи инфиродии донишљў назорат мешавад. Дар
кафедра њар як фан бояд журнали баќайдгирии дарсњои корњои
мустаќилонаи донишљўѐнро дошта боша два омўзгори кафедра бояд
ному насаби донишљўе, ки кори мустаќилонаро иљро менамояд ќайд
карда, рафти иљрои онро зери назорат гирад. Ин амалро дар Барномаи
офиси компютерї низ ба роњ мондан мумкин аст ва донишљў иљрои кори
мустаќилонаро ба воситаи интернет метавонад аз гузаронад;
- њангоми рейтингњо, санљишњо ва имтињонот омўзгор иљрои кори
мустаќилонаро тавассути журналњо, љадвали инфиродии донишљў
муайян карда, холгузорї менамояд;
- масъули иљрои кори мутасќилонаи донишљў омўзгор ѐ тютере мебошад,
ки дар фанни таълимии ў кори мустаќилонаи донишљў тибќи барномаи
таълимї, барномаи корї аз фанни таълимї ќайд шудаст ва ѐ дар наќшаи
инфиродиаш ворид гардидааст.
Таълими корњои методї ва тањияи рањнамаої ба КМД
- Шўрои таълимї-методии факултет, комиссияњои методии назди
кафедрањо –асосњои методии ташкили корњои мустаќилонаи донишљўѐн
ва назорати вазъи иљрои корњоро тањия менамоянд ва ѐ доир ба њар як
фан тавсияњо, роњнамо тањия ва тасдиќ мегардонанд. Он дар дар як
дарси КМДРО муфассал шарњ дода шуда, бо протокол ва имзои
донишљў, ки шудааст роњандозї мешавад. Шинос намудани Низомномаи
мазкур, роњнамо ва ѐ тавсияи методии кафедра ва ѐ факултет вазифаи
омўзгор мебошад;
- омўзгори фанни таълимї- банаќшагирї, роњбарї ва назорати иљрои
корњои мустаќилонаи донишљўѐнро аз рўи фанни таълимї ба роњ
мемонад;
3.4.Гурўњбандии намудњо, њаљм, шакл ва мўњлати назорати корњои
мустаќилонаи донишљўѐн бе иштироки омўзгор дар оѓози нимсолаи
таълимї ба донишљўѐн дастрас карда мешавад. Назорати ичрои корњои
мустаќилонаи донишљўѐнро, ки соатњои он дар љадвали кафедра дарљ
ѐфтааст, мудири кафедра ва омўзгори он ба зимма дорад.
3.5.Њангоми коркарди барномаи корї аз фанни таълимї аз рўи наќшаи
таълимї мундариљаи корњои мустаќилонаи ѓайриаудиторї аз тарафи
омўзгор муайян карда шуда, мазмун ва њаљми иттилооти назариявии
таълимї ва супоришњои амалї доир ба њар як мавзўъ, ки барои иљрои
корњои мустаќилона таъин шудаанд, бо муайян намудани шакл ва
усулњои назорати натиљањо муќаррар карда мешавад.
3.6.Мазмуни корњои мустаќилонаи ѓайриаудиторї ва навъњои тавсиявии
он дар шакли зайл муайян карда мешавад:

Бо маќсади ба даст овардани донишњо:
- мутолиаи матн (китоби дарсї, манбаъњои таълимї ва илмї, адабиѐти
иловагї, сарчашмањои интернетї);
- инъикоси хаттии сохтори матн;
- тартиб додани муаррифии электронии матн ѐ мавзўъ;
- конспект намудани матн;
- аз матн људо кардани фикрњои асосї ва ќайдњо;
- кор бо луѓатњо ва маълумотномањо;
- шиносої бо асноди меъѐрї ва корњои таълимї-тадќиќотї;
- истифода аз воситањои сабти аудио ва видеої, техникаи компютерї ва
интернет;
Барои мустањкам намудан ва ба низом даровардани донишњо:
- кор бо конспекти матни лексияњо;
- кор бо маводи таълимї (китоби дарсї, манбаъњои илмї ва таълимї,
адабиѐти иловагї, сабти аудио ва видеої);
- тартиб додани наќша ва фишурдаи љавобњо;
- тартиб додани љадвалњо (таблитсањо) барои танзими маводи таълимї;
- омўзиши маводи меъѐрї;
- ба саволњои назоратии додашуда љавоб гардонидан;
- коркарди тањлилии матн (тањияи аннотатсия, таќриз ва фишурдаи
матн);
- омода намудани тезиси ахбор љињати баромад кардан дар семинару
конференсияњо;
- омода намудани рефератњо, маърўзањо;
- тартиб додани фењристи адабиѐт ва кроссвордњои мавзўї.
Барои ташаккули малакањо:
- њалли мисолу масъалањо тибќи намунаи додашуда;
- иљро намудани наќшањо ва схемањо;
- њалли масъалањои истењсолї (касбї) дар ягон вазъият;
- омодагї ба бозињои корї;
- лоиња ва моделсозии намуду љузъњои гуногуни фаъолияти касбї;
- омодагї ба тањияи корњои курсї, рисолаи хатм, корњои таљрибавию
озмоишї;
- иљрои машќњои хусусияти варзишию сињатї дошта.
3.7.Навъњои супоришњо барои корњои мустаќилонаи ѓайриаудиторї,
мазмун ва моњияти онњо хусусияти интихобї ва тафриќавї дошта
хусусияти хоси ихтисос, фанни таълимї ва ќобилиятњои махсуси
донишљў дар онњо ба инобат гирифта мешавад.
3.8.Намунаи банаќшагирии корњои мустаќилонаи донишљўѐн дар
барномаи корї аз фанни таълимї ба тариќи зайл мебошад:

«Тасдиќ мекунам»
Мудири кафедра
__________________
«___»_____ соли 20__
Банаќшагирии корњои мустаќилонаи донишљўён (КМД) аз рўи
барномаи корї аз фанни таълимии _____________________________
Омўзгор ____________________________________________________
№ Унвони боб, фасл Навъњои
(мавзўъ)-и фанни КМД
таълимї

Њамагї дар нимсола (семестр)

Њамагї дар нимсола (семестр)
Њамагї аз фанни таълимї

Давраи
назорати
КМД

№ семестр

миќдори
соатњои
КМД

4. Таъминоти методї доир ба корњои мустаќилонаи донишљўён (КМД)
4.1.Барои корњои мустаќилонаи донишљўѐн коркард ва гузаронидани
маљмўи чорабинињои зерин тибќи
наќшаи батасвибрасида дохил
мешаванд:
- банаќшагирии корњои мустаќилонаи донишљўѐн (дар њамаи сатњњо аз
омўзгор то роњбарияти донишгоњ);
- дастгирии таъминоти иттилоотии Корњои мустаќилонаи донишљўѐн:
мављудияти адабиѐти таълимї, воситањои методї, техникаи компютерї,
истифода аз сайтњои таълимии интернетї, китобу дастурњои электронї,
манбаъњои
иттилоотии
электронї,
низоми
таълимии
автоматикунонидашудаи барномањо ва тавсияњои методї љињати иљрои
корњои мустаќилонаи донишљўѐн;
4.2.Ба фаъолияти донишљў зимни ичрои корњои мустаќилона ва
машѓулиятњои гуногуни таълимї инњо дохил мешаванд:
- коркарди наќша ва барномањои корї аз фанни таълимї дар доираи
Стандарти давлатии тањсилоти олии касбї бо маќсади афзун
гардонидани сањми донишљў дар иљрои корњои мустаќилона бо
назардошти дастрасии маводи таълимї барои њамаи донишљўѐн;
- дастрасии методњои маъмули таълим, дар раванди таълим ворид
намудани технологияи муосири таълимї ва иттилоотї, манбаъњои
электронии таълим;
- такмили низоми назорати иљрои корњои мустаќилонаи донишљўѐн бо
истифодаи имкониятњои низоми холдињї-рейтингї ва тестии компютерї;
- такмил додани методикаи гузаронидани таљрибаомўзии касбї ва
корњои таълимї-тадќиќотии донишљўѐн.
4.3.Оид ба таъминоти таълимию
методии корњои мустаќилонаи
донишљўѐн
дар Донишгоњ
мудирони
кафедрањои тахассусї,
омўзгорони фаннї, мудирони кабинетњо, озмоишгоњњо, методистони
кабинетњои методї, лаборантон ва мудирони устохонањои таълимї
масъул мебошанд, ки онњо бояд иљрои корњои зеринрро таъмин намоянд:
- интихоби маводи таълимї барои омўзиши мустаќилона;
- муайян намудани навъњои корњои мустаќилона;
- коркарди тавсияву нишондодњои методї оид ба супоришњое, ки иљрои
онњо мутаќилона сурат мегирад;
- муайян намудани тарзи назорати натиљањои иљрои корњои
мустаќилонаи донишљуѐн.
5. Роњбарї ба корњои мустаќилонаи донишљўён (КМД)
5.1.Роњбарии корњои мустаќилонаи донишљуѐнро омўзгори донишгоњ ба
зимма дорад.
5.2.Њангоми пешнињоди навъњои гуногуни супоришњои барои корњои
мустаќилонаи ѓайриаудиторї пешбинишуда муносибати тафриќавиро
нисбат ба донишљўѐн ба роњ мондан зарур аст. Ќабл аз оѓози иљрои
корњои мустаќилона омўзгор доир ба тарзи иљрои супориш, маќсади
супориш, мазмун ва мундариљаи он, мўњлати иљро ва њаљми кор,

талаботи асосї ба натиљаи нињоии кор ва бањодињї ба сифати иљрои
корњо ба анљомрасида сўњбат мегузаронад. Дар љараѐни ин сўњбат
омўзгор донишљуѐнро доир ба сањву ѓалатњои маъмуле, ки имконияти
сар заданашон љой дорад, огоњ менамояд. Чунин сўњбатњо дар доираи
машѓулиятњои таълимии барои омўзиши фан људошуда баргузор
мегарданд.
5.3.Корњои мустаќилона тариќи инфиродї ва гурўњї ѐ дар шакли
онлайн, инчунин дар дарсњои КМДРО вобаста ба маќсад, њаљм, мавзўи
мушаххас, дараљаи мураккабии мавзўъ ва сатњи малакаи донишљўѐн
гузаронида мешавад.
5.4.Оид ба ќабули корњои мустаќилонаи донишљўѐн дар назди кафедрањо
комиссия таъсис дода мешавад, ки вазифаи он чуни наст:
- ба амал баровардани назорати иљрои меъѐрњо зимни банаќшагирии
корњои мустаќилонаи донишљўѐн аз љониби хар як омўзгор;
- гузаронидани мониторинг оид ба рафти натиљагирии Корњои
мустаќилонаи донишљўѐн аз рўи фанњои таълимї.
5.5.Вазифањои омўзгор дар ташкил ва гузаронидани Корњои
мустаќилонаи донишљўѐн аз инњо иборат аст:
- тањияи наќшаи корњои мустаќилонаи донишљўѐн аз фанни таълимї;
- тањияи тавсияњои методї оид ба иљрои корњои мустаќилонаи
донишљўѐн ва муайян намудани назорати марњалавї;
- ба донишљў сариваќт пешнињод намудани мавод ва маълумоти зарурї
љињати иљрои кори мустаќилона.
6. Низоми назорат (мониторинг)-и корњои мустаќилонаи донишљўён
6.1.Низоми назорати корњои мустаќилонаи донишљўѐн ба тариќи зайл
ба роњ монда мешавад:
- мувофиќати мазмуни назорат бо маќсади таълим;
- шаффофияти назорат;
- тафриќагузорї ба маводи назоратї;
- тањлили натиљањои нињоии назорати дониши донишљўѐн;
- тахияи тавсияњои методї оид ба ташкил ва гузаронидани Корњои
мустаќилонаи донишљўѐн;
- омўзиш ва пањн намудани таљрибаи пешќадам дар баргузории Корњои
мустаќилонаи донишљўѐн;
- тањлили натиљањои љории азхуд намудани маводњои таълимї.
6.2.Шаклњои назорат аз љониби омўзгор дар доираи вариантњои зерин
интихоб карда мешавад:
- назорати љории азхудкунии дониш дар асоси бањои додашуда ба љавоби
шифоњї, гузориш, маърўза ва ѓайра, ки КМДРО баррасї мешаванд;
- њалли масъалањо аз рўи фанњое, ки хусусияти амалї доранд;
- конспекти мавзўъ ва супориши мустаќилона;
- матни кори санљишї (контролї)-и пешнињодшуда;
- љавоби саволномањои тестї аз рўи мавзўњои фанни таълимї;
- низоми рейтинги бањодињї ба дониши донишљуѐн мутобиќи бахшњо,
фаслњо ва сикли (даври) фанни таълимї;

- њисобот оид ба иљрои корњои илмї-тадќиќотї (як ќисми кор ѐ њаљми
пурраи кор);
- тањия намудани маќола, фишурдаи маърўза ва дигар маводњои
батабърасида;
- намоиши маснуот ва мањсулоте, ки мањсули фаъолияти эљодии донишљў
мебошад.
6.3.Ба њайси
шаклу
усулњои назорати корњои мустаќилонаи
ѓайриаудиторї
њамчунин, маводњои
интернетї,
машѓулиятњои
семинарї, санљишњо, тестњо, корњои санљишї, дифои корњои эљодї,
њисоботњо, корњои курсї, рисолањои хатм, муаррифии электронии дигар
корњо, ки бевосита мањсули мењнати донишљў аст, истифода шуда
метавонад.
6.4.Натиљаи иљрои корњои мустаќилонаи ѓайриаудитории донишљуѐн
дар доираи соатњои таълимии барои машѓулиятњои амалї, корњои
мустаќилонаи донишљуѐн бо роњбарии омўзгор ва аз њисоби ваќти
навбатдории омўзгор дар кафедра сурат мегирад.
6.5.Талабот оид ба бањодињї ба натиљаи корњои мустаќилонаи
ѓайриаудитории донишљўѐн ба тариќи зайл мебошад:
- дараљаи азхудкунии маводи таълимї аз тарафи донишљў;
- малакаи донишљў љињати истифодаи донишњои назариявї њангоми
иљрои супоришњои амалї;
- ташаккул ѐфтани салоњиятњои умумикасбї;
- ба малакаи фаъолона истифода бурдани манбаъњои электронии
таълимї, дарѐфт намудани иттилооти зарурї, омўзиш ва татбиќи он дар
амалия;
- асоснокї ва сањењии љавоби донишљў;
- ороиши маводи хаттї дар асоси талаботи муќарраргардида;
- малакаи аз маљмўи иттилоот дарѐфтани маълумоти асосї ва зарурї;
- малакаи дуруст ба низом даровардани њалли мушкилот, пешнињодњо,
бањодињии интиќодї ба њалли он ва натиљањои он;
- малакаи нишон додани тањлили имкониятњои алтернативї ва
вариантњои дигари иљрои кор;
- малакаи муайян намудани мавќеи худ, бањо додан ба натиљаву зуњурот
ва аз љињати илмї асоснок намудани кори таълимї, илмї ва методии
иљрошуда.
7.Муќаррароти хотимавї:
7.1.Низомномаи мазкур аз рўзи бо фармони Ректор ба тасвиб расидан
амалї карда мешавад;
7.2.Муовинони ректор, Раѐсати таълим, деканњо, мудирони кафедрањои
тахассусї ва умумидонишгоњї, њайати профессорону омўзгорон,
лаборантњо, методистон ин Низомномаро ба роњбарї мегиранд ва иљрои
њар як банди онро таъмин менамоянд;
7.3. Дар сурати амалї нашудан ва ѐ халалдор шудани бандњои
Низомнома тибќи ќонунњои амалкунанда дар Донишгоњ тадбирњо
андешида мешавад.

