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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ფილოსოფია / Philosophy

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ფილოსოფიის ბაკალავრი / BA in Philosophy

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  240 ECTS კრედიტი. საბაკალავრო 240 ECTS კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ECTS კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო
სასწავლო კურსებს. 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის. 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა
აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. 
თავისუფალი კრედიტებისათვის.
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 75 
ECTS კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის,  35 ECTS კრედიტი სპეციალობის
არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო
ნაშრომისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტს საბაზო ცოდნა ფილოსოფიაში; გააცნოს
ფილოსოფიური აზროვნების ძირითადი ტრადიციები, იდეები და მიმართულებები; 
შეასწავლოს ფილოსოფიის უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლების ნააზრევი; გააცნოს
ფილოსოფიის განვითარების ისტორიული გზა და დასავლური აზროვნების ამოსავალი
პრინციპები და ღირებულებები. სტუდენტი შეიძენს ყოფიერების, სამყაროს, შემეცნების, 
ადამიანისა და საზოგადოების ძირეული პრობლემების შესახებ არგუმენტირებული, 
სისტემური და კონცეპტუალური გააზრების გამოცდილებას და შეძლებს მათ შესახებ
დასაბუთებულად მსჯელობას. 
სტუდენტი შეძენილი ცოდნის შედეგად დაეუფლება ფილოსოფიის ცნებით აპარატს, რომლის
საშუალებითაც შესაძლებელია კულტურისა და ადამიანური ყოფიერების არსებითი
ასპექტების შემეცნება და გაცნობიერება. სტუდენტი შეძლებს კრიტიკულად გაიაზროს
ფილოსოფიის ფუნდამენტური  იდეები და პრობლემები, რომლებიც ეხება სინამდვილეს, 
ბუნებას,  ღირებულებებს, შემეცნების მეთოდებსა და ხასიათს. 
პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტს გამოუმუშავოს ფილოსოფიური პრობლემების
გააზრების, შეკითხვების დასმის, დისკუსიის, და პასუხის გაცემის უნარ-ჩვევები. სტუდენტი
ძირითადი ფილოსოფიური იდეების ზოგად თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებს ეპოქების
მიხედვით  ფილოსოფიურ ტექსტებზე მუშაობის გამოცდილებას, ისეთი თემების შესახებ
მსჯელობის უნარს,  როგორიცაა, გონება, ჭეშმარიტება, თავისუფლება, აზროვნება და
სხეული, ღმერთი, ცოდნა და რწმენა, შემეცნება, პასუხისმგებლობა, ზნეობა, სიკეთე, 
მშვენიერება, ისტორიულობა, გაგება და ინტერპრეტაცია. შემეცნების ფილოსოფიური
მეთოდების გაცნობისა და ფილოსოფიური ტექსტების შესწავლის შედეგად სტუდენტს
ჩამოუყალიბდება ფილოსოფიური აზროვნების უნარი, რომელიც ხელს შეუწყობს  ენის, 
მითოსის, რელიგიის, მეცნიერების, პოლიტიკის, სამართალის, განათლების, ხელოვნების, და
სხვა  ადამიანური ფენომენის გაგებასა და ინტერპრეტაციას კულტურულ, ისტორიულ და
სოციალურ კონტექსტებში. 
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ყველა ზემოჩამოთვლილი ცოდნა  და უნარები, უზრუნველყოფს  სტუდენტის დასაქმებას, 
როგორც თეორიული  და  პრაქტიკული ფილოსოფიის  ასევე გამოყენებითი და
პროფესიული ეთიკის სფეროში. პროგრამა ითვალისწინებს  თანამედროვე შრომის ბაზრის, 
დამსაქმებლის მოთხოვნებს და ამზადებს შესაბამისი უნარებით აღჭურვილ
კონკურენტუნარიან სპეციალისტს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 

სწავლის შედეგი:
ა. ცოდნა და  გაცნობიერება: კურსდამთავრებულს  აქვს  ზოგად ფილოსოფიაში ძალზე
ფართო სპექტრის ცოდნა, როგორიცაა არსება, ჭეშმარიტება, თავისუფლება, კაუზალობა, 
სული და სხეული, ღმერთი;  ფილოსოფიის კონკრეტული სფეროს ცოდნა, როგორიცაა: ენა, 
მეცნიერება, სოციალური ფილოსოფია, პოლიტიკური ფილოსოფია, რელიგია, კულტურა, 
ეთიკა; ფილოსოფიის განვითარების ისტორიული ეპოქების ცოდნა, განსაკუთრებით
დასავლური ტრადიციის, კლასიკოსების, მათი იდეების და არგუმენტების გაცნობიერება და
ქართული ფილოსოფიური აზრის განვითარების ისტორიის ცოდნა; ძირითადი
ფილოსოფიური თეორიების ცოდნა და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება ისეთ
სფეროებში, როგორიცაა მეტაფიზიკა, ეპისტემოლოგია და ლოგიკა; სოციალური და
პოლიტიკური ფილოსოფიის ძირითადი თეორიების ცოდნა; ფილოსოფიაში ძირითადი
მიმდინარეობების ცოდნა; ფილოსოფიის სხვადასხვა მეთოდების ცოდნა და კრიტიკული
გააზრება. 

ბ. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგის
ფარგლებში ამა თუ იმ საკითხზე პროფესიული მსჯელობა და ამა თუ იმ დოზით პრობლემის
დასმა და გადაწყვეტა. აქვს აზრის სიზუსტის მიღწევის და მისი ადეკვატური გამოყენების უნარი
რთული და წინააღმდეგობრივი დებატებისას; სხვადასხვა ტრადიციაში და ეპოქაში გამოთ-
ქმულ შეხედულებათა და ტექსტების შინაარსის ინტერპრეტაციის უნარი; სპეციფიკური
ფილოსოფიური ტერმინოლოგიური და მეთოდოლოგიური აპარატის ადექვატური
გამოყენების უნარი შესაბამის კონტექსტში; წარმოდგენილი არგუმენტების კრიტიკული
შეფასების უნარი; პოზიციის დამადასტურებელი, ან საწინააღმდეგო მაგალითების აღმოჩენა
და შესაფერისი ძლიერი და სუსტი მოსაზრებების განცალკევება; სხვადასხვა დროის და
ტრადიციის ტექსტების აღქმა; შეუძლია გადალახოს საგნის ტრადიციული საზღვრები, სხვა
დისციპლინათა ნაკლოვანებებისა და ღირსების განხილვით და აღმოაჩინოს ფილოსოფიური
დოქტრინები უცნობ არეებზე; შესაბამისი ლიტერატურიდან პროფესიული ინფორმაციის
მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი. 

გ. დასკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს სწავლის პროცესში საჭირო მასალის
მოპოვების, მათი ინტერპრეტაციის და განმარტების უნარი. ფილოსოფიური  
მეთოდოლოგიების გამოყენების  უნარი, სათანადო მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის
განსახორციელებლად. ფილოსოფიური  არგუმენტირების უნარი, რომელიც ემყარება
კლასიკურ და თანამედროვე მეთოდებს და მეთოდოლოგიურ კონცეფციებს, ითვალისწინებს
ერთიანი ცოდნის შემუშავების პოტენციალს, მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის
და გადმოსაცემი არგუმენტების ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, 
კონკრეტულიდან ზოგადზე გადასვლის უნარი.
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დ. კომუნიკაციის უნარი: ინფორმაციის მკაფიოდ და ეფექტურად სელექციის უნარი, 
ფილოსოფიური იდეებისა და პრობლემების პრეზენტაციისა და წერილობითი ფორმით
გადმოცემის უნარი; ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის  
უნარი;  საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო
ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი. კულტურათა დიალოგში მონაწილეობის და დებატების
უნარი; 

ე. სწავლის უნარი: კურსდამთავრებულს  აქვს დარგის  სწავლების პროცესის, საკუთარი
საჭიროებების, ამოცანებისა და პერსპექტივების სისტემატური შეფასების უნარი; კერძოდ, 
კურსდამთავრებულები შეიძენენ ისეთ ინტელექტუალურ უნარს, რომელიც ადვილად
ტრანსფორმირდება სხვა ინტელექტუალურ კონტექსტში და ხელს შეუწყობს სწავლის შემდეგ
საფეხურზე გაგრძელების დამოუკიდებლად წარმართვას. შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული
და დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; საკუთარი
თავის მოტივირების უნარი.

ვ. ღირებულებები: ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებების დამკვიდრების პროცესის ხელშეწყობა, ცოდნა იმისა, თუ რა არის
მოვალეობა, თავისუფლება, ჭეშმარიტება, სიკეთე, მშვენიერება; საპირისპირო აზრის
პატივისცემის უნარი, არგუმენტების მოყვანის უნარი.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა 
მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, 
ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დემურ ჯალაღონია
ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge



10

დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ფილოსოფია / Philosophy

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:   60  ECTS კრედიტი. 40 ECTS კრედიტი ეთმობა
სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო
კურსებისთვის.

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
სწავლების მიზანია, პროგრამამ გამოუმუშავოს სტუდენტს ფილოსოფიური პრობლემების
გააზრების, შეკითხვის დასმის, მათზე პასუხის გაცემის და დისკუსიის უნარ-ჩვევები. პროგრამის
მიზანია, სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებს შეასწავლოს ონტოლოგიისა და
გნოსეოლოგიის საკითხები, ადამიანის, ჭეშმარიტების, დროის, სივრცის, მიზეზობრიობის, 
ღმერთისა და თავისუფლების პრობლემები, ლოგიკის, სიკეთის, მშვენიერებისა და
პასუხისმგებლობის საკითხები. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან
ფილოსოფიური აზრის  განვითარების ისტორიული ეტაპების: ანტიკური, შუა საუკუნეების, 
ახალი და უახლესი დროის ფილოსოფიას. სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ ფილოსოფიურ
ტექსტზე მუშაობის, მათი გაგების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი.  სტუდენტს დამატებით  
მისცემს მეტ შესაძლებლობას პროფესიული უნარ-ჩვევები გაიღრმაოს, რაც ხელს შეუწყობს  
ჩამოყალიბდეს თავისი საქმის  კარგი სპეციალისტი.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ფილოსოფიის დამატებით სპეციალობაზე  შეუძლია
ისწავლოს უნივერსიტეტის ნებისმიერი სპეციალობის სტუდენტმა. დამატებითი ინფორმაცია:  
სასურველია აირჩიონ III –IV სემესტრიდან. ფილოსოფიის დამატებითი პროგრამის არჩევა
სასურველია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა,  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  და
საბუნებისმეტყველო  ფაკულტეტების ნებისმიერი სპეციალობის სტუდენტისთვის.

სწავლის შედეგები:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება: ფილოსოფიის განვითარების ისტორიული ეპოქების ცოდნა, 
განსაკუთრებით დასავლური ტრადიციის, კლასიკოსების, მათი იდეების და არგუმენტების
გაცნობიერება და ქართული ფილოსოფიური აზრის განვითარების ისტორიის ცოდნა; 
ძირითადი ფილოსოფიური თეორიების ცოდნა და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება, 
ფილოსოფიაში ძირითადი მიმდინარეობების ცოდნა; ფილოსოფიის სხვადასხვა მეთოდების
ცოდნა და კრიტიკული გააზრება. 
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სხვადასხვა ტრადიციაში და ეპოქაში გამოთქმულ შეხედულებათა და ტექსტის აზრის ინტერ-
პრეტაცია;     სპეციფიკური ფილოსოფიური ტერმინოლოგიური და მეთოდოლოგიური
აპარატის ადეკვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში; წარმოდგენილი არგუმენტების
კრიტიკული შეფასება; 
გ) დასკვნის უნარი: 
სწავლის პროცესში საჭირო მასალის მოპოვების და განმარტების უნარი. ფილოსოფიური  
არგუმენტირების უნარი, რომელიც ემყარება კლასიკურ და  თანამედროვე მეთოდებს.  
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის და გადმოსა-
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ცემი არგუმენტების ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, კონკრეტულიდან
ზოგადზე გადასვლის უნარი.
დ) კომუნიკაციის უნარი:
ფილოსოფიური იდეებისა და პრობლემების პრეზენტაციისა და წერილობითი ფორმით
გადმოცემის უნარი; საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო
ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი. კულტურათა დიალოგში მონაწილეობის და დებატების
უნარი. 
ე) სწავლის უნარი: 
შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, დროისა და
შრომის ორგანიზების უნარი; საკუთარი თავის მოტივირების უნარი.
ვ) ღირებულებები: 
ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა,  ცოდნა იმისა, თუ რა არის მოვალეობა, 
თავისუფლება, ჭეშმარიტება, სიკეთე, მშვენიერება; საპირისპირო აზრის პატივისცემის უნარი, 
არგუმენტების მოყვანის უნარი.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,   დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს 
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის 
დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და 
სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დემურ ჯალაღონია
ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: ისტორია /History

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ისტორიის ბაკალავრი (BA in History)

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი).
საბაკალავრო 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 120 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  
 50 კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;
 60 კრედიტი - დამატებითი სპეციალობა;
 10 კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.

*

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი:
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგ-

რამა „ისტორია“ სამართალმემკვიდრეა იმ საისტორიო პროგრამებისა, რომლებიც მოქმე-
დებდა  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღიდან მისი
დაარსებისა. სწორედ ამ პროგრამებით განათლებამიღებულებმა შეძლეს უმნიშვნელოვანესი
წვლილის შეტანა როგორც ქართული ისტორიული აზროვნების განვითარების საქმეში, ასევე, 
ზოგადად, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

საბაკალავრო პროგრამა „ისტორიის“ მიზანია მისცეს მომავალ ბაკალავრებს საფუძ-
ვლიანი და ღრმა ცოდნა საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიის ყველა პერიოდის (უძვე-
ლესი დროიდან დღემდე) შესახებ. პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის მრავალ-
მხრივი ისტორიული განათლების მიცემას (პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, ეკონ-
ომიკური ისტორიის ცოდნას). ისტორიის სხვადასხვა სფეროებთან, სხვადასხვა ისტორიულ
ეპოქებთან და რეგიონებთან დაკავშირებული სავალდებულო და არჩევითი კურსები მომა-
ვალ ბაკალავრებს ასწავლის ისტორიული პროცესების გააზრებას, ფაქტობრივი მასალის გა-
ანალიზებას, ისტორიული ეპოქების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრას, გაარკვევს
სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიული განვითარების სპეციფიკაში. პროგრამის მიზანს ასევე
შეადგენს ისტორიის კვლევის ისტორიის შესწავლა; ისტორიის კვლევის სამეცნიერო
მეთოდების, სხვადასხვა მიდგომებისა და სპეციფიკის გაცნობიერება.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება.

სწავლის შედეგი:
საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად, სტუდენტებს ჩამოყალიბებული

ექნებათ შემდეგი კომპეტენციები:
                                                            
* წარმოდგენილი პროგრამის შემუშავებისას კოორდინატორებმა იხელმძღვანელეს თუნინგის პროექტის
რეკომენდაციებით. იხ.: საგანმანათლებლო სტრუქტურების ურთიერთშეწყობა ევროპაში. II. უნივერსიტეტების
წვლილი ბოლონიის პროცესში. რედაქტორები: ხულია გონზალესი და რობერტ ვაგენაარი. დეუსტოს
უნივერსიტეტი–გრონინგენის უნივერსიტეტი, 2005, მთარგმნელები: ლალი ბაქრაძე, ლია ღლონტი, დავით
კიზირია. თბილისი, 2008, გვ. 104-115, 237-252.
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ცოდნა და გაცნობიერება: წარსულის ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ცოდნა; ნაციო-
ნალური ისტორიის ცოდნა; ევროპის და აზიის ისტორიის ცოდნა შედარებითი პერსპექტივი-
სათვის; მსოფლიო ისტორიის ცოდნა; თანამედროვე ისტორიული კვლევისა და მსჯელობის
ხასიათის ცოდნა; ისტორიული ხედვების განსხვავებულობის გაცნობიერება სხვადასხვა
პერიოდსა და კონტექსტში; ზოგად-საისტორიო მეთოდოლოგიის ცოდნა;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ქართულ ენაზე სამეცნიერო წერის უნარი; 
ინფორმაციის მოძიების საშუალებების ფლობა; ბიბლიოგრაფიული, საარქივო ინვენტარის
მოხმარება, ელექტრონული რეფერენციები; კლასიკური (ან აღმოსავლური) ენების ცოდნა;

დასკვნის უნარი: დღევანდელ მდგომარეობასა და წარსულს შორის კავშირის კრიტი-
კული აღქმა; ტექსტებისა და დოკუმენტების შეჯამების უნარი; მრავალმხრივი მასალის
თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი დასკვნის გამოტანის მიზნით.

კომუნიკაციის: ქართულ ენაზე კომუნიკაცია სათანადო ტექნიკისა და ტერმინოლოგიის
გამოყენებით; დისციპლინის კანონების მიხედვით კვლევის შედეგების ზეპირი ფორმით გად-
მოცემის უნარი; კვლევის შედეგების წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი, სამეცნიერო
დისკუსიის წარმოების უნარი.

სწავლის უნარი: სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანი-
ზების უნარი; ტექსტებისა და დოკუმენტების კითხვისა და ციტირების უნარი; მრავალმხრივი
მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი; საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასების
უნარი.

ღირებულებები: განსხვავებული აზრის პატივისცემა; განსხვავებული კულტურების პა-
ტივისცემა; საკუთარი და სხვათა კულტურული მემკვიდრეობის ცოდნა და პატივისცემა; 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გათავისება; აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, შუალედური

გამოცდების, პრეზენტაციების, რეფერატისა და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს
შემდეგ მეთოდებს:

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.
2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი
3. წერითი მუშაობის მეთოდი
4. დემონსტრირების მეთოდი
5. დისკუსია/დებატები
6. შემთხვევის ანალიზი
7. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი
8. ევრისტიკული მეთოდი
9. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარ-

მოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 ფრიადი, A
81-90 ძალიან კარგი, B
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71-80 კარგი, C
61-70 დამაკმაყოფილებელი, D
51-60 საკმარისი, E
41-50 ვერ ჩააბარა, FX
0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელები:
პროფესორი თედო დუნდუა, 
ელ-ფოსტა: tedo.dundua@tsu.ge

პროფესორი ლევან გორდეზიანი, 
ელ-ფოსტა: levan.gordeziani@tsu.ge   levangordeziani@yahoo.com

პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი, 
ელ-ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: ისტორია /History

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი. 25 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო
სასწავლო კურსებს. 35 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის.

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი:
ისტორიის დამატებითი პროგრამის მიზანია, მისცეს მომავალ ბაკალავრებს ზოგადი

ცოდნა საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიის ყველა პერიოდის (უძველესი დროიდან
დღემდე) პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური ასპექტების შესახებ. 
პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის მრავალმხრივი ისტორიული განათლების მი-
ცემას. ისტორიის დამატებითი პროგრამა ასწავლის ისტორიული პროცესების გააზრებას, ფაქ-
ტობრივი მასალის გაანალიზებას, ისტორიული ეპოქების ძირითადი მახასიათებლების გან-
საზღვრას, გაარკვევს სტუდენტს სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიული განვითარების
თავისებურებებში.

„ისტორიის“ დამატებითი პროგრამის გავლა შეუძლია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნებისმიერ სტუდენტს. ის განსაკუთრებულად
რეკომენდირებულია იმ სტუდენტებისათვის, რომელთა ძირითად პროგრამა არის: 
არქეოლოგია, ეთნოლოგია, კავკასიოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ამერიკანისტიკა, 
არაბისტიკა, ირანისტიკა, თურქოლოგია, ებრაისტიკა-არამეისტიკა, არმენოლოგია, ასირი-
ოლოგია და ა.შ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
წინაპირობის გარეშე. სასურველია, სტუდენტმა პროგრამა აირჩიოს არა უგვიანეს III 

სემესტრისა.

სწავლის შედეგი:
საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად, სტუდენტებს ჩამოყალიბებული ექნე-

ბათ შემდეგი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება: წარსულის ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ცოდნა; ნაციო-
ნალური ისტორიის ცოდნა; ევროპის და აზიის ისტორიის ცოდნა შედარებითი ანალიზისათ-
ვის; მსოფლიო ისტორიის ცოდნა; ისტორიული ხედვების განსხვავებულობის გაცნობიერება
სხვადასხვა პერიოდსა და კონტექსტში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია სათანადო
ტექნიკისა და ტერმინოლოგიის გამოყენებით; ინფორმაციის მოძიების საშუალებების ფლობა; 
ბიბლიოგრაფიული, საარქივო მასალების მოხმარება, ელექტრონული რეფერენციები.

დასკვნის უნარი: დღევანდელ მდგომარეობასა და წარსულს შორის კავშირის კრიტი-
კული აღქმა; ტექსტებისა და დოკუმენტების შეჯამების უნარი; მრავალმხრივი მასალის
თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი დასკვნის გამოტანის მიზნით.

კომუნიკაციის: მიღებული ცოდნის ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადმოცემის
უნარი.
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სწავლის უნარი: დროის ორგანიზება; ტექსტებისა და დოკუმენტების კითხვისა და ცი-
ტირების უნარი; მრავალმხრივი მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი; საკუთარი
სწავლის პროცესის შეფასება.

ღირებულებები: განსხვავებული აზრის პატივისცემა; განსხვავებული კულტურების პა-
ტივისცემა; საკუთარი და სხვათა კულტურული მემკვიდრეობის ცოდნა და პატივისცემა; სა-
ერთოევროპული ღირებულებების გათავისება; აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, შუალედური გა-

მოცდების, პრეზენტაციების, რეფერატისა და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს შემ-
დეგ მეთოდებს:

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.
2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი
3. წერითი მუშაობის მეთოდი
4. დემონსტრირების მეთოდი
5. დისკუსია/დებატები
6. თანამშრომლობითი სწავლება
7. შემთხვევის ანალიზი
8. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.
9. ევრისტიკული მეთოდი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარ-

მოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 ფრიადი, A
81-90 ძალიან კარგი, B
71-80 კარგი, C
61-70 დამაკმაყოფილებელი, D
51-60 საკმარისი, E
41-50 ვერ ჩააბარა, FX
0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელები:
პროფესორი თედო დუნდუა, 
ელ-ფოსტა: tedo.dundua@tsu.ge

პროფესორი ლევან გორდეზიანი, 
ელ-ფოსტა: levan.gordeziani@tsu.ge   levangordeziani@yahoo.com

პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი, 
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ელ-ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია / Arhaeology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი / BA  in Arhaeology

სპეციალობა: არქეოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი. საბაკალავრო 240 ECTS კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ECTS კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო
სასწავლო კურსებს. 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის. 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა
აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. 
თავისუფალი კრედიტებისათვის.
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 70 
ECTS კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 40 ECTS კრედიტი სპეციალობის
არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო
ნაშრომისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს კომპლექსურად
შეასწავლოს არქეოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები; გააცნოს დარგის არსი, 
ისტორია, მიღწევები და მისი მნიშვნელობა კაცობრიობის განვითარების ობიექტური
კანონების დადგენისა და ისტორიული მოვლენების რეკონსტრუირების საქმეში; 
ცივილიზაციათა კულტურულ–ისტორიული ევოლუციის ჭრილში კავკასიის რეგიონის, 
განსაკუთრებით კი საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელობის განსაზღვრა; გააცნოს
მსოფლიოში უძველესი საზოგადიების კულტურული მემკვიდრეობა; შეასწავლოს საველე, 
საფიქსაციო და ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების თანამედროვე სტანდარტები
და მეთოდები; შეასწავლოს მატერიალური ნაშთის ზოგადი ქრონოლოგიური და
კულტურული კუთვნილების განსაზღვრის, სამეცნიერო და ეროვნული მნიშვნელობის
დადგენის მეთოდოლოგია. 
ყოველივე აღნიშნული კურსდამთავრებულს საშუალებას მისცემს დასაქმდეს არქეოლოგიურ
გათხრებზე, მუზეუმებში, ექსპედიციებში, არქივებში, სპეციალიზებულ ლაბორატორიებში და
ზოგადად, სიძველეთმცოდნეობის დარგში არსებული სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო
სტრუქტურებში. გარდა ამისა, პროგრამის კურიკულუმის, კერძოდ კი საფაკულტეტო საგნების
შესწავლის საფუძველზე, კურსდამთავრებულს საშუალება ეძლევა დასაქმდეს მომიჯნავე და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში. 
პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ემსახურება ეროვნულ და
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, საზოგადოების ინტელექტუალურ, 
ზნეობრივ, კულტურულ და სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებას, საუნივერსიტეტო
ტრადიციების განვითარებას, აკადემიური თავისუფლების დაცვას, სტუდენტზე
ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას.
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები; 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:
არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული
და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე არქეოლოგიის  
ბაკალავრს გააჩნია არქეოლოგიის დარგობრივი სფეროს ფართო და კომპლექსური ცოდნა. 
კურსდამთავრებულს აქვს არქეოლოგიის საფუძვლების (ზოგადი არქეოლოგიის) ძირითადი
პრინციპების საბაზისო ცოდნა, არქეოლოგიური კვლევის პროცესების ძირითადი
ტენდენციების ცოდნა; მატერიალური კულტურის ნაშთის ერთ მთლიან კულტურულ
კონტექსტში გააზრების უნარი; ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ
სფეროში მუშაობის მეთოდებს; იცნობს დარგის სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და
კონცეფციებს; დაუფლებულია ინგლისურს B2 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო
საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის
რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი
მიზნებისთვის. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები
და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, 
ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები. საქართველოს
ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ
კონტექსტში. აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები. ძირითადი ენათმეცნიერული
თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
არქეოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია არქეოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური
პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება, არქეოლოგიური კვლევის ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. კურსდამთავრებულს
აქვს სხვადასხვა სახის წყაროების მოპოვების (არქეოლოგიური ფონდები, არქივები, 
მუზეუმები) მათი დამუშავების და დაკვირვების უნარი; აქვს საველე და ლაბორატორიული
გამოკლვევების წარმოების უნარი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად; სამუზეუმო და
არქეოლოგიურ ფონდებზე მუშაობის უნარი; კონკრეტული არქეოლოგიური კომპლექსების
კულტურული და ქრონოლოგიური ატრიბუციის უნარი; კონკრეტულ არქეოლოგიურ
კულტურებსა და მათი განვითარების ძირითად მოვლენებში წვდომა; მათი განხილვა ამ
კულტურათა წამყვან ნიშანთა ჩვენებით. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო
ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური და ისტორიული
პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და
მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. ლოგიკური
მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და
ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის
ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის
ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა
დანიშნულების ტექსტების შექმნა. ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა
თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
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(ნაშრომის) განსახორციელებლად.

დასკვნის უნარი:
არქეოლოგიის ბაკალავრს აქვს დარგისათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  
განმარტების, ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის უნარი დარგობრივი
სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით (ანალიზი და სინთეზი); მონაცემთა
ინტერპრეტაციისა და პრობლემის გადაჭრის უნარი; შეუძლია დასაბუთებული  დასკვნის
ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; პრობლემის სინქრონიაში და
დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი:
არქეოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და აკადემიური
ან კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება,
მათ შორის დარგობრივ სფეროში; კურსდამთავრებულს აქვს ინდივიდუალური და ჯგუფური
მუშაობის უნარი; ახალ გარემოსთან ადაპტირების უნარი;
სწავლის უნარი: 
არქეოლოგიის ბაკალავრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა
და ორგანიზების უნარი; აქვს სამეცნიერო სიახლეებისადმი თვალის მიდევნების უნარი, 
სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვის უნარი; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად. მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
არქეოლოგიის ბაკალავრს  კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა
და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს ინტელექტუალური საკუთრების
უფლებას. აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების
აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, 
პრეზენტაციის, რეფერატის, საველე ექსპედიციების, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი 
გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე 
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განამატრებითი 
მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
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40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი:  პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ზვიად კვიციანი. 
ელ-ფოსტა: zviad.kvitsiani@tsu.ge
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია / Arhaeology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი. 35 ECTS კრედიტი ეთმობა
სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 25 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო
კურსებისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს საბაზისო ცოდნა არქეოლოგიური
მეცნიერების საფუძვლებში, რომელსაც შეეძლება მინიმალური დახმარების პირობებში
მატერიალური კულტურის ნაშთის ზოგადი ქრონოლოგიური და კულტურული კუთვნილების
განსაზღვრა; საქართველოს არქეოლოგიური კულტურების შესახებ ცოდნა. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. დამატებითი სპეციალობის არჩევის
ბოლო ვადაა მეოთხე სემესტრი.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:
კურსდამთავრებულს აქვს არქეოლოგიის საფუძვლების (ზოგადი არქეოლოგიის) ძირითადი
პრინციპების საბაზისო ცოდნა; საქართველოს არქეოლოგიური კულტურების შესახებ ცოდნა; 
არქეოლოგიური კვლევის პროცესების ძირითადი ტენდენციების ცოდნა; მატერიალური
კულტურის ნაშთის ერთ მთლიან კულტურულ კონტექსტში გააზრების უნარი; სტუდენტს აქვს
საბაზისო ცოდნა კლასიკური ხანის ნივთიერი კულტურის უმთავრესი არქეოლოგიური
ძეგლების, აგრეთვე ანტიკური არქეოლოგიის, ჩატარებული კვლევა–ძიების ძირითადი
მიღწევების შესახებ. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
კურსდამთავრებულს აქვს სხვადასხვა სახის წყაროების მოპოვების (არქეოლოგიური
ფონდები, არქივები,მუზეუმები) მათი დამუშავების, სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანისა და
დაკვირვების უნარი; ფაქტობრივი მასალის ანალიზის, პრობლემების ამოცნობისა და მათი
გადაჭრის უნარი შესაბამისი ცოდნის გამოყენებით; არქეოლოგიური კვლევის  მეთოდების
გამოყენების უნარი; 

დასკვნის უნარი:
კურსდამთავრებულს აქვს ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის უნარი
დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით (ანალიზი და სინთეზი); 
მონაცემთა ინტერპრეტაციისა და პრობლემის გადაჭრის უნარი;

კომუნიკაციის უნარი:
აქვს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან წერილობითი და ზეპირი ფორმით
მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრებებისა და არგუმენტების
წამოყენების უნარი.
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სწავლის უნარი:
კურსდამთავრებულს აქვს სამეცნიერო სიახლეებისადმი თვალის მიდევნების უნარი, სწავლის
პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვის უნარი. 

ღირებულებები:
ფლობს ეთიკის ნორმებს, აქვს ტოლერანტობისა და ინტელექტუალური საკუთრების
პატივისცემის უნარი. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, 
პრეზენტაციის,  რეფერატის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა 
მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, 
ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი:  პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ზვიად კვიციანი. 
ელ-ფოსტა: zviad.kvitsiani@tsu.ge  



24

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეთნოლოგია/Ethnology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეთნოლოგიის ბაკალავრი/BA in Ethnology
სპეციალობა: ეთნოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამაში 240 
ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ECTS კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო
სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი
(მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ECTS  კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს
შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ECTS 
კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის საბაკალავრო

პროგრამის მიზანია მოამზადოს  ფართო თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე
სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება ეთნიკურ პრობლემათა
განხილვა-მოგვარების მიმართულებით წარმართულ საქმიანობაში. პროგრამის მიზანია, 
ეთნოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის ფონზე, მოამზადოს სპეციალისტი,  
აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს
მის შრომით  დასაქმებას.

მიზნის მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების განხორციელებას, 
კერძოდ, მოამზადოს  თანამედროვე გამორჩეული ეთნოლოგიური მეთოდების, თეორიებისა
და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად პრაქტიკული კვლევების განხორციელება.  
სტუდენტებს გამოუმუშაოს საველე მონაცემების საფუძველზე მსოფლიოს ხალხთა სოციო-
კულტურული განსხვავებულობის რელატივისტური კვლევის უნარი, მათ შეეძლოთ
მიმდინარე ეთნო–კულტურულ პროცესებზე დაკვირვება და მათი განვითარების
პერსპექტივების პროგნოზირება. ეთნოსთაშორის ურთიერთობებზე მოქმედი ფაქტორების, 
ეთნოსთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ტრადიციული სისტემებისა და თანამედროვე
მექანიზმების შესახებ არსებული ცოდნის გამოყენება; სხვადასხვა სახის კონფლიქტების
(იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური თუ სხვა) ჩამოყალიბების მიზეზების, 
განვითარების შესაძლო ვარიანტების, სავარაუდო შედეგების ანალიზი; არსებული
ეთნოგრაფიული რეალობის (ეთნიკური თუ ეთნოგრაფიული თავისებურებების) ფიქსაცია, 
რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი ტრადიციული ელემენტის რევიტალიზაციის (მაგ. სოციალური
კონტროლის მექანიზმები, ურთიერთდახმარების ფორმები და სხვა) მიზანშეწონილების
დასაბუთება. მოამზადოს ეთნოგრაფიული რეალობისა და თავისებურებების
(განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება კავკასიის რეგიონსა და საქართველოზე) მცოდნე
კვალიფიციური სპეციალისტი, რომლისთვისაც კარგად იქნება ცნობილი კავკასიისთვის
დამახასიათებელი პრობლემები, რეგიონში მცხოვრები ხალხების ისტორიულ-კულტურული
ურთიერთობები, მათი ყოფა და ისტორიის ხანგრძლივ პერიოდებზე გავლენის მქონე
ღირებულებათა სისტემები, ეთნიკური კატეგორიები, ინტერეთნიკური ურთიერთობების
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მარეგულირებელი ფაქტორები. გამოყენებულ იქნება დარგში სწავლებისა და კვლევის
თანამედროვე საერთაშორისო მიღწევები და მეთოდები, მსოფლიოს წამყვანი სასწავლო და
კვლევითი ცენტრების გამოცდილება.

ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, 
სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის
მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე
უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე
სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის მულტიდისციპლინური
პროფილის გამო ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა
მხოლოდ ჰუმანიტარულ, არამედ სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის
გაგრძელების პერსპექტივა.

ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი შედგენილია ლოგიკურად, 
რათა საფეხურებრივი პრინციპით, თანდათანობით მოხდეს იმ კომპეტენციების გამომუშავება
და კვალიფიკაციის მიიღება, რომელსაც, ზოგადად, პროგრამა  და, კერძოდ, მისი მიზან-
შედეგები ითვალისწინებს. არჩევითობის პრინციპი უზრუნველყოფილია როგორც ძირითადი
სპეციალობის, ისე დამატებითი სპეციალობის (ასეთის არჩევის შემთხვევაში) და
საფაკულტეტო დისციპლინების ფარგლებში. სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას
გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა
შერწყმას. სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო
ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, 
ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, 
დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, 
წერითი დავალებები და სხვ.) კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში
გამოყენებული მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის საბაკალავრო

პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:
 ცოდნა და გაცნობიერება:

სტუდენტებს გადაეცემათ დარგობრივი თეორიული ცოდნა ეთნოლოგიური მეცნიერების
ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიული მიდგომებისა და
მიმდინარეობების, დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდეციების შესახებ. სტუდენტები
გაეცნობიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა ეთნოსი (ხალხი) და მისი
მახასიათებლები _ მატერიალური და სულიერი კულტურა, ნათესაობის სისტემები, 
სოციალური და პოლიტიკური სტრუქტურები, ფსიქოლოგიური თავისებურებები და ეთნიკური
ხასიათი, ღირებულებათა სისტემა, კულტურათაშორისი მიმართებანი და კულტურის
დინამიკა, აღზრდის ტრადიციები და ქცევის ნორმები. შეისწავლიან მსოფლიოს ხალხთა
წარმოშობისა და განსახლების, მათი ანთროპოლოგიური, ლინგვისტური და კულტურული
კუთვნილების საკითხებს. მიღებული ცოდნა სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას
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წარმოიდგინონ მსოფლიოს ეთნიკური სურათი, გააკეთონ მოვლენათა ისტორიულ-
ეთნოლოგიური ანალიზი და განსხვავებულ კონტექსტში აღიქვან ისტორიული და მიმდინარე
პროცესები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება საქართველოსა და კავკასიის
ეთნოლოგიური პრობლემების შესწავლაზე. სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ
დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის, უნარები.

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
პროგრამა სტუდენტებს შესძენს პრაქტიკულ გამოცდილებას ეთნოლოგიური მეთოდების
გამოყენებით მოახდინონ მასალის ფიქსაცია-კლასიფიკაცია და ანალიზი. მათ შეეძლებათ
მონაწილეობის მიღება ეთნიკურ პრობლემათა განხილვა-მოგვარების მიმართულებით
წარმართულ საქმიანობაში. შეძლებენ გაანალიზონ რეგიონში მიმდინარე ეთნო-
კულტურული პროცესები, რაც გავლენას ახდენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. 
პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ ზოგად თეორიული და გარკვეული
პრაქტიკული (საველე პრაქტიკის გავლისას მიღებული) ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ
გამოიყენონ თეორიული მიდგომები და არგუმენტები სხვადასხვა ეთნო-კულტურულ
პრობლემასთან მიმართებაში, შეკრიბონ მათთვის საინტერესო მასალა, სათანადო
მეთოდების გამოყენებით და მოახდინონ მონაცემთა ინტერპრეტაცია დარგში არსებული
თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით, გამოუმუშავდებათ სწავლისა და კვლევის
დაგეგმა-ორგანიზების პრაქტიკული უნარი. 

 დასკვნის უნარი:
სწავლების პროცესში სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ ისეთი უნარები, როგორიცაა ანალიზისა
და სინთეზის უნარი (კოგნიტიური უნარები); მათ შეეძლებათ მონაცემთა განზოგადება და
თეორიული მეთოდების გამოყენებით განმაზოგადებელი დასკვნების გამოტანა.

 კომუნიკაციის უნარი:
პროგრამის კურსდამთავრებულებს გამოუმუშავდებათ ლინგვისტური უნარებიდან ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაციის, ასევე იდებისა და პრობლემების შესახებ მსჯელობის უნარი; 
ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის უნარი და ეთიკური პასუხისმგებლობა (სოციალური
უნარები).

 სწავლის უნარი:
გამოუმუშავდებათ სწავლისა და კვლევის დაგეგმა-ორგანიზების უნარი, ესეს, რეფერატის, 
საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება ხელს შეუწყობს კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის
პროექტების შემუშავების დაგეგმვის უნარის გამომუშავებას (მეთოდოლოგიური უნარი); 
გამოუმუშავდებათ სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღებისა და გამოყენების უნარი
(ტექნოლოგიური უნარი);, სისტემური უნარებიდან დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის, 
უნარები.

 ღირებულებები:
პროგრამის კურსდამთავრებულებს განუვითარდებათ სამყაროს რელატივისტური ხედვის, 
შესაბამისად შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო, ღია საზოგადოებისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებები, მათ შეეძლებათ ამ ღირებულებათა ფორმირების
პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
ზემოთაღნიშნული შედეგები მიიღწევა სალექციო–სასემინარო მუშაობისას აქტიურობის, 
პრეზენტაციების, კოლოკვიუმებისა და ტესტების მეშვეობით, სასემინარო მუშაობისას
მიცემული პრაქტიკული დავალებების შესრულების, ესეების, საველე ანგარიშების, 
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საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებითა და საველე საექსპედიციო მუშაობაში აქტიური
ჩართვით.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოც.პროფ. ქეთევან ხუციშვილი. 
ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge, kkhutsishvilik@gmail.com
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ეთნოლოგია/Ethnology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი. დამატებით საბაკალავრო
პროგრამაში 60 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 40 ECTS კრედიტი ეთმობა
სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო
კურსებისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია  ფართო თეორიული და პრაქტიკული სისტემური ცოდნა მისცეს
კურსდამთავრებულს ეთნოლოგიის, როგორც დარგის მიზნებისა და მეთოდებისა. ასეთი
კადრების მომზადებას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ქართული
სახლემწიფოსთვის, რადგან დღეისათვის და მომავალშიც ქართული სახელმწიფოსა და
პოლიტიკის განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს რეგიონში მიმდინარე ეთნო-
კულტურული პროცესები, რაც გავლენას ახდენს რეგიონის ქვეყნებსა და ხალხებზე, და რიგ
შემთხვევებში მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. 
ამ  მიზნის მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების განხორციელებას, 
კერძოდ,

 მისცეს  კურსდამთავრებულებს თანამედროვე  ეთნოლოგიური მეთოდების, თეორიების
ცოდნა და მათი პრაქტიკული გამოყენების უნარი, რომელთა საფუძველზეც შეეძლებათ
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად პრაქტიკული კვლევების
განხორციელება.  

 გამოუმუშაოს სტუდენტებს საველე მონაცემების საფუძველზე მსოფლიოს ხალხთა სოციო-
კულტურული განსხვავებულობის რელატივისტური კვლევის უნარი, რათა მათ შეეძლოთ
მიმდინარე ეთნო–კულტურულ პროცესებზე დაკვირვება და მათი განვითარების
პერსპექტივების პროგნოზირება. მოამზადოს ეთნოგრაფიული რეალობისა და
თავისებურებების (განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება კავკასიის რეგიონსა და
საქართველოზე) მცოდნე კადრი, რომლისთვისაც კარგად იქნება ცნობილი კავკასიისთვის
დამახასიათებელი პრობლემები, რეგიონში მცხოვრები ხალხების ისტორიულ-კულტურული
ურთიერთობები, მათი ყოფა და ისტორიის ხანგრძლივ პერიოდებზე გავლენის მქონე
ღირებულებათა სისტემები, ეთნიკური კატეგორიები, ინტერეთნიკური ურთიერთობების
მარეგულირებელი ფაქტორები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ თავიანთ ძირითად სპეციალობასთან
კომბინირებით და ზოგადთეორიული და გარკვეული პრაქტიკული (საველე პრაქტიკის
გავლისას მიღებული) ცოდნის საფუძველზე გამოიყენონ როგორც სტანდარტული ასევე
გამორჩეული თეორიული მიდგომები და არგუმენტები სხვადასხვა ეთნო-კულტურულ
პრობლემასთან მიმართებაში, შეკრიბონ მათთვის საინტერესო მასალა, სათანადო
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მეთოდების გამოყენებით და მოახდინონ მონაცემთა ინტერპრეტაცია დარგში არსებული
თანამედროვე სტანდარტული მიდგომების გათვალისწინებით. სწავლების პროცესში
სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ ისეთი უნარები, როგორიცაა ინდივიდუალური და ჯგუფური
მუშაობის, ინფორმაციის მოპოვების, ასევე იდებისა და პრობლემების შესახებ მსჯელობის
დროს საჭირო კომუნიკაციის უნარები.

 ცოდნა და გაცნობიერება:
კურსდამთავრებულებს აქვთ დარგობრივი თეორიული ცოდნა ეთნოლოგიური მეცნიერების
ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიული მიდგომებისა და
მიმდინარეობების, დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდეციების შესახებ.  
განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია საქართველოსა და კავკასიის
ეთნოლოგიური პრობლემების შესწავლაზე. კაურსდამთავრებულებს გამომუშავებული
აქვთ დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის  უნარები.

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
პროგრამა უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთათვის პრაქტიკულ გამოცდილებას,
ეთნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით მოახდინონ მასალის ფიქსაცია-კლასიფიკაცია. 
აქვთ უნარი, გაანალიზონ რეგიონში მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები, რაც
გავლენას ახდენს აქ მიმდინარე პროცესებზე. პროგრამის კურსდამთავრებულებს
გამოუმუშავდებათ სწავლისა და კვლევის დაგეგმა-ორგანიზების პრაქტიკული უნარი.

 დასკვნის უნარი:
სწავლების პროცესში კურსდამთავრებულები იძენენ ისეთ უნარებს, როგორიცაა ანალიზისა
და სინთეზის უნარი (კოგნიტიური უნარები); მათ შეუძლიათ მონაცემთა განზოგადება და
თეორიული მეთოდების გამოყენებით განმაზოგადებელი დასკვნების გამოტანა.

 კომუნიკაციის უნარი:
პროგრამის კურსდამთავრებულებს გამომუშავებული აქვთ ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაციის, ასევე იდებისა და პრობლემების შესახებ მსჯელობის უნარი; ინდივიდუალური
და ჯგუფური მუშაობის უნარი და ეთიკური პასუხისმგებლობა (სოციალური უნარები).

 სწავლის უნარი:
მათ აქვთ სწავლისა და კვლევის დაგეგმვა-ორგანიზების უნარი, ესეს, რეფერატის მომზადება
ხელს უწყობს კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის პროექტების შემუშავება–დაგეგმვის
უნარის გამომუშავებას (მეთოდოლოგიური უნარი); სისტემური უნარებიდან დამოუკიდებელი
სწავლისა და მუშაობის უნარები.

 ღირებულებები:
პროგრამის კურსდამთავრებულებს განუვითარდებათ სამყაროს რელატივისტური ხედვის, 
შესაბამისად შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო, ღია საზოგადოებისთვის
დამახასიათებელი ღირებულებები, მათ შეეძლებათ ამ ღირებულებათა ფორმირების
პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
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ზემოთაღნიშნული შედეგები მიიღწევა სალექციო–სასემინარო მუშაობისას აქტიურობის, 
პრეზენტაციების, კოლოკვიუმებისა და ტესტების მეშვეობით, სასემინარო მუშაობისას
მიცემული პრაქტიკული დავალებების შესრულების, ესეების, საველე ანგარიშების
მომზადებითა და საველე საექსპედიციო მუშაობაში აქტიური ჩართვით.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოც.პროფ. ქეთევან ხუციშვილი. 
ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge, kkhutsishvilik@gmail.com
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: კულტურის კვლევები/Cultural Studies

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კულტურის კვლევათა ბაკალავრი / BA in Cultural Studies          

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 
240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო 240 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC 
კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი
განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ESTC კრედიტის
ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი
პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 55 
ESTC კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 55 ESTC კრედიტი სპეციალობის
არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო
ნაშრომისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევათა საბაკალავრო
პროგრამა კომპლექსურად შეისწავლის კულტურის ფენომენს,  კულტურის კვლევებში
გამოყენებულ ძირითად ცნებებსა და კატეგორიებს, სკოლებსა და მიმდინარეობებს, 
რომელთა წარმომადგენლებმა სათავე დაუდეს კულტურის მეცნიერებათა
ჩამოყალიბებას კვლევის ცალკე დარგად, კულტურის ემპირიული კვლევის მეთოდებს. 
სტუდენტი ეუფლებას კულტურის ფენომენისადმი ინტერდისციპლინური მიდგომის, 
ემპირიული მასალის თავმოყრისა და ანალიზის უნარ-ჩვევებს.
პროგრამის მიზანია, კულტურის კვლევათა სფეროში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, 
მოამზადოს სპეციალისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, 
რომლებიც რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება შრომის ბაზარზე.
პროგრამა აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს და ავითარებს მათ ინოვაციური
კვლევებითა და სწავლებით. იგი მიზანდ ისახავს ეროვნული და
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებას, კერძოდ, კულტურული
მრავალფეროვნების პოზიტიური აღქმის ხელშეწყობას, კულტურათაშორისი დიალოგის
პრინციპების დამკვიდრებას, რაც გულისხმობს სხვა კულტურების გაცნობას, 
კულტურათაშორისი განსხვავებების გაცნობიერებას, განსხვავებულის პატივისცემას; 
სტერეოტიპების, ქსენოფობიის და რასიზმის პრევენციას; მრავალფეროვან კულტურულ
გარემოში ორიენტაციის, წარმატებული კომუნიკაციისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების
გამომუშავებას.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის
კულტურის კვლევათა საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული
საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქე - ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, 
კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
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სწავლის შედეგი: საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტს ზოგადი
ჰუმანიტარული ცოდნითა და კონკრეტული კომპეტენციით კულტურის კვლევათა სფეროში; 
ეხმარება დაინახოს, როგორ უკავშირდება კულტურული განვითარების პრობლემები
პოლიტიკურ და სოციალურ ინტერესებს ამა თუ იმ ეპოქაში; რამდენად დამოკიდებულია
წარსულის აღქმა და რეპრეზენტაცია კონკრეტულ კულტურულ სივრცეზე; როგორ იცვლება
სამეცნიერო ინტერესები, კატეგორიები და პრობლემები დროსთან ერთად; სტუდენტს უნდა
შეეძლოს ინფორმაციის მოპოვება და გამოყენება, პრობლემის იდენტიფიცირება, მისი
გადაწყვეტის ხერხებისა და გზების შერჩევა; ჰქონდეს ფაქტობრივი მასალის ანალიზისა და
სინთეზის უნარი; შეეძლოს კონსტრუქციული გზით კრიტიკული შეხედულებების გამოხატვა, 
თავისი შესაძლებლობების წარმოჩენა ზეპირი და წერილობითი ფორმით.
პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს უყალიბდება მულტიკულტურულ გარემოში
ორიენტაციის,  კომუნიკაციის, კულტურული განსხვავებებით განპირობებული კონფლიქტური
სიტუაციების თავიდან აცილების უნარ-ჩვევები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ერთი
მხრივ, თანამედროვე გლობალურ სამყაროში, მეორე მხრივ კი საქართველოს
მრავალეთნიკურ, მრავალკუტურულ და მრავალკონფესიურ რეალობაში წარმატებული
თვითდამკვიდრებისათვის. კურსდამთავრებულთა სახით საზოგადოება შეიძენს გახსნილ, 
ტოლერანტულ, სტერეოტიპებისა და ცრურწმენებისგან თავისუფალ მოქალაქეებს, 
რომლებიც შეძლებენ შეძენილი ფასეულობები, ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარონ
თანატოლებს და გამოიყენონ მომავალ ცხოვრებაში. ეს ხელს შეუწყობს სამოქალაქო
საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

ცოდნა და გაცნობიერება: სალექციო და სასემინარო მუშაობისათვის განსაზღვრული
თეორიული და ემპირიული მასალის ათვისების საფუძველზე, ბაკალავრი ფლობს საბაზისო
ცოდნას კულტურის მეცნიერებებში, კულტურის ფენომენის მეცნიერული ანალიზის საწყისებს, 
აქვს წარმოდგენა კულტურის ფენომენის კვლევის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს
ძირითად პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს კულტურის მეცნიერებებში, აქვს
კულტურული ფაქტებისა და მოვლენების კონტექსტუალიზაციის უნარი. ამ ცოდნას იგი
იყენებს საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: შეძენილი ცოდნა სტუდენტს უყალიბებს ემპირიული
მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის, ლიტერატურის მოძიების, სისტემატიზაციის, 
კრიტიკული ანალიზის,  ზეპირი და წერილობითი ფორმით მუშაობის შედეგების
პრეზენტაციის უნარს, რომელიც აუცილებელია დასაქმებისა და წარმატებული
საქმიანობისათვის. პროგრამის გავლის შედეგად შეძენილი უნარ-ჩვევები
კურსდამთავრებულს აძლევს მულტიკულტურულ გარემოში დასაქმებისა და სწავლის
შესაძლებლობას.და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, დასკვნის
გამოიტანა და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება.

კომუნიკაციის უნარი: კულტურის კვლევათა  ბაკალავრს  შეუძლია სხვადასხვა ტიპის
პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება, ეფექტური ურთიერთობა სასწავლო თუ სამუშაო
ჯგუფში.

დასკვნის უნარი: კულტურის კვლევათა ბაკალავრს შეუძლია კულტურის ფენომენთან
დაკავშირებული ემპირიული მონაცემების შეგროვება, განმარტება და ანალიზი შესაბამისი
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მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო
არგუმენტირება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება
და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს კულტურის კვლევათა პრობლემატიკის
სინქრონული და დიაქრონული ხედვის უნარი; სიტუაციაში ადაპტირებისა და, მინიმალური
დახმარების პირობებში, მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; პრობლემის
გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, 
სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.

სწავლის უნარი: კულტურის კვლევათა ბაკალავრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და
რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაო
გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების მოძიება
და გამოყენება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის
პროცესის მართვა, მისი თანმიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასება, შემდგომი სწავლის
საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის
მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების დამოუკიდებლად სრულყოფა პრაქტიკული
საქმიანობის პროცესში; დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის
პირობებში მიღებული რეკომენდაციების შესაბამისად; სამეცნიერო დარგობრივ
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების
შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: კულტურის კვლევათა ბაკალავრს კარგად აქვს გაცნობიერებული
პროფესიული პასუხისმგებლობა, აკადემიური და ეთიკური ნორმები; იცავს
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას; აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, 
კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; 
ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის, განსხვავებული კულტურებისა და
რელიგიების პატივისცემა; პატივს სცემს დემოკრატიულ ფასეულობებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). შეძენილი ცოდნის შემოწმებისა და პრაქტიკული გამოყენების
ამოცანას ემსახურება საბაკალავრო ნაშრომი, რომელიც, ამავე დროს, საფუძველს უყრის
დამოუკიდებელი კვლევის უნარის ჩამოყალიბებას. პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი
კურსები საერთოა ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა  საბაკალავრო
პროგრამასთან. ეს უზრუნველყოფს კულტურის მეცნიერებათა სფეროსათვის აუცილებელ
მრავალმხრივ და ინტერდისციპლინურ ცოდნას.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
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0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. ნინო ჩიქოვანს.
ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: კულტურის კვლევები/ Cultural 
Studies

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი. 40 ECTS კრედიტი ეთმობა
სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო
კურსებისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა კულტურის
კვლევათა სფეროში და აღჭურვოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, 
რომლებიც უზრუნველყოფს მისი შანსების გაზრდას  შრომით  ბაზარზე ძირითად
(მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად. კულტურის
მეცნიერებების დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური
რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  წინაპირობის გარეშე.
პროგრამაზე სწავლის დაწყება რეკომენდებულია მესამე სემესტრიდან. კულტურის
კვლევების დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სასურველია, შემოვიდნენ სტუდენტები
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფარგლებში ისტორიის, არქეოლოგიის, 
ხელოვნებათმცოდნეობის, ეთნოლოგიის, ქართული ფილოლოგიის, რომელიმე
უცხოენოვანი ფილოლოგიის  და სხვ. ძირითადი პროგრამებიდან; ასევე სასურველია
სტუდენტთა მიღება სოციალ-პოლიტიკური პროფილის პროგრამებიდან. ამ ძირითადი
პროგრამების კომბინირება კულტურის კვლევების დამატებით პროგრამასთან გაუფართოებს
სტუდენტს ცოდნის არეალს და მისცემს კურსდამთავრებულს შრომით ბაზარზე დასაქმების
მეტ შანსს. 

სწავლის შედეგი: 
ცოდნა და გაცნობიერება: სალექციო და სასემინარო მუშაობისათვის განსაზღვრული
თეორიული და ემპირიული მასალის ათვისების საფუძველზე, ბაკალავრი ფლობს საბაზისო
ცოდნას კულტურის მეცნიერებებში, კულტურის ფენომენის მეცნიერული ანალიზის საწყისებს, 
აქვს წარმოდგენა კულტურის ფენომენის კვლევის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს
ძირითად პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს კულტურის მეცნიერებებში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, 
ლიტერატურის მოძიება, სისტემატიზაცია, მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და
წერილობითი ფორმით.

დასკვნის უნარი: სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, დასკვნის
გამოიტანა და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება.
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კომუნიკაციის უნარი: სემინარული მუშაობა სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი მუშაობის
შედეგების აუდიტორიისათვის მიწოდებისა და დისკუსიაში მონაწილეობის უნარს.

სწავლის უნარი: კულტურის კვლევათა სფეროში არსებული ლიტერატურის მოძიებისა და
სწავლის პროცესში მისი გამოყენებისათვის მზაობა.

ღირებულებები: კულტურული მრავალფეროვნების,  კულტურათა თანაბარ
მნიშვნელიანობისა და კულტურათაშორისი დიალოგის პრინციპების, როგორც
ღირებულებათა დამკვიდრება.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში 
იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის 
დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და 
სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. ნინო ჩიქოვანს.
ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com
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საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: ხელოვნებათმცოდნეობა/Theory and History of Art

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი / BA in Theory and 
History of  Art
სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნეობა

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამის
ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი).
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო
პროგრამით ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად
საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა
ფაკულტეტებზე.
დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი
სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო
ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების
შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო 
ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით 
კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:
სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  85 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად
სავალდებულო მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 25 ECTS კრედიტი - სპეციალობის
არჩევით დისციპლინებს. 
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სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს მისცეს საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისი საბაზისო ცოდნა ხელოვნებისა და არქიტექტურის სხვადასხვა სფეროს, 
პერიოდისა და მიმართულების შესახებ. სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ 
განათლება ხელოვნების ისტორიასა და თეორიაში, დაეუფლონ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, 
მოემზადონ სწავლის გაგრძელებისათვის შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე ან 
დამოუკიდებელი პრაქტიკული მუშაობისათვის. 
პროგრამა სტუდენტებს აძლევს სპეციალიზებულ ცოდნას მსოფლიო და ქართული
ხელოვნების ისტორიაში წინარექრისტიანული ხანიდან დღემდე; ჩამოუყალიბებს და
განუვითარებს მეთოდოლოგიურ უნარ-ჩვევებს პროფესიული პოზიციებით განპირობებული
სამუშაოს შესრულებისათვის. 
დარგის – ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამა
ინტერდისციპლინარულია და მასში გაერთიანებული საგნები ისწავლება ეპოქებისა და
რეგიონების თანადროული რეალიების ფართო კონტექსტში, კომპარატიული მეთოდით. 
სავალდებულო საგნების გარდა, სტუდენტს ეძლევა არჩევითი დისციპლინების ფართო
არჩევანი. სწავლების ამ საფეხურზე გათვალისწინებულია ლექციები, სემინარები, წერითი
სამუშაოები, დისკუსია, გასვლითი პრაქტიკა როგორც საკუთრივ ძეგლებზე, ისე მუზეუმებში, 
ხელოვანთა სახელოსნოებში. ხელოვნების ისტორია, როგორც საუნივერსიტეტო საგანი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისი დაარსებიდან არსებობს. ხანგრძლივი
ტრადიციის პირობებში ეს დარგი გათვალისწინებულია, როგორც საკუთრივ
ხელოვნებათმცოდნეებისათვის, ისე მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებისათვის.
სასწავლო პროგრამა განაპირობებს ფართო პროფილის მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტის მომზადებას, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება თანამედროვე დასაქმების
ბაზარზე. 
კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს ექნება სწავლის გაგრძელების და პიროვნული
განვითარების საშუალება დემოკრატიული ფასეულობების შესაბამისად. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:  
1. ცოდნა და გაცნობიერება:

1.1 ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების
ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, 
ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და
რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა
და ლოგიკის, ფილოსოფიური
ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.2 საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, 
ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო)
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1.3 აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები. აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.4 რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) 
სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი
თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები
(არჩევით).

საფაკულტეტო არჩევითი
შესავალი კურსი

1.5 ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.6 ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე
მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში
რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 
დონეზე. 

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; 
არჩევით)

1.7 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის
საბაზისო კურსი (არჩევით)    

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    

1.8 სპეციფიკური ცოდნა ანტიკური ხელოვნების
არსაა და ფუნქციებზე, ფილოსოფიურ
საფუძვლებზე, მსოფლმხედველობით
წანამღვრებზე და მის ძირითად სტილისტურ
თავისებურებზე.  ხელოვნების ნაწარმოების
ფორმის ანალიზის ჩვევები, ცოდნა
არქიტექტურის კონსტრუქციულ და
კომპოზიციურ  საფუძვლებზე (ანტიკური
ორდერების და ა.შ. მაგალითზე) და სხვ. 

ანტიკური სამყაროს ხელოვნება
(სავალდებულო);
ძველი სამყაროს ხელოვნება და
საქართველო (არჩევითი)

1.9 ცოდნა ძველი აღმოსავლეთის ხელოვნების
შესახებ. 
რეგიონის (შუამდინარეთი, ეგვიპტე, ანატოლიის
ზეგანი, არაბეთის ნახევარკუნძული) 
ხელოვნების კვლევის ისტორიის, მიზნების, 
მნიშვნელობის, უძველესი კულტურების
წარმოშობის, მათი სოციალურ-კულტურული
მახასიათებლების შესახებ;

ძველი აღმოსავლეთის
ხელოვნება (სავალდებულო);
ძველი სამყაროს ხელოვნება და
საქართველო (არჩევითი)

1.10 სპეციფიკური ცოდნა  ქრისტიანული
აღმოსავლეთის ქვეყნების ხელოვნების არსაა
და ფუნქციებზე,  მსოფლმხედველობით
წანამღვრებზე დ ძირითად სტილისტურ
თავისებურებზე.  ურთიერთობა მეზობელ
მაჰმადიანურ სამყაროსთან. ხელოვნების
ნაწარმოების ფორმის ანალიზის ჩვევები, 
ცოდნა არქიტექტურის კონსტრუქციულ და
კომპოზიციურ საფუძვლებზე და სხვ. 

შუა საუკუნეების ქრისტიანული
აღმოსავლეთის ხელოვნება
(სავალდებულო);
ისლამური ხელოვნება და
საქართველო (არჩევითი)

1.11 ცოდნა მსოფლიო ხელოვნების განვითარების შუა საუკუნეების ქრისტიანული



40

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპის _ შუა
საუკუნეების ევროპის _ დამახასიათებელი
თავისებურებების, დარგთა მრავალფეროვნების
შესახებ:კულტურული, ისტორიული და
რელიგიური კონტექსტის შესახებ, რომელშიც
ყალიბდება და ვითარდება შუა საუკუნეების
ხელოვნება; 

დასავლეთის ხელოვნება
(სავალდებულო);
ევროპული ხელოვნება
(რენესანსი) (სავალდებულო)

1.12 სპეციფიკურ ცოდნა აღმოსავლური ხელოვნების
არსაა და ფუნქციებზე, ფილოსოფიურ
საფუძვლებზე, მსოფლმხედველობით
წანამღვრებზე და მის ძირითად სტილისტურ
თავისებურებზე.  ხელოვნების ნაწარმოების
ფორმის ანალიზის ჩვევები, ცოდნა
არქიტექტურის, სახვითი და დეკორატიულ
გამოყენებითი ხელოვნების ძირითად
საფუძვლებზე და სხვ.

აღმოსავლური ხელოვნება
(სავალდებულო);
ისლამური ხელოვნება და
საქართველო (არჩევითი)

1.13 ცოდნა დასავლეთ ევროპის კულტურის ზოგად-
ტიპოლოგიური ნიშნების, სპეციფიკიური სოციო-
კულტურული ძვრების შესახებ  მე-13-16 სს. 
რენესანსის შიდა კანონზომიერებების, ეტაპების, 
განვითარების ლოგიკის შესახებ; აღორძინების
ეპოქის სპეციფიური თვისებების გამოვლინების
შესახებ სხვადასხვა სკოლების, ხელოვანთა
შემოქმედებაში.

ევროპული ხელოვნება
(რენესანსი);
შუა საუკუნეების ქრისტიანული
დასავლეთის ხელოვნება
(სავალდებულო);

1.14 ცოდნა ევროპის ახალი ხელოვნების
საფუძვლების, ფილოსოფიური, 
მსოფლმხედველობითი წანამძღვრების, ზოგადი
ტენდენციების შესახებ.   ბაროკოს ფერწერისს, 
გამოყენებით ხელოვნების და არქიტექტურის, 
ჰოლანდიის “ოქროს საუკუნის” ფერწერის, 
ესპანეთის ფერწერულ სკოლას,  XVIII ს-ის
ინგლისის ფერწერის, კლასიციზმის და
ნეოკლასიციზმის არქიტექტურის, როკოკოს
ხელოვნების და სხვ, შესახებ, აგრეთვე
XVIII_XIX სს. მიჯნის ახალ რეალისტურ
ტენდენციების შესახებ ევროპის სახვით
ხელოვნებაში.  

ევროპული ხელოვნება  მე–17–18 
სს.) (სავალდებულო)

1.15 ცოდნა XX საუკუნის ევროპისა და ამერიკის
სახვითი და ვიზუალური ხელოვნების ძირითადი
და მოწინავე მიმართულებების შესახებ. უცხოური
სახელოვნებათმცოდნეო ლიტერატურის
დამუშავებით სტუდენტი  შესძლებს ევროპული
და ამერიკული სახვითი ხელოვნების
საფუძვლიან შესწავლას, რაც შემდგომში
გაუადვილებს მას თანამედროვე ქართულ

მე–19–20 სს. ხელოვნება (აშშ, 
ევროპა) (სავალდებულო);
იმპრესიონიზმი და
პოსტიმპრესიონიზმი (არჩევითი)
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ხელოვნებში არსებული პროცესების შესწავლას
და გააზრებას.

1.16 ცოდნა ძველი საქართველოს
ხუროთმოძღვრებისა და ხელოვნების
განვითარებაში მიმდინარე პროცესების, 
მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ძეგლების
და ხელოვნების ნიმუშების მხატვრულ-
სტილისტური თავისებებების შესახებ.

ძველი საქართველოს
არქიტექტურა და სახვითი
ხელოვნება (სავალდებულო);
ძველი სამყაროს ხელოვნება და
საქართველო (არჩევითი)

1.17 სპეციფიკური ცოდნა შუა საუკუნეების
ქართული ხუროთმოძღვრების და  სახვითი
ხელოვნების  შესახებ, ფორმირების
ისტორიულ-კულტურულ წანამძღვრებზე, შუა
საუკუნეების სხვადასხვა ეტაპზე მიმდინარე
პროცესების ხასიათსა და ტიპოლოგიურ-
სტილისტურ
თავისებურებებზე,არქიტექტურულ-
სამშენებლო პოტენციალზე და ქართული
არქიტექტურის თავისთავადობის
განმაპირობებელ ფაქტორებზე. 
არქიტექტურული ძეგლის ფორმის ანალიზის
კვლევის ჩვევები.

შუა საუკუნეების ქართული
ხუროთმოძღვრება
(სავალდებულო);
შუა საუკუნეების ქართული
სახვითი ხელოვნება
(სავალდებულო);
ძველი ქართული საერო
ხუროთმოძღვრება (არჩევითი);
ძველი ქართული
ოქრომჭედლობა (არჩევითი);
ძველი ქართული კედლის
მხატვრობა (არჩევითი);
ძველი ქართული კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლები
საქართველოს ფარგლებს გარეთ
(არჩევითი)

1.18 სპეციფიკური ცოდნა მეცხრამეტე-მეოცე
საუკუნეების ქართული და მსოფლიო
ხუროთმოძღვრების არსაა და ფუნქციებზე,
მსოფლმხედველობით წანამღვრებზე და
ძირითად სტილისტურ თავისებურებზე. ს
არქიტექტურული ძეგლის  ფორმის ანალიზის
ჩვევები, ცოდნა არქიტექტურის კონსტრუქციულ
და კომპოზიციურ მახასიათებლებზე და სხვ. 

მე–19–20 სს. ქართული
არქიტექტურა (სავალდებულო);
თანამედროვე არქიტექტურა: 
განვითარება გლობალიზაციისკენ
(არჩევითი)

1.19 ცოდნა ახალი და თანამედროვე ქართული 
სახვითი ხელოვნების ისტორიის, ძირითადი 
მიმდინარეობებისა და სტილების,პერიოდში 
მოღვაწე ქართველ ხელოვანთა შემოქმედების  
შესახებ.

ახალი და თანამედროვე
ქართული ხელოვნება
(არჩევითი);
მხატვარი თეატრში –
სცენოგრაფიის ისტორია
(არჩევითი)

1.20 არქიტექტურის და სახვითი ხელოვნების
ნაწარმოების აღქმის, შეფასების, ანალიზის, 
ინტერპრეტაციის უნარი. სქემატური ანაზომების, 
ჩანახატების კეთების უნარი.

საველე პრაქტიკა
(სავალდებულო;
არქიტექტურის და სახვითი
ხელოვნების ძეგლთა
რესტავრაციის საფუძვლები) 
(არჩევითი)
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1.21 სახვითი ხელოვნების მხატრული ნაწარმოების
ანალიზს. სტუდენტი გაიცნობს სახვითი
ხელოვნების  „სამეტყველო ენას“.სტუდენტი
საფუძვლიანად შეისწავლის იმ სახვით
საშუალებებს (კომპოზიცია, ფორმა, ფერი, ხაზი, 
შუქ-ჩრდილი, რიტმი და სხვა), რომელთა
საშუალებით იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.

მხატვრული ნაწარმოების
ანალიზი

1.22 სპეციფიკური ცოდნა ხელოვნების სინთეზური
დარგების შესახებ. ცოდნა ვიზუალური
ხელოვნების განსაკუთრებული დარგის,  
დეკორატიულ–გამოყენებითი ხელოვნების
შესახებ.

თეატრის ისტორია (არჩევითი); 
კინოს ისტორია
(არჩევითი);მხატვარი თეატრში–
სცენოგრაფიის ისტორია
(არჩევითი); კოსტიუმის ისტორია
(არჩევითი); დეკორატიულ–
გამოყენებითი ხელოვნება  
(არჩევითი)

1.23 სპეციფიკური ცოდნა მუზეუმების და გალერეების
მენეჯმენტის, მარკეტინგის და თანამედროვე
საგანმანათლებლო სისტემების შესახებ.

მუზეუმები და გალერეები _ 
მართვის თანამედროვე
მეთოდები  (არჩევითი)

1.24 ცოდნა ხელოვნეობათმცოდნეობის არსის, 
სპეციფიკის, მეთოდების, თეორიების შესახებ.

ხელოვნებათმცოდნეობის
შესავალი (საფაკულტეტო
არჩევითი)

1.25 ზოგად, სისტემატიზირებულ  ცოდნას მსოფლიო
და ქართული ხელოვნების ეტაპობრივი
განვითარების შესახებ. 

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია
(საფაკულტეტო არჩევითი);
ქართული ხელოვნების ისტორია
(საფაკულტეტო არჩევითი);

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
2.1 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და

კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების
გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით
ოპერირება.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.2 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა
პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი
აზრის დამაჯერებლად  
ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის
ადეკვატური ენობრივი ერთეულების
შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო
სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების
შექმნა.

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.3 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი
სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
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ინგლისურ  ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; 
არჩევით);

2.4 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა (არჩევით)

2.5 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და
კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი

2.6 ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.7 ინტელექტუალურ, მხატვრულ, ისტორიულ
კონტექსტში. დამახასიათებელი და ასევე
ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებას პრობლემების
გადასაჭრელად, შეძლებს კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
განხორციელებას წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

ძველი აღმოსავლეთის ხელოვნება
(სავალდებულო);
ანტიკური სამყაროს ხელოვნება
(სავალდებულო);
შუა საუკუნეების ქრისტიანული
აღმოსავლეთის ხელოვნება
(სავალდებულო);
შუა საუკუნეების ქრისტიანული
აღმოსავლეთის ხელოვნება
(სავალდებულო);
შუა საუკუნეების ქართული
ხუროთმოძღვრება (სავალდებულო);
შუა საუკუნეების ქართული სახვითი

ხელოვნება (სავალდებულო);
ევროპული ხელოვნება  მე–17–18 სს.) 
(სავალდებულო)

2.8 საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე 
მუშაობის, რეფერირების, კომენტირებისა 
და ანოტირების უნარი.

მუზეუმები და გალერეები _ მართვის
თანამედროვე მეთოდები  (არჩევითი)

2.9 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის
უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი
მონაცემების გააზრება როგორც
ხელოვნებათმცოდნეობით, ასევე

ძველი სამყაროს ხელოვნება და
საქართველო (არჩევითი)
ისლამური ხელოვნება და
საქართველო (არჩევითი)
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ისტორიულ-რელიგიურ-
კულტუროლოგიური მონაცემების
კონტექსტში. 
ისტორიულ–ხელოვნებათმცოდნეობითი
ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა
და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის
უნარი. 

თანამედროვე არქიტექტურა: 
განვითარება გლობალიზაციისკენ
(არჩევითი)
მოდერნიზმიდან პოსტავანგარდამდე
(არჩევითი)

დასკვნის უნარი:
ანალიზის უნარი, სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვების, განმარტების, 
ასევე განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის სტანდარტული და ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების
უნარი;ვიზუალური მასალის ღრმა ცოდნასთან ერთად დაეუფლებიან მრავალმხრივი
ანალიზის, ისტორიული და შესაბამისი ინტელექტუალური კონტექსტის გააზრების
მეთოდოლოგიებს, შეეძლებათ სპეციფიკური საგნებისა და საკითხების განხილვა
ხელოვნებისა და არქიტექტურის ისტორიის სფეროში.

კომუნიკაციის უნარი:
სტუდენტს აქვს კომუნიკაციის უნარი – იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების და ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემის უნარი, ქართულ და  
უცხოურ ენებზე: აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
პროფესიული მიზნებისთვის გამოყენების უნარი. 

სწავლის უნარი: 
 სტუდენტი შეიძენს ახალი მეთოდების ათვისების,  საკუთარი სწავლის პროცესის

თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენის უნარს; შეიძენს დარგში მიმდინარე ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური, 
პრაქტიკული და მეცნიერული სიახლეების თვალყურის მიდევნების და ცოდნის მუდმივად
განახლების უნარს.

 მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: 
ბაკალავრს აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების
აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  
განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული
ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობა
და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. სტუდენტი იცავს აკადემიური პატიოსნებისა
და სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. ეცნობა პროფესიული
ეთიკის ნორმებს. გამოიმუშავებს შემწყნარებლობისა და პროფესიული პასუხისმგებლობის
მაღალი გრძნობას.
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის
და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის
მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური
მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, 
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, და სხვ.).  პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული
სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები
მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80 – კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60 – საკმარისი, E;  41-50 – ვერ ჩააბარა, 
FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შუალედური შეფასების
შემდეგ სემინარზე ხდება ტიპიური შეცდომების განხილვა–ანალიზი. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორს
სრულ პროფესორ ზაზა სხირტლაძეს
ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ხელოვნებათმცოდნეობა/ Theory and 
History of Art   

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი: ხელოვნებათმცოდნეობის
საბაკალავრო დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტიდან  40 კრედიტი ეთმობა ძირითად
მაპროფილებელ დისციპლინებს, 20 კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევით
დისციპლინებს (სადაც სტუდენტი ირჩევს  ხელოვნებათმცოდნეობის ძირითადი პროგრამის
ნებისმიერ სავალდებულო ან არჩევით დისციპლინას, რომლის წინაპირობასაც
აკმაყოფილებს). 

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა ხელოვნებათმცოდნეობაში ინარჩუნებს ამავე 
დარგის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის პროფილს. სასწავლო დისციპლინების 
გარკეული კონცენტრაციით მსოფლიო სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის 
განვითარების ზოგადი სურათის წარმოჩენით.  
სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ განათლება ხელოვნების ისტორიასა და 
თეორიაში, დაეუფლონ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, მოემზადონ სწავლის გაგრძელებისათვის 
შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე აღნიშნული მიმართულებით. 
პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, 
რომლებიც განაპირობებს მისი შანსების გაზრდას  შრომით  ბაზარზე ძირითად
(მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად. 
ხელოვნებათმცოდნეობის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული
სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის
მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული
და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, 
შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი
პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და
ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. 
დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დაწყება მიზანშეწონილია მაქსიმუმ სწავლების
მეოთხე სემესტრიდან;  (მაპროფილებელი საგნების სწავლება ხუთი სემესტრის მანძილზე
გრძელდება). ხელოვნებათმცოდნეობის დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე
სასურველია, შემოვიდნენ სტუდენტები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ფარგლებში ისტორიის, ქართული ფილოლოგიის, არქეოლოგიის, კულტურის კვლევების,  
ეთნოლოგიის და სხვ. ძირითადი პროგრამებიდან; ასევე სასურველია სტუდენტთა მიღება
სოციალ-პოლიტიკური პროფილის პროგრამებიდან (მაგ., ჟურნალისტიკა), ეკონომიკის
ფაკულტეტის სხვადასხვა პროგრამიდან (მაგ., ტურიზმი და სხვ.). ამ ძირითადი პროგრამების
კომბინირება ხელოვნებათმცოდნეობის დამატებით პროგრამასთან გაუფართოებს სტუდენტს
ცოდნის არეალს და მისცემს კურსდამთავრებულს შრომით ბაზარზე დასაქმების მეტ შანსს. 
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სწავლის შედეგი:
დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:

ცოდნა და გაცნობიერება
სპეციფიკური ცოდნა ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური, შუა საუკუნეების რენესანსის, მე–17–18 
სს. ევროპის სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის შესახებ.  
ცოდნა ახალი და თანამედროვე ქართული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ისტორიის, 
ძირითადი მიმდინარეობებისა და სტილების, ამ პერიოდში მოღვაწე  ხელოვანთა შემოქმედების  
შესახებ.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
ინტელექტუალურ, მხატვრულ, ისტორიულ კონტექსტში. დამახასიათებელი და ასევე
ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად, შეძლებს
კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად;

პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობრივი მონაცემების
გააზრება როგორც ხელოვნებათმცოდნეობით, ასევე ისტორიულ-რელიგიურ-
კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 
ისტორიულ–ხელოვნებათმცოდნეობითი ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და
ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.

დასკვნის უნარი:
ანალიზის უნარი, სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვების, განმარტების, 
ასევე განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის სტანდარტული და ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 
ვიზუალური მასალის ღრმა ცოდნასთან ერთად დაეუფლებიან მრავალმხრივი ანალიზის, 
ისტორიული და შესაბამისი ინტელექტუალური კონტექსტის გააზრების მეთოდოლოგიებს, 
შეეძლებათ სპეციფიკური საგნებისა და საკითხების განხილვა ხელოვნებისა და
არქიტექტურის ისტორიის სფეროში.

კომუნიკაციის უნარი:
სტუდენტს აქვს კომუნიკაციის უნარი – იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების და ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემის უნარი, ქართულ და  
უცხოურ ენებზე: აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
პროფესიული მიზნებისთვის გამოყენების უნდარი.

სწავლის უნარი: 
სტუდენტი შეიძენს ახალი მეთოდების ათვისების,  საკუთარი სწავლის პროცესის
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენის უნარს; შეიძენს დარგში მიმდინარე ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური, 
პრაქტიკული და მეცნიერული სიახლეების თვალყურის მიდევნების და ცოდნის მუდმივად
განახლების უნარს. მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე გაგრძელების
შესაძლებლობა.
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ღირებულებები: 
ბაკალავრს აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების
აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, 
განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული
ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობა
და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. სტუდენტი იცავს აკადემიური პატიოსნებისა
და სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. ეცნობა პროფესიული
ეთიკის ნორმებს. გამოიმუშავებს შემწყნარებლობისა და პროფესიული პასუხისმგებლობის
მაღალი გრძნობას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, შუალედური შეფასების, 
პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. 
ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, 
ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80 – კარგი, C; 61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60 – საკმარისი, E;  41-50 – ვერ ჩააბარა, 
FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შუალედური შეფასების
შემდეგ სემინარზე ხდება ტიპიური შეცდომების განხილვა–ანალიზი. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორს
სრულ პროფესორ ზაზა სხირტლაძეს
ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com
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საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: Caucasiology / კავკასიოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  კავკასიოლოგიის ბაკალავრი / BA in Caucasiology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. პროგრამის 240 ESTC კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო
სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (კავკასიოლოგის კომპეტენციის საგნები – სავალდებულო ყველა
მოდულისათვის – 35 კრედიტი; მოდულისათვის სავალდებულო კურსები – 60 კრედიტი; 
არჩევითი კურსები ყველა მოდულისათვის – 25 კრედიტი; საბაკალავრო ნაშრომი – 10 
კრედიტი). 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს
სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. 
თავისუფალი კრედიტებისათვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

სწავლის მიზანი: 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ინტერდისციპლინარულია და კომპლექსურად შეისწავლის კავკასიის რეგიონს –კავკასიაში
გავრცელებულ ენებს (იბერიულ–კავკასიურ ენებს: ადიღეურს, აფხაზურს, უბიხურს, ჩეჩნურს, 
ინგუშურს, ბაცბურს, ხუნძურს, უდიურს, თაბასარანულს, ლაკურს და არაიბერიულ–კავკასიურ
ენებს: აზერბაიჯანული, ოსური); იბერიულ–კავკასიურ, არეალურ და პალეოკავკასიური
ლინგვისტიკის საფუძვლებს; კავკასიის ხალხთა ისტორიასა და კულტურას, კავკასიური
ცივილიზაციის ტრანსფორმაციებს ეპოქათა მიხედვით, კულტურული ანთროპოლოგიის
საკითხებს (კავკასიის ეთნოლოგია, კავკასიის არქეოლოგია, კავკასიის ხალხთა
ფოლკლორი) და ფიზიკური ანთროპოლოგიის საკვანძო პრობლემებს. დარგის
სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამა 7 მოდულითაა წარმოდგენილი: 1. 
აფხაზთმცოდნეობა; 2. ადიღეური (ჩერქეზული);  3. ჩეჩნური (ნახური); 4. დაღესტნური; 5. 
ოსთმცოდნეობა; 6. აზერბაიჯანმცოდნეობა; 7. კავკასიის ხალხთა ისტორია.
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია კავკასიოლოგიის, როგორც 
რეგიონმცოდნეობის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის საფუძველზე მოამზადოს 
კავკასიოლოგი (ლინგვისტი, ისტორიკოსი), რომელსაც ექნება დარგობრივი კომპეტენციები 
და უნარები, რაც უზრუნველყოფს მის სამომავლო დასაქმებას შრომით ბაზარზე. შრომით 
ბაზარზე ის შეიძლება დასაქმდეს სახელმწიფო და საზოგადოებრივ სტრუქტურებში, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებში,  გამომცემლობებში, მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებათა სისტემებში, ბიბლიოთეკებში, არქივებსა და მუზეუმებში, ტურისტულ ფირმებში, 
სხვადასხვა კომპანიებში ყველა იმ თანამდებობაზე, რომელიც გათვალისწინებულ იქნება 
ბაკალავრის ხარისხის მქონე სპეციალისტთათვის; ასევე თარჯიმნებად, რისი 
მოთხოვნილებაც დღევანდელი საქართველოს შრომით ბაზარზე არსებობს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები; 
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სწავლის შედეგები:
ცოდნა-გაცნობიერება:
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად სტუდენტი მიიღებს ცოდნას
კავკასიის ისტორიული რეგიონისა და ეთნოლინგვისტური თავისებურებების შესახებ. იგი
განსაზღვრავს  კავკასიური   ცივილიზაციის ძირითად მახასიათებლებს, შეაფასებს კავკასიას, 
როგორც ისტორიულად ცივილიზაციათა შეხვედრის ადგილს, გამოკვეთს იბერიულ-
კავკასიურ, პალეოკავკასიურ და არეალურ-კავკასიურ კომპონენტებს, აღწერს აბორიგენ და
ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში შემოსულ ეთნოსებს, ასევე მიგრირებულ ეთნოსებს, 
მიგრაციათა გამომწვევ მიზეზებს. ბაკალავრი შეაფასებს კავკასიაში გავრცელებულ
რელიგიათა ურთიერთმიმართების საკითხებს, ერთიან კულტურულ სივრცეს, მის
ლინგვოკულტურულ და ისტორიულ მახასიათებლებს. 
ბაკალავრს პროგრამის გავლის შედეგად ეცოდინება ერთ-ერთი კავკასიური ენა A2 დონეზე
(მოდულის ძირითადი ენა),  მოდულით გათვალისწინებული სხვა ენები კი - A1 დონეზე, 
კავკასიის ხალხთა ისტორიისა და კულტურული ანთროპოლოგიის კომპლექსური საკითხები.
ბაკალავრი გააცნობიერებს მიღებული ცოდნის შედეგებს, შეაჯამებს კავკასიური
ცივილიზაციის, ტრადიციული კულტურისა და ლინგვისტური შედგენილობის თავისებურებებს, 
შეადარებს მას სხვა ცივილიზაციასთან, მოახდენს იბერიულ-კავკასიური, პალეოკავკასიური
და არეალურ-კავკასიური ეთნოლინგვისტური ერთეულების კლასიფიცირებას. იგი ასევე
გააცნობიერებს სუბსტრატულ, სუპერსტრატულ და ადსტრატულ მოვლენებს კავკასიის
არეალში, განიხილავს თითოეულის თავისებურებას, განსაზღვრავს მოსული ეთნოსებისა და
მათი ენების გავლენებს აბორიგენ ეთნოსებსა და ენებზე. წარმოადგენს კავკასიის
ერთიანობის იდეის ისტორიულ ჭრილებს, განმარტავს მათ ისტორიულ წინაპირობებსა და
თავისებურებებს.
ბაკალავრი  როგორც ისტორიული, ასევე  ლინგვისტური ძირითადი ფაქტების შეცნობით, 
განსაზღვრითა და  დამახსოვრებით აღწერს და მოახდენს კავკასიოლოგიის, როგორც
ლინგვისტური, ასევე ისტორიული პრობლემატიკის კლასიფიკაციას; იგი შეძლებს ფაქტების
ურთიერთმიმართებას და ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების
ანალიზს, მიღებული ცოდნის ახალ ვითარებაში გამოყენებას, საკითხისადმი კრიტიკულ
მიდგომას.
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული
და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
კავკასიოლოგიის ბაკალავრს  აქვს რეგიონმცოდნის და, კერძოდ, ლინგვისტური ან
ისტორიული სფეროების  ფართო და კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო
ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს
კავკასიოლოგიის დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი
სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია
სასპეციალიზაციო ენას (ერთ–ერთ კავკასიურ ენას A2) და ერთ–ერთ ევროპულ ენას  B2  
დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის
დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
კავკასიოლოგიის  ბაკალავრს, როგორც ლინგვისტს, ასევე ისტორიკოსს  შეუძლია ზოგადად
რეგიონმცოდნეობის და, კერძოდ, ლინგვისტის ან ისტორიკოსის დარგობრივ სფეროში
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კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის
ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით, წყაროების დამუშავება და კვლევითი
ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების
საფუძველზე აქვს ლინგვისტური საკითხებისა და ისტორიული პროცესების ელემენტარული
შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და
ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. კავკასიოლოგიის  ბაკალავრს  როგორც
ლინგვისტის, ასევე ისტორიის სპეციალობით შეუძლია ერთ–ერთი კავკასიური ენის და ერთ–
ერთი ევროპული ენის პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები, ერთ–ერთ კავკასიურ და ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე სხვადასხვა
ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  
რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში
ამ ენების ეფექტურად გამოყენება.
ბაკალავრი შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას პრაქტიკული საკითხების
გადასაჭრელად. შეაფასებს რეალურ სიტუაციას ეთნოლინგვისტური პრობლემების
განხილვის დროს, დასახავს არსებული ვითარების უკეთესობისაკენ შეცვლის პრესპექტივას. 
შეარჩევს შესაბამის და შესაფერის მიდგომას საკითხისადმი, მოახდენს ცოდნის
დემონსტრირებას და მსმენელთა დარწმუნებას არგუმენტირებული მსჯელობით. შეძლებს
ისტორიული თუ ლინგვისტური მასალის ილუსტრირებას; დაუკავშირებს არსებულ
პრობლემურ საკითხებს სხვა მსგავს ან ანალოგიურ სიტუაციებს, დაძებნის პრობლემის
გადაჭრის გზებს.

დასკვნის უნარი: 
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრს შეუძლია
ლინგვისტური და ისტორიული საკითხების ანალიზი, პრობლემათა მიზეზებისა და შედეგების
დიფერენცირება, იდენტური თემატიკის კატეგორიზაცია, ურთიერთშედარება და დასკვნის
გამოტანა საერთოსა და განსხვავებულის შესახებ,  კონკრეტული ლინგვისტური თუ
ისტორიული საკითხის კვლევა.
საკითხთა სინთეზირებისას ბაკალავრი მხედველობაში მიიღებს ლინგვისტური
კავკასიოლოგიისა და კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკვანძო, გადამკვეთ საკითხებს, 
მოახდენს დაკავშირებულ პრობლემათა კომბინირებას. 
კავკასიოლოგიის  ბაკალავრს როგორც ლინგვისტის, ასევე ისტორიკოსის სპეციალობით
შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, 
განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის
შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; 
დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები
ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; 
სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის
გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის
პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ
ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია მონაცემთა
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ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; 
სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.

კომუნიკაციის უნარი: 
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრს შეეძლება
კავკასიოლოგიაში არსებულ ლინგვისტურ თუ ისტორიულ პრობლემატიკაზე და ამ
პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ რეფერირება, წერილობითი ანგარიშის მომზადება
და ამ ინფორმაციის გადაცემა რომელიმე უცხო ენაზე, მათ შორის ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე. 
ბაკალავრი შეძლებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას საკომუნიკაციოდ. იგი
შეძლებს არსებულ პრობლემებზე კამათში ჩართვას, საკუთარი მოსაზრებების
ჩამოყალიბებას, არგუმენტირებას, პრეზენტაციას და განსხვავებული მოსაზრებების შეჯამებას. 
კავკასიოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია ეფექტური ურთიერთობა სამუშაო ჯგუფში, 
პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.
კავკასიოლოგიის ბაკალავრს  შეუძლია  მაპროფილებელ (ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე) და
ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე  
ტექსტების არსებითი შინაარსი, ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი
დისკუსიის წარმართვა;  შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი,  დიალოგის
წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა
თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს
სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია
დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ტექსტების კითხვა; 
ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; შესაძლოა უჭირდეს იშვიათად
გამოყენებადი იდიომების გაგება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი
აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის და ესეს დაწერა, 
არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

სწავლის უნარი: 
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრი შეძლებს
საკუთარი ცოდნის შეფასებას, შეარჩევს შემდგომი სწავლის მიმართულებას, გააკეთებს
კრიტიკულ დასკვნებს მიღებული ცოდნის შესახებ. ბაკალავრს აქვს უნარი  თვალი ადევნოს
დარგში არსებულ სამეცნიერო სიახლეებს. 
კავკასიოლოგიის ბაკალავრს, როგორც ლინგვისტის, ასევე ისტორიკოსის სპეციალობით
აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: 
თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე
სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში
საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ
წევრებთან და ხელმძღვანელთან კონსულტაცია. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო
სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული ინსტრუქციების
შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით
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ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების
შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: 
კავკასიოლოგიის ბაკალავრს, როგორც ლინგვისტის, ასევე ისტორიკოსის სპეციალობით  
კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური
და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიურ პატიოსნებას. მას აქვს კულტურათაშორისი
განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და
პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; პატივს სცემს დემოკრატიულ ფასეულობებს და
ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად.
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრს აქვს კავკასიური
ეთნოკულტურისადმი ტოლერანტული განწყობა. ბაკალავრი  სწორად განსაზღვრავს
კავკასიის, როგორც რეგიონის მნიშვნელობას ევროპისა და აზიის გასაყარზე; იგი შეაფასებს
კავკასიის ინტეგრაციის ვექტორებს და გამოკვეთს საქართველოს როლს როგორც
ცენტრალური კავკასიის ინტეგრაციაში, ასევე შემდგომ მთლიანი რეგიონის ინტეგრაციაში. 
განსაზღვრავს ინტეგრაციის ისტორიულ და თანამედროვე წინაპირობებს, გამოკვეთს
ინტეგრაციაში ეკონომიკური და პოლიტიკური მახასიათებლების გვერდით კულტურულ-
ცივილიზაციური მახასიათებლის მთავარ როლს.  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და 
სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის 
მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმატრებითი მეთოდი, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი – ცირა ბარამიძე
ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com
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დამატებითი პროგრამის დასახელება: Caucasiology / კავკასიოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ESTC კრედიტი. 50 ESTC კრედიტი ეთმობა
სავალდებულო საგნებს, 10 ESTC კრედიტი არჩევითს.

სწავლების ენა: ქართული ენა

სწავლის მიზანი:  დამატებითი პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს იბერიულ-კავკასიური
ენების, ასევე კავკასიაში გავრცელებული არაიბერიულ–კავკასიური ენების – ოსურის, 
აზერბაიჯანულის და კავკასიის ისტორიის საკვანძო საკითხების ცოდნა. პროგრამის მიზანია
სტუდენტს შეასწავლოს ერთ–ერთი კავკასიური ენა A2 დონეზე, რაც მას მისცემს საშუალებას, 
დაამყაროს კომუნიკაცია, თარგმნოს, განუვითაროს კავკასიის ხალხთა ისტორიისა და
კულტურის კვლევის უნარ–ჩვევები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე
დამატებითი სპეციალობის არჩევის ბოლო ვადაა III სემესტრი

ცოდნა და გაცნობიერება
კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად სტუდენტი მიიღებს ცოდნას
კავკასიის ისტორიული რეგიონისა და ეთნოლინგვისტური თავისებურებების შესახებ. იგი
განსაზღვრავს  კავკასიური   ცივილიზაციის ძირითად მახასიათებლებს, შეაფასებს კავკასიას, 
აღწერს აბორიგენ და ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში შემოსულ ეთნოსებს. ასევე
მიგრირებულ ეთნოსებს, მიგრაციათა გამომწვევ მიზეზებს. ბაკალავრს პროგრამის გავლის
შედეგად ეცოდინება ერთ-ერთი კავკასიური ენა A2 დონეზე (მოდულის ძირითადი ენა),  
ეცოდინება აგრეთვე კავკასიის ხალხთა ისტორია და კულტურული ანთროპოლოგია
სრულყოფილად.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
სტუდენტი შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას პრაქტიკული საკითხების
გადასაჭრელად. შეარჩევს შესაბამის და შესაფერის მიდგომას საკითხისადმი, მოახდენს
ცოდნის დემონსტრირებას და მსმენელთა დარწმუნებას არგუმენტირებული მსჯელობით. 
შეძლებს ისტორიული თუ ლინგვისტური მასალის ილუსტრირებას; დაუკავშირებს არსებულ
პრობლემურ საკითხებს სხვა მსგავს ან ანალოგიურ სიტუაციებს, დაძებნის პრობლემის
გადაჭრის გზებს.

კომუნიკაციის უნარი:
სტუდენტს შეეძლება კავკასიოლოგიაში არსებულ ლინგვისტურ თუ ისტორიულ
პრობლემატიკაზე რეფერირება, წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ამ ინფორმაციის
გადაცემა რომელიმე უცხო ენაზე, მათ შორის ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე. შეუძლია
საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საკომუნიკაციოდ. მას შეუძლია არსებულ
პრობლემებზე კამათში ჩართვა, საკუთარი მოსაზრებების ჩამოყალიბება, არგუმენტირება, 
პრეზენტაცია და განსხვავებული მოსაზრებების შეჯამება. 
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დასკვნის უნარი: სტუდენტს შეუძლია ლინგვისტური და ისტორიული საკითხების ანალიზი. 
ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებებს არგუმენტირებულად, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები. 
საკითხთა სინთეზირებისას სტუდენტი მხედველობაში მიიღებს ლინგვისტური
კავკასიოლოგიისა და კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკვანძო, გადამკვეთ საკითხებს, 
მოახდენს დაკავშირებულ პრობლემათა კომბინირებას. 
სწავლის უნარი: სტუდენტს შეუძლია საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლის
მიმართულების შერჩევა. აკეთებს კრიტიკულ დასკვნებს მიღებული ცოდნის შესახებ. აქვს
უნარი, ადევნოს თვალი დარგში არსებულ სამეცნიერო სიახლეებს. 

ღირებულებები: სტუდენტს ჩამოუყალიბდება კავკასიური ეთნოკულტურისადმი
ტოლერანტული განწყობა. იგი შეძლებს სწორად განსაზღვროს კავკასიის, როგორც
რეგიონის მნიშვნელობა ევროპისა და აზიის გასაყარზე; იგი შეაფასებს კავკასიის ინტეგრაციის
ვექტორებს და გამოკვეთს საქართველოს როლს როგორც ცენტრალური კავკასიის
ინტეგრაციაში, ასევე შემდგომ მთლიანი რეგიონის ინტეგრაციაში. განსაზღვრავს ინტეგრაციის
ისტორიულ და თანამედროვე წინაპირობებს, გამოკვეთს ინტეგრაციაში ეკონომიკური და
პოლიტიკური მახასიათებლების გვერდით კულტურულ-ცივილიზაციური მახასიათებლის
მთავარ როლს.  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს 
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის 
დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და 
სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი – ცირა ბარამიძე
ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com
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Название бакалаврской программы:  Кавказоведение

Присуждаемая академическая степень:  бакалавр Кавказоведения 

Уровень обучения: Бакалавриат

Объем программы в кредитах: 240 ECTS кредитов. 240 ECTS кредитов распределяются 
следующим образом: 120 кредитов - основная специальность; 50 кредитов - обязательные 
факультетские дисциплины; 60 кредитов- дополнительная специальность; 10 кредитов - т.н. 
свободные кредиты. 

Язык обучения: русский

Цель программы: Подготовка высококвалифицированного кавказоведа в области лингвистики 
и истории. В результате изучения кавказоведческой бакалаврской программы, как 
лингвистики так и истории на уровне B2 должны владеть одним из кавказских языков, что 
даст им возможность общения, делать переводы и их лингвистический анализ.

Предварительные условия для допущения к программе:  едино-национальные экзамены

Резултаты обучения:
Знание и осмысление
После окончания обучения программы бакалавра по кавказоведению, студент получит 
знания по историческим и этнолингвистическим особенностям Кавказа. Он сможет 
определить геополитическое и геоэкономическое значения Кавказа, как буферной зоны на 
стыке Европы и Азии, основные признаки Кавказской цивилизации, оценит Кавказ, как место 
исторического стечения цивилизаций; выделит иберийско-кавказское, палеокавказское и 
ареально-кавказские компоненты, опишет аборигенные и другие этносы, заселившиеся на 
Кавказе в разные исторические периоды, а также мигрированные народы, причины, 
вызвавшие миграцию. Бакалавр оценит вопросы взаимоотношения религий, 
распространенных на Кавказе – едином культурном центре, его лингво-культурные и 
исторические особенности, в отличии от других пространств; определит перспективы 
регионализации Кавказа в процессе современной глобализации, вычленит роль Грузии в 
проблеме интеграции всего Кавказа.

Бакалавр в результате изучения курса овладеет одним из кавказских языков на уровне 
А2, по сравнению с другими программами, где языки изучаются на уровне А1. В 
совершенстве овладеет также историей народов Кавказа и социально-культурной 
антропологией.

Студент осмыслит итоги полученных знаний, суммирует особенности  кавказской 
цивилизации, традиционной культуры и лингвистики; сравнит с другими цивилизациями, 
сделает классификацию иберийско-кавказских, палеокавказских ареально-кавказских 
этнолингвистических единиц. Сопоставит субстраты, суперстраты и адстраты на Кавказе, 
рассмотрит особенности каждого явления, определит влияние языков пришлых этносов на 
автохтонные. Представит исторические перипетии единства кавказской идеи, определит 
исторические предпосылки и особенности этого единства.
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Бакалавр путем осознания исторических и лингвистических фактов, определением и 
запоимнанием опишет и классифицирует кавказоведение как лингвистические, так и 
исторические проблематики; он сможет увязать факты интеграционного осмысления увязать 
между собой. Изучение основы иберийско-кавказского  языкознания, его интеграции с палео 
и ареальной лингвистикой, анализ вопросов связанных с ними и использование и 
критического подхода к возникающим новым ситуациям, использование знаний в новых 
условиях, генерировании, осознании.

Навыки использования знаний на практике:
Бакалавр сможет использовать полученные знания на практике при решении проблем, 
оценит реальную ситуацию во время рассмотрения этнолингвистических проблем. Выберет 
наиболее подходящий и соответствующий подход к вопросу, продемонстрируют знания и 
убедит аудиторию в аргументированных обсуждениях. Проиллюстрирует исторический или 
лингвистический материал. Свяжет существующие проблемные вопросы с подобными или 
аналогичными ситуациями и найдет пути их решения.

Навыки выводов
После окончания обучения программы бакалавра по кавказоведению, студент сможет 
проанализировать вопросы по истории и лингвистки, выделить проблемные цели и сделать 
соответствующие выводы. Систематизирует идентичную тематику, сравнит их друг с другом, 
сделает общие и частные выводы. Исследует конкретные выводы лингвистики и истории. 
Критически подойдет к существующим точкам зрения данного или иного вопроса. 
Аргументно утвердит свои мнения, сделает выводы. В систематизировании вопросов бакалавр 
учтет узловые вопросы лингвистического кавказоведения и истории народов Кавказа. 
Комбинирует эти проблемы. Составит схему иерархического решения этих проблем. Сделает 
выводы. Выработает планы дальнейшего исследования.

Комуникационные  навыки.
После прохождения бакалаврской программы студент сможет оценивать имеющиеся 
проблеммы лингвистики и истории региона  и в письменном плане, на нескольких языках 
предлагать пути их решения. Бакалавр будет иметь соответствующие навыки  для 
использования достижений кибертехнологии по решению вышеотмеченных проблем. Он 
также будет владеть навыками участия в диспутах, высказывать своё мнение, 
предусматрывать его и подводить итоги. 

Навыки учебы:
У бакалавра вырыбативается навык определять в условиях современной глобализации 
будущее локального лингво-культурного (иберийско-кавказского, палеокавказского и 
ареально-кавказского) пространства, направлять процесс трансформации традиционной 
культуры в современную.

Ценности 
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После изучения бакалаврской программы кавказоведения у бакалавра вырыбытывается 
уважительное отношение к кавказским языкам, народам региона и к их культуре. Бакалавр 
сможет правильно оценивать значение кавказского региона на перекрестке Европы и Азии, 
севера и юга; он будет оценивать  интегрирующие факторы Кавказа для всего мира, а также 
роль Грузии внутри кавказской консолидации.

У бакалавра вырабативается навык определять в условиях современной глобализации 
будущее локального лингво-культурного (иберийско-кавказского, палеокавказского и 
ареально-кавказского) пространства, направлять процесс трансформации традиционной 
культуры в современную.

Методы достижениа резултатов учебы:
лекция, груповая работа, промежуточный экзамен:

1. вербальный метод
2. метод работы  над книгой: 
3. метод письменной работы:  конспектирование, реферирование материала, письменное 

оформление мысли.
4. Дискуссия
5. Презентация
6. Публичные семинары
7. Полевые работы 

Оценочная система знании студента
знание студента оценивается  с системой на 100 баллов, минималная оценка- 51 бал, оценка 
производится минимум по четырем компонентом.  критерии оценки даны в конкретных 
силлабусах. предлогаем обшую таблицу.

91 -100 отлично, A
81-90 очень хорошо, B
71-80 хорошо, C
61-70 удовлетворительно, D
51-60 достаточно, E
41-50 не сдан, FX
0-40 срезался, F

Контактное лицо:
Руководитель программы: профессор Ц. Барамиде
e-mail: caucasiology@gmail.com
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: არაბისტიკა / Arabic Studies

მისანიჭებელი კვალიკიფაცია: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი /  BA in Oriental 
Studies
სპეციალობა - არაბისტიკა

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 ECTS კრედიტი). 
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად: 

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა
ფაკულტეტებზე.  
დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი
სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო
ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების
შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40); 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).
არაბისტიკის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია 
სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის:
სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  90 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად 
მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით 
დისციპლინებს.  

სწავლების ენა: ქართული ენა
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პროგრამის მიზანი:
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე
მოქმედი არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა თავისი არსით რეგიონმცოდნეობითი
პროფილის პროგრამაა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის და კერძოდ, არაბული
აღმოსავლეთის რეგიონს ასწავლის კომპლექსურად - ენის, ისტორიის, რელიგიის, ისლამურ-
არაბული კულტურის,  ლიტერატურის, ხელოვნების, ისლამური სამართლისა და მისი
ინსტიტუტების,  პოლიტიკური სისტემებისა და რეჟიმების, არაბული ქვეყნების თანამედროვე
ყოფისა და რეალიების კუთხით.  პროგრამაში აქცენტი კეთდება აგრეთვე ქართულ-არაბულ
ისტორიულ, ენობრივ, კულტურულ კავშირებზე. 
პროგრამის მიზანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, 
მოამზადოს არაბისტი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, 
რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  დასაქმებას.
ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, 
სადაც, დღიდან დაარსებისა, აღმოსავლეთმცოდნეობა ზოგადად და კერძოდ, არაბისტიკა
პრიორიტეტული და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი დარგია. ის, რომ ახლო
აღმოსავლეთთან მეზობლობა და მჭიდრო ისტორიული ურთიერთობა ბუნებრივად ითხოვს
ჩვენი ქვეყნისგან სათანადო პრობლემატიკისა და ცოდნის ფლობას, 
აღმოსავლეთმცოდნეობის და ქართველოლოგიური სკოლის სათავეებთან მდგომ დიდ
ქართველ მეცნიერებს, უნივერსიტეტის ფუძემდებლებს კარგად ჰქონდათ გააზრებული. 
ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობითი სკოლის ტრადიციებთან ერთად, პროგრამა კარგად
იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, არაბისტიკის
დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო
ორიენტალისტიკური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, სადაც დღითიდღე
მატულობს პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ინტერესი აღმოსავლეთის
ქვეყნების მიმართ, რასაც განაპირობებს ამ ქვეყნების მზარდი პოტენციალი და როლი
გლობალური პრობლემების გადაწყვეტაში.
არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო
კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის
მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე
უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე
სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის მულტიდისციპლინური
პროფილის გამო არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა
მხოლოდ აღმოსავლეთმცოდნეობის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა
პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.
    
არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული,
კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და
მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა
და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება
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უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. 
არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ
განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული
განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. აღმოსავლეთმცოდნეობა, როგორც
კომპლექსური დარგი და არაბისტიკა, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ
პრიორიტეტულ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც სწორედ თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის Hჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეძლებს წამყვანი
პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი უნდა იყოს 
ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი 
განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ 
დისციპლინებში; ასევე მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და 
საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს 
უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი კომპეტენციები და 
შეეძლოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი 
ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:

 ცოდნა და გაცნობიერება:

1.1 ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების
ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და
მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, 
ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, 
ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის
საფუძვლები.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.2 საქართველოს ისტორიის ძირითადი
ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები
მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო)
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1.3 აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები. აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.4 რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) 
სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი
თეორიები, პრინციპები და კვლევის
მეთოდები (არჩევით).

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი

1.5 ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.6 ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან
საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის
შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა
მინიმუმ A2 დონეზე. 

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; 
არჩევით)

1.7 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    

1.8 აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც
კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი
მიმართულებებისა და დარგების შესახებ
საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად
სემიტოლოგიაზე და კერძოდ არაბისტიკაზე
და სემიტოლოგიური სკოლის ტრადიციებზე
საქართველოში, ასევე სემიტოლოგიის
განვითარების მნიშვნელობაზე
ქართველოლოგიისა და ქართული
კულტურის ისტორიის კვლევისთვის.

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი
(სავალდებულო);

არაბულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(სავალდებულო);

მახლობელი აღმოსავლეთის
არქეოლოგია (არჩევითი)

1.9 სემიტურ ენათა სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-
ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), 
აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად
მახასიათებლებზე წარმოდგენა, საერთო
ნიშნების ცოდნა (აქცენტირება არაბულ
ენაზე). ლინგვისტური კომპარატივისტიკის
დაწყებითი უნარები.

სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი
(ძირითადი);
არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(ძირითადი);
ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)
ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი)

1.10 სპეციალობის მაპროფილებელ არაბულ
ენაში საერთო ევროპული სარეკომენდაციო
საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის B2 
დონის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში
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საკომუნიკაციო კომპეტენციების
განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, 
ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; 
ცალკეული ენობრივი ასპექტების
დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, 
მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური
მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად
გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე
არაბულენოვანი ტექსტების (საგაზეთო, 
პუბლიცისტური, მხატვრული,  
საგანმანათლებლო) 
გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე
საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას და
წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის
პროცესში.
თანამედროვე არაბულ დიალექტებში
(კერძოდ, ეგვიპტურსა და სირიულში) ისეთი
დაწყებითი პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, 
რომელიც უზრუნველყოფს მათ ადაპტაციას
არაბულ გარემოში, კერძოდ, კონტაქტის
დამყარებას იმ ადამიანებთან, რომლებმაც
ან არ იციან თანამედროვე არაბული
სალიტერატურო ენა, ან ურჩევნიათ საკუთარ
დიალექტზე დაამყარონ კომუნიკაცია.

(სავალდებულო);

ეგვიპტური დიალექტის
ელემენტარული პრაქტიკული კურსი
(არჩევითი);

სირიული დიალექტის ელემენტარული
პრაქტიკული კურსი (არჩევითი)

1.11 ისლამის როგორც რელიგიის და
სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი
კურსის ცოდნა. ისლამში რელიგიურ
ვალდებულებებისა და თეოლოგიური
დოქტრინების, შუა საუკუნეების და
თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო
ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა ისლამური
სახელმწიფოს კონცეფციასა და ისლამურ
მოძრაობებზე.

ისლამი (რელიგია. ისტორია. 
ცივილიზაცია) (სავალდებულო);
არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (სავალდებულო);
არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი
და უახლესი პერიოდი) 
(სავალდებულო);
ახლო აღმოსავლეთის
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
(არჩევითი);
აღმოსავლური ფილოსოფიური
მოძღვრებები (არჩევითი);
ბიბლიის შესავალი 1, 2 (არჩევითი);
ბიბლია და ძველი აღმოსავლეთი
(არჩევითი)

1.12 არაბული ქვეყნების შუა საუკუნეების, ახალი
და უახლესი ისტორიისა და კულტურის
ზოგადი კურსის ცოდნა; არაბთა წვლილი
მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობაში; 
არაბული ისტორიოგრაფიის საბაზისო

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (სავალდებულო);
არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი
და უახლესი პერიოდი) 
(სავალდებულო);
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ცოდნა; არაბთა ადგილისა და როლის
გააზრების უნარი ახლო აღმოსავლეთისა და
ზოგადად მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. 
არაბული რეგიონის გეოპოლიტიკური
მნიშვნელობის გაცნობიერება; 
თანამედროვე არაბულ აღმოსავლეთში
მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და
პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა.

არაბული ქვეყნების თანამედროვე
მდგომარეობა (სავალდებულო);
ახლო აღმოსავლეთის
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
(არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია
(ახალი და უახლესი პერიოდი) 
(არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს  ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი);
აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);
საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო);
ისლამური აღმოსავლეთის ხელოვნება
და საქართველო (არჩევითი);
ქართული კულტურის განვითარების
თავისებურებანი აღმოსავლურ-
მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში
(XVI-XVIII სს.) (არჩევითი)

1.13 არაბ-საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის
ისტორიული ურთიერთობების საბაზისო
ცოდნა; ისლამური ფაქტორის
გათვალისწინების უნარი ამ
ურთიერთობებში; საქართველოს შესახებ
არაბული წყაროების (ისტორიული, 
გეოგრაფიული ხასიათის) 
ზოგადინფორმაციული ცოდნა.

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (სავალდებულო);
ისლამი (რელიგია. ისტორია. 
ცივილიზაცია) (სავალდებულო);
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს  ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);
აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);
აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);
საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.14 არაბული ლიტერატურის ისტორიის  
ზოგადი კურსის ცოდნა ისლამამდელი ე.წ. 
„ჯაჰილიის“ პერიოდიდან მოყოლებული
თანამედროვე არაბული ლიტერატურის
ჩათვლით. არაბული ფოლკლორის
ჟანრული კლასიფიკაციისა და
ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ

შუა საუკუნეების არაბული
ლიტერატურის ისტორია და
ფოლკლორი (სავალდებულო);

ახალი და უახლესი არაბული
ლიტერატურის ისტორია
(სავალდებულო);
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ინფორმაციული ცოდნა. ფოლკლორისა და
შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის
ზოგად მახასიათებლებსა და
თავისებურებებზე წარმოდგენა; არაბული
ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში
კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ
სირთულეებში გარკვევის დაწყებითი უნარ-
ჩვევების გამომუშავება. მხატვრული ტექსტის
ესთეტიკურ-შემეცნებითი ინფორმაციის
ადეკვატური გაგება, რაც ეფუძნება ენის
გამომსახველობითი საშუალებებისა და
სტილისტიკური ხერხების თეორიულ
ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ
უნარს.

თანამედროვე არაბი ავტორი
ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული
ლიტერატურული სკოლა) (არჩევითი);

ლიტერატურის ტიპოლოგიური
კლასიფიკაცია (არჩევითი);

შედარებითი მითოლოგია (ძველი
აღმოსავლეთის, ანტიკური და
ქართული მითოლოგია) (არჩევითი)

1.15 თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე
წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის
სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. 
არაბულიდან ქართულად და ქართულიდან
არაბულად წერილობითი და ზეპირი
თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, 
სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო
პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის
პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და
მთარგმნელობითი შესატყვისობების
მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და
წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი
უნარების განვითარება;
სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის
ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული
გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).

არაბულიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში
(სავალდებულო);

თანამედროვე არაბი ავტორი
ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული
ლიტერატურული სკოლა) (არჩევითი);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.16 არაბულ-ქართული კონტაქტების ძირითად 
ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, 
კულტურული ურთიერთგაცვლა, 
ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ 
ინფორმაცია, ასევე არაბული კულტურისა 
და მეცნიერების ქართულ კულტურაზე 
ზეგავლენის შესახებ საბაზისო ცოდნა.
    ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე 
და ლექსიკური სესხების პროცესებზე 
ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში 
არაბიზმების დამკვიდრების შესახებ 
ძირითადი ინფორმაცია; ქართულში 

არაბულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(ძირითადი);

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორია 1, 2 (არჩევითი);
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არაბული ლექსიკური ნასესხობების 
ფონეტიკური და სემანტიკური 
ტრანსფორმაციების შესახებ საბაზისო 
ცოდნა, მათი თვისებრივი მაჩვენებლების 
გამოყოფის უნარი. ეტიმოლოგიური 
კვლევის მეთოდებზე ზოგადი 
წარმოდგენა.
ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა
და განვითარების ზოგადი ისტორიის
საბაზისო ცოდნა. შუა საუკუნეების არაბულ-
ქართული და ქართულ-არაბული
ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ
წარმოდგენა, კერძოდ, ქრისტიანული
არაბული ლიტერატურის და ქართული
საეკლესიო მწერლობის ურთიერთობათა
საკვანძო საკითხების ცოდნა.

ქართული სახისმეტყველება
(არჩევითი);

„ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო
ცივილიზაციის კონტექსტში (არჩევითი)

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

2.1 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და
კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების
გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით
ოპერირება.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.2 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა
პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის
დამაჯერებლად  
ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის
ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა
და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა
დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.3 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის
ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  
ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; 
არჩევით);

2.4 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა (არჩევით)

2.5 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
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კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

2.6 ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) 
განსახორციელებლად.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.7 არაბული ენის  პრაქტიკული გამოყენება
მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები.
არაბულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, 
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  
რეპროდუქციის უნარი.
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი
სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის
თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, 
სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, 
არგუმენტირებისა და განმარტებების
გარკვევით  გადმოცემის უნარი;
არაბული ენის სხვადასხვა ტიპის
ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური
ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში
(სავალდებულო);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2
(არჩევითი);

ეგვიპტური დიალექტის
ელემენტარული პრაქტიკული კურსი
(არჩევითი);

სირიული დიალექტის
ელემენტარული პრაქტიკული კურსი
(არჩევითი)

2.8 საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე 
მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 
რედაქტირების, რეფერირების, 
კომენტირებისა და ანოტირების უნარი.

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);
არაბულიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა
(სავალდებულო);
არაბულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(სავალდებულო);
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს  ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი);
ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი)

2.9 სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური
დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების
არაბულიდან ქართულად და პირუკუ
თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების
არაბულიდან ქართულად და პირუკუ

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);
სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში
(სავალდებულო);
ეგვიპტური დიალექტის
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სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები. ელემენტარული პრაქტიკული კურსი
(არჩევითი);
სირიული დიალექტის
ელემენტარული პრაქტიკული კურსი
(არჩევითი)

2.10 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. 
კონკრეტული, ვიწროდარგობრივი
მონაცემების გააზრება როგორც
ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა
და ისტორიულ-რელიგიურ-
კულტუროლოგიური მონაცემების
კონტექსტში. 
ლინგვისტური, ლიტერატურული და
ისტორიული პროცესების ელემენტარული
შეფასებისა და ანალიზის უნარი. ისტორიული
ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა
და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის
უნარი. 

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);
სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი
(სავალდებულო);
არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(ძირითადი);
ენათმეცნიერების შესავალი
(სავალდებულო საფაკულტეტო);
ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი);
ისლამი (რელიგია. ისტორია. 
ცივილიზაცია) (სავალდებულო);
არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (სავალდებულო);
არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი
და უახლესი) (სავალდებულო);
ახლო აღმოსავლეთის
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
(არჩევითი);
არაბულიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა
(სავალდებულო);
შუა საუკუნეების არაბული
ლიტერატურის ისტორია და
ფოლკლორი (სავალდებულო);
ახალი და უახლესი არაბული
ლიტერატურის ისტორია
(სავალდებულო);
ლიტერატურის ტიპოლოგიური
კლასიფიკაცია (არჩევითი);
არაბულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(სავალდებულო);
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია
(ახალი და უახლესი პერიოდი) 
(არჩევითი);
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აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);
აღმოსავლური ფილოსოფიური
მოძღვრებები (არჩევითი);
და პროგრამის სხვა არჩევითი
დისციპლინები

დასკვნის უნარი:
აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის სპეციალობით შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და
/ან სიტუაციების კრიტიკული შეფასება, ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული და
არგუმენტირებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; 
დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები
ფორმულირებით გადმოცემა; ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ
სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით. აქვს დარგობრივ სფეროში
(აღმოსავლეთმცოდნეობა, არაბისტიკა) ანალიტიკური უნარი, პრობლემის სინქრონიაში და
დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის
/ხელმძღვანელობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  
საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია
მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის
ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება
და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.

კომუნიკაციის უნარი:
აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის სპეციალობით  აქვს  მინიმალური 
დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, 
ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა 
ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით; ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში 
მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. დისკუსიაში პროფესიული  
ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.

არაბულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; 
საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (არაბულის) 
საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი:
აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის
სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს
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შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ
წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო
სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს
ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით
ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის სპეციალობით  აქვს
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ
დასამკვიდრებლად სწრაფვა.
აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის სპეციალობით  კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობა
და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და
სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:   სწავლის შედეგების მისაღწევად არაბისტიკის
საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, 
საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში
იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის
დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული
მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი
მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას
გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა
შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში
გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო
კურსის სილაბუსში.
საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას არაბისტიკის  საბაკალავრო პროგრამის
კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე
ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება
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სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, 
ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ქმნის.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. 
ამგვარი სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ
არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა არაბული ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის
ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი არაბულ ენაზე და არაბულენოვან
ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. აპოლონ  სილაგაძეს
ელ.ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: არაბისტიკა /Arabic Studies

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი
არაბისტიკის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტიდან 40 კრედიტი ეთმობა
ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს, 20 კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევით
დისციპლინებს (სადაც სტუდენტი ირჩევს არაბისტიკის ძირითადი პროგრამის ნებისმიერ
სავალდებულო ან არჩევით დისციპლინას, რომლის წინაპირობასაც აკმაყოფილებს). 

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე
მოქმედი არაბისტიკის  საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა ინარჩუნებს ამავე დარგის
ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის რეგიონმცოდნეობით პროფილს, სასწავლო
დისციპლინათა გარკვეული კონცენტრაციით ახლო აღმოსავლეთის და კერძოდ, არაბული
აღმოსავლეთის რეგიონზე - ენის, ისტორიის, რელიგიის, ისლამურ-არაბული კულტურის,  
ლიტერატურის, ხელოვნების, ისლამური სამართლისა და მისი ინსტიტუტების,  პოლიტიკური
სისტემებისა და რეჟიმების, არაბული ქვეყნების თანამედროვე ყოფისა და რეალიების
კუთხით.  პროგრამაში ასახულია აგრეთვე ქართულ-არაბული ისტორიული, ენობრივი, 
კულტურული კავშირებიც. 
პროგრამის მიზანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის, კერძოდ, არაბისტიკის დარგში ზოგადი
ცოდნა  მისცეს სტუდენტს და  აღჭურვოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, 
რომლებიც უზრუნველყოფს მისი შანსების გაზრდას  შრომით  ბაზარზე ძირითად
(მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად.
პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, არაბისტიკის
დარგში სწავლების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო
ორიენტალისტიკური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, ძირითად აქცენტს
აკეთებს რეგიონის ენის შესწავლაზე, როგორც უმნიშვნელოვანეს ფაქტორზე, ასევე
ითვალისწინებს მზარდ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ინტერესს არაბული
ქვეყნების მიმართ, ისლამური ფაქტორის როლს არაბული რეგიონის გეოპოლიტიკური
მნიშვნელობის განსაზღვრაში.
არაბისტიკის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, 

სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს
საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა.
არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე
ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი
ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი
და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის
განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება
უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. 
არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად
თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე
ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული
სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. აღმოსავლეთმცოდნეობა, როგორც
კომპლექსური დარგი და არაბისტიკა, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ
პრიორიტეტულ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც სწორედ თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის Hჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეძლებს წამყვანი
პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე

სწავლის შედეგი: არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით მომზადებულ
ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ზოგადი ცოდნა სპეციალობის განმსაზღვრელ
ძირითად  და არჩევით დისციპლინებში, პირველ რიგში შესაბამისი ენობრივი ცოდნა; ასევე
მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება საკუთარი კომპეტენციების
ფარგლებში. ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს
დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის საკუთარ ძირითად
სპეციალობასთან კომბინირებით პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი
ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

არაბისტიკის დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:

ცოდნა და გაცნობიერება:

1.1 აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც
კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი
მიმართულებებისა და დარგების შესახებ
საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად
სემიტოლოგიაზე და კერძოდ არაბისტიკაზე
და სემიტოლოგიური სკოლის
ტრადიციებზე საქართველოში, ასევე
სემიტოლოგიის განვითარების
მნიშვნელობაზე ქართველოლოგიისა და
ქართული კულტურის ისტორიის
კვლევისთვის.

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი
(არჩევითი);

არაბულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
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სემიტურ ენათა სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-
ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), 
აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად
მახასიათებლებზე წარმოდგენა, საერთო
ნიშნების ცოდნა (აქცენტირება არაბულ
ენაზე).

(არჩევითი);

მახლობელი აღმოსავლეთის
არქეოლოგია (არჩევითი)

სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი
(არჩევითი);

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5 (ძირითადი);

1.2 სპეციალობის მაპროფილებელ არაბულ
ენაში  ენობრივი საკომუნიკაციო
კომპეტენციების განვითარება (წერა, 
კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) დონის
შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი
ასპექტების დაუფლება (ლექსიკა, 
გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული
ლექსიკური მარაგის გამოყენების უნარი
სხვადასხვა თემატიკაზე არაბულენოვანი
ტექსტების გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, 
ასევე საუბრისა და დისკუსიის
წარმართვისას; წერილობით ფორმით
აზრის გამოთქმის პროცესში.

თანამედროვე არაბულ დიალექტებში
(კერძოდ, ეგვიპტურსა და სირიულში) ისეთი
დაწყებითი პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, 
რომელიც უზრუნველყოფს მათ ადაპტაციას
არაბულ გარემოში, კერძოდ, კონტაქტის
დამყარებას იმ ადამიანებთან, რომლებმაც
ან არ იციან თანამედროვე არაბული
სალიტერატურო ენა, ან ურჩევნიათ
საკუთარ დიალექტზე დაამყარონ
კომუნიკაცია.

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში
(არჩევითი);

ეგვიპტური დიალექტის
ელემენტარული პრაქტიკული კურსი
(არჩევითი);

სირიული დიალექტის
ელემენტარული პრაქტიკული კურსი
(არჩევითი)

1.3 ისლამის როგორც რელიგიის და
სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი
კურსის ცოდნა. ისლამში რელიგიურ
ვალდებულებებისა და თეოლოგიური
დოქტრინების, შუა საუკუნეების და
თანამედროვე ისლამის ისტორიის
საბაზისო ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა
ისლამური სახელმწიფოს კონცეფციასა და

ისლამი (რელიგია. ისტორია. 
ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი
და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);
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ისლამურ მოძრაობებზე. ახლო აღმოსავლეთის
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
(არჩევითი);

აღმოსავლური ფილოსოფიური
მოძღვრებები (არჩევითი);

ბიბლიის შესავალი 1, 2 (არჩევითი);

ბიბლია და ძველი აღმოსავლეთი
(არჩევითი)

1.4 არაბული ქვეყნების ისტორიისა და
კულტურის ზოგადი კურსის ცოდნა; არაბთა
წვლილი მსოფლიო კულტურულ
მემკვიდრეობაში; არაბული
ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; 
არაბთა ადგილისა და როლის გააზრების
უნარი ახლო აღმოსავლეთისა და
ზოგადად მსოფლიო ისტორიის
კონტექსტში. არაბული რეგიონის
გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
გაცნობიერება; თანამედროვე არაბულ
აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე
წარმოდგენა.

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი
და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);

არაბული ქვეყნების თანამედროვე
მდგომარეობა (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
(არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია
(ახალი და უახლესი პერიოდი) 
(არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს  ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო/სხვა
ფაკულტეტის სტუდენტთათვის
არჩევითი);

ისლამური აღმოსავლეთის
ხელოვნება და საქართველო
(არჩევითი);

ქართული კულტურის განვითარების
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თავისებურებანი აღმოსავლურ-
მაჰმადიანური გარემოცვის
პირობებში (XVI-XVIII სს.) (არჩევითი)

1.5 არაბ-საქართველოსა და სამხრეთ
კავკასიის ისტორიული ურთიერთობების
საბაზისო ცოდნა; ისლამური ფაქტორის
გათვალისწინების უნარი ამ
ურთიერთობებში; საქართველოს შესახებ
არაბული წყაროების (ისტორიული, 
გეოგრაფიული ხასიათის) 
ზოგადინფორმაციული ცოდნა.

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);

ისლამი (რელიგია. ისტორია. 
ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს  ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო/სხვა
ფაკულტეტის სტუდენტთათვის
არჩევითი)

1.6 არაბული ლიტერატურის ისტორიის  
ზოგადი კურსის ცოდნა. არაბული
ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაციისა
და ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ
ინფორმაციული ცოდნა. ფოლკლორისა
და შუა საუკუნეების არაბული
ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა
და თავისებურებებზე წარმოდგენა; 
არაბული ლიტერატურული ნიმუშების
ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და მათ
ენობრივ სირთულეებში გარკვევის
დაწყებითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. 
მხატვრული ტექსტის ესთეტიკურ-
შემეცნებითი ინფორმაციის ადეკვატური
გაგება, რაც ეფუძნება ენის
გამომსახველობითი საშუალებებისა და
სტილისტიკური ხერხების თეორიულ
ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ

შუა საუკუნეების არაბული
ლიტერატურის ისტორია და
ფოლკლორი (არჩევითი);

ახალი და უახლესი არაბული
ლიტერატურის ისტორია (არჩევითი);

თანამედროვე არაბი ავტორი
ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული
ლიტერატურული სკოლა)
(არჩევითი);

ლიტერატურის ტიპოლოგიური
კლასიფიკაცია (არჩევითი);
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უნარს.

შედარებითი მითოლოგია (ძველი
აღმოსავლეთის, ანტიკური და
ქართული მითოლოგია) (არჩევითი)

1.7 თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე
წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის
სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. 
არაბულიდან ქართულად და ქართულიდან
არაბულად წერილობითი და ზეპირი
თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, 
სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო
პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის
პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და
მთარგმნელობითი შესატყვისობების
მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და
წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი
უნარების განვითარება;
სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის
ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული
გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).

არაბულიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა (არჩევითი);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში
(არჩევითი);

თანამედროვე არაბი ავტორი
ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული
ლიტერატურული სკოლა)
(არჩევითი);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2 
(არჩევითი);

1.8 არაბულ-ქართული კონტაქტების 
ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, 
კულტურული ურთიერთგაცვლა, 
ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ 
ინფორმაცია, ასევე არაბული კულტურისა 
და მეცნიერების ქართულ კულტურაზე 
ზეგავლენის შესახებ საბაზისო ცოდნა.
    ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე 
და ლექსიკური სესხების პროცესებზე 
ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში 
არაბიზმების დამკვიდრების შესახებ 
ძირითადი ინფორმაცია; ქართულში 
არაბული ლექსიკური ნასესხობების 
ფონეტიკური და სემანტიკური 
ტრანსფორმაციების შესახებ საბაზისო
ცოდნა, მათი თვისებრივი მაჩვენებლების 

არაბულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(არჩევითი);

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორია 1, 2 (არჩევითი);
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გამოყოფის უნარი. ეტიმოლოგიური 
კვლევის მეთოდებზე ზოგადი 
წარმოდგენა.
ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა

და განვითარების ზოგადი ისტორიის
საბაზისო ცოდნა. შუა საუკუნეების არაბულ-
ქართული და ქართულ-არაბული
ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ
წარმოდგენა, კერძოდ, ქრისტიანული
არაბული ლიტერატურის და ქართული
საეკლესიო მწერლობის ურთიერთობათა
საკვანძო საკითხების ცოდნა.

ქართული სახისმეტყველება
(არჩევითი);

„ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო
ცივილიზაციის კონტექსტში
(არჩევითი)

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

2.1 არაბული ენის  პრაქტიკული გამოყენება
მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, საუბრის წარმართვის
უნარ-ჩვევები.
არაბულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, 
თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა
და  რეპროდუქციის უნარი.
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი
სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის
გამოხატვის, ნათლად  ჩამოყალიბების, 
არგუმენტირებისა და განმარტებების  
გადმოცემის უნარი;
არაბული ენის სხვადასხვა ტიპის
ლექსიკონების, მათ შორის
ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, 
გამოყენების უნარი.

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში
(არჩევითი);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);

ეგვიპტური დიალექტის ელემენტარული
პრაქტიკული კურსი (არჩევითი);

სირიული დიალექტის ელემენტარული
პრაქტიკული კურსი (არჩევითი)

2.4 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის
უნარი. ლინგვისტური, ლიტერატურული
და ისტორიული პროცესების
ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის
უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და
მოვლენების განზოგადებისა და
ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);
სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი
(არჩევითი);
არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5 (ძირითადი);
ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო/სხვა
ფაკულტეტის სტუდენტთათვის
არჩევითი);
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ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი);
ისლამი (რელიგია. ისტორია. 
ცივილიზაცია) (სავალდებულო);
არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);
არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და
უახლესი) (არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი
გეოგრაფია (არჩევითი);
არაბულიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა (არჩევითი);
შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის
ისტორია და ფოლკლორი (არჩევითი);
ახალი და უახლესი არაბული
ლიტერატურის ისტორია (არჩევითი);
ლიტერატურის ტიპოლოგიური
კლასიფიკაცია (არჩევითი);
არაბულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა
საუკუნეები) (არჩევითი);
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი
და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);
აღმოსავლური ფილოსოფიური
მოძღვრებები (არჩევითი);
და პროგრამის სხვა არჩევითი
დისციპლინები

დასკვნის უნარი:
დარგობრივ სფეროში არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, ანალიზის საფუძველზე
სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული
მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა.

კომუნიკაციის უნარი:
მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც 
პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და 
სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება 
და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.
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ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.
არაბულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; 
საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (არაბულის) 
საკომუნიკაციო ფუნქციით გამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი:
სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ
(სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

ღირებულებები:
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,  განსხვავებული კულტურებისა და აზრის
პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:   სწავლის შედეგების მისაღწევად არაბისტიკის
საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, 
საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში
იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის
დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული
მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი
მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 
არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას
გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა
შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში
გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო
კურსის სილაბუსში.
საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას არაბისტიკის  საბაკალავრო პროგრამის
კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე
ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება
სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, 
ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ქმნის.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. 
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ამგვარი სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ
არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა არაბული ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის
ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი არაბულ ენაზე და არაბულენოვან
ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. აპოლონ  სილაგაძეს
ელ.ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: ირანისტიკა/ Iranian Studies

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი/ BA in Oriental 
Studies 
სპეციალობა:  ირანისტიკა

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი). 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 
ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

ა) 50 კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო კურსებს: 40 კრედიტი განკუთვნილია
საფაკულტეტო სავალდებულო კურსებისათვის (მათ შორის 10 კრედიტი
გათვალისწინებულია ევროპული ენებისათვის, 10 კრედიტი კი კლასიკური და აღმოსავლური
ენებისათვის), ხოლო 10 კრედიტი -სრულიად თავისუფალი არჩევანისათვის.

ბ) 120 კრედიტი განკუთვნილია სპეციალობის ბლოკისათვის, რომელიც თავის მხრივ ასეა
განაწილებული: 90 კრედიტი სპეციალობის სავალდებულო კურსებისათვის, 20 კრედიტი -
სპეციალობის არჩევითი კურსებისათვის და 10 კრედიტი - საბაკალავრო ნაშრომისათვის.

გ) 60 კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს სასურველი და-
მატებითი პროგრამა ან მოისმინოს სხვადასხვა სასწავლო კურსი მისი ინტერესების მიხედვით.
დ) 10 კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის(სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).
საბაკალავრო პროგრამით სტუდენტი სწავლების პირველ ეტაპზე გადის სხვადასხვა
ჰუმანიტარული დისციპლინების შესავლებისა და საფუძვლების კურსებს, სპეციალობის
სავალდებულო კურსები მას უქმნის ცოდნის იმ აუცილებელ მინიმუმს, რომელიც მას
ესაჭიროება კვალიფიკაციის მისაღებად, ხოლო სპეციალობის არჩევითი კურსები
უფართოებს კომპენტენციებს და დიაპაზონს აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგის სხვადასხვა
მიმართულებით. რეკომენდებული დამატებითი პროგრამები მას სძენს ისეთ უნარებსა და
კომპენტენციებს, რომელიც ეხმარება მომიჯნავე დარგებსა და სფეროებში გარკვევაში და, 
შესაბამისად, შრომით ბაზარზე ადვილად ადაპტირებაში. 

სწავლების ენა:   ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდ-
ნეობის მიმართულება მიმდინარე საბაკალავრო პროგრამით მოამზადებს აღმოსავ-
ლეთმცოდნეობის ბაკალავრს ირანისტის სპეციალობით. პროგრამის ფარგლებში ბაკა-
ლავრი აითვისებს ქართული ირანისტიკის ყველა ძირითად სამეცნიერო და პრაქტიკულ მიღ-
წევას და მოემზადება მისი ტრადიციების გასაგრძელებლად დარგის თანამედროვე
მოთხოვნათა გათვალისწინებით. დარგის ცოდნასთან ერთად აკადემიური კეთილსინდი-
სიერების და ეთიკის ნორმების, დემოკრატიული ფასეულობების შეძენით კურსდამთავ-
რებული ჩამოყალიბდება სრულფასოვან მოქალაქედ. ქართველურ სამყაროს ისტორიულად
ღრმა კავშირები ჰქონდა  ირანულ გარემოსთან, რაც განაპირობებს თავად პროგრამაში
ქართულ–ირანული ურთიერთობებისთვის ყველა ძირითად სასპეციალიზაციო
დისციპლინებში განსაკუთრებული ადგილის დათმობას ირანის ისტორიის, ირანულ ენათა, 
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კერძოდ სპარსული ენის სტრუქტურისა და სპარსული ლიტერატურის ისტორიის კურსებთან
ერთად. ასევე სათანადო ყურადღება ეთმობა სათარჯიმნო პრაქტიკუმს, რომელიც
დღევანდელი საბაზრო მოთხოვნილებებითაა განპირობებული. 
პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
ირანისტიკის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი ერუდირებული 
სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება 
სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; 
ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების 
ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული 
მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის 
შემდგომი გაგრძელებისთვის.
ირანისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:

ცოდნა და გაცნობიერება:

სასწავლო დისციპლინები:

1.1 ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების
ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და
მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, 
ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, 
ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის
საფუძვლები.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.2 საქართველოს ისტორიის ძირითადი
ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები
მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.3 აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები. აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.4 რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) 
სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი
თეორიები, პრინციპები და კვლევის

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი
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მეთოდები (არჩევით).

1.5 ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.6 ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან
საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის
შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა
მინიმუმ A2 დონეზე. 

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა; 
არჩევით)

1.7 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    

1.8 აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც
კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი
მიმართულებებისა და დარგების შესახებ
საბაზისო ცოდნა;წარმოდგენა ზოგადად
ირანისტიკასა და ამ სკოლის ტრადიციებზე
საქართველოში, ასევე ირანისტიკის
განვითარების მნიშვნელობაზე
ქართველოლოგიისა და ქართული
კულტურის ისტორიის კვლევისთვის.

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

1.9 ირანულ ენათა სტრუქტურაში (ფონეტიკა-
ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), 
აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად
მახასიათებლებში გარკვევა, საერთო
ნიშნების ცოდნა (აქცენტირება სპარსულ
ენაზე). ლინგვისტური კომპარატივისტიკის
დაწყებითი უნარების შეძენა.

ირანულ  ენათა შესწავლის შესავალი
(სავალდებულო);

სპარსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო)

1.10 სპარსული ენის ფონოლოგიური, 
მორფოლოგიური და სინტაქსური
სისტემების პრაქტიკული ფლობა; 
სპარსული ენის საბაზისო ლექსიკური
მარაგის შეძენა; სპარსულად კითხვის, 
თარგმნის, აზრის გამოხატვის და
მსჯელობის უნარი. ელემენტარული
ლინგვისტური ანალიზის ჩვევების
გამომუშავება.

სპარსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო)

1.11 სპარსული ლიტერატურის ისტორიის  
ზოგადი კურსის ათვისება ისლამამდელი ძვ. 

ძველი,  საშუალო და ადრეული შუა
საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის
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და საშუალო ირანული ენობრივი ეპოქის
ძეგლებიდან  მოყოლებული თანამედროვე
სპარსული ლიტერატურის ჩათვლით. 
სპარსული ფოლკლორის ჟანრული
კლასიფიკაცია და ფოლკლორული
ნიმუშების გაცნობა. ფოლკლორისა და შუა
საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის
ზოგად მახასიათებლებსა და
თავისებურებებში გარკვევა; სპარსული
ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში
კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ
სირთულეებში გარკვევის უნარ-ჩვევების
გამომუშავება.

ისტორია; (სავალდებულო)
სპარსული  ფოლკლორი; (არჩევით)

შუა საუკუნეების სპარსული
ლიტერატურის
ისტორია;(სავალდებულო)
სპარსული ფოლკლორი;  (არჩევით)

ახალი და უახლესი სპარსული
ლიტერატურის
ისტორია.(სავალდებულო)

1.12 თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე
წარმოდგენა. სპარსულიდან ქართულად და
ქართულიდან სპარსულად წერილობითი
და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში
გარკვევა, სხვადასხვა სფეროში
სათარჯიმნო პრაქტიკისთვის მომზადება.

სპარსულიდან ქართულად თარგმნის
თეორია და პრაქტიკა;(სავალდებულო)

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში. 
(სავალდებულო)

1.13 სპარსულ-ქართული კონტაქტების ძირითად
ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, 
კულტურული ურთიერთგაცვლა, ენობრივი
ნასესხობანი და სხვ.) გაცნობა, ასევე
სპარსული კულტურისა ქართულ
კულტურაზე ზეგავლენის შესახებ საბაზისო
ცოდნა.

სპარსულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობანი
(სავალდებულო)

1.14 ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე და 
ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი 
წარმოდგენა; ქართულში სპარსიზმების 
დამკვიდრების შესახებ ძირითადი 
ინფორმაცია; ქართულში სპარსული 
ლექსიკური ნასესხობების ფონეტიკური და 
სემანტიკური ტრანსფორმაციების შესახებ 
საბაზისო ცოდნა, მათი თვისებრივი 
მაჩვენებლების გამოყოფა. 
ეტიმოლოგიური კვლევის მეთოდებზე 
ზოგადი წარმოდგენა.

სპარსულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობანი
(სავალდებულო)

1.15 ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა
და განვითარების ზოგადი ისტორიის
საბაზისო ცოდნა. შუა საუკუნეების სპარსულ-
ქართული და ქართულ-სპარსული
ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ

სპარსულ–ქართული ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობანი
(სავალდებულო)
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წარმოდგენის შექმნა, კერძოდ, სპარსული
ლიტერატურის ძეგლთა ქართული
თარგმანების და მათი მიბაძვების ციკლის
გაცნობა.

1.16 ირანის ძველი, შუა საუკუნეების, ახალი და
უახლესი ისტორიის ზოგადი კურსის
შესწავლა; სპარსული ისტორიოგრაფიის
საბაზისო ცოდნა; ირანის როლის გააზრება
ახლო აღმოსავლეთისა და ზოგადად
მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. ირანის
გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
გაცნობიერება; თანამედროვე ირანულ
აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე
წარმოდგენა.

ირანის ისტორია 1–2; (სავალდებულო)
ირანის თანამედროვე მდგომარეობა
(სავალდებულო)

1.17 ისლამის როგორც რელიგიის და
სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი
კურსის შესწავლა. ისლამში რელიგიურ
ვალდებულებებისა და თეოლოგიური
დოქტრინების, შუა საუკუნეების და
თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო
ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა ისლამური
სახელმწიფოს კონცეფციასა და ისლამურ
მოძრაობებზე.

ისლამი (ისტორია. რელიგია. 
ცივილიზაცია) 
(სავალდებულო)

1.18 ირან-საქართველოსა და სამხრეთ
კავკასიის ისტორიული ურთიერთობების
საბაზისო ცოდნა; ისლამური ფაქტორის
გათვალისწინება ამ ურთიერთობებში; 
საქართველოს შესახებ სპარსული
წყაროების (ისტორიული, გეოგრაფიული
ხასიათის) გაცნობა.

ისლამი (ისტორია. რელიგია. 
ცივილიზაცია)
(სავალდებულო)

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

2.1 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და
კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების
გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით
ოპერირება.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.2 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
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პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის
დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება
/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური
ენობრივი ერთეულების შერჩევა და
აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა
დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

სავალდებულო)

2.3 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი
სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა
ინგლისურ  ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; 
არჩევით);

2.4 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა (არჩევით)

2.5 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და
ანალიზი.

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი

2.6 ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) 
განსახორციელებლად.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.7 სპარსული ენის  პრაქტიკული გამოყენება
მთელი რიგი წერილობითი
კორესპოდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, საუბრის   წარმართვის უნარ-
ჩვევები.

სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში
(სავალდებულო);

2.8 სპარსულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 
მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, 
ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის 
უნარი.

სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში
(სავალდებულო);

2.9 სპარსული ენის სხვადასხვა ტიპის
ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური
ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.

სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში
(სავალდებულო);
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2.10 საბიბლიოთეკო ფონდებზე მუშაობის, 
სხვადასხვა ტიპის ტექსტების რედაქტირების, 
რეფერირების, კომენტირებისა და
ანოტირების უნარი. 

სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);
სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში;
(სავალდებულო)
სპარსულიდან ქართულად თარგმნის
თეორია და პრაქტიკა;
(სავალდებულო)

2.11 სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური
დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების
სპარსულიდან ქართულად და პირუკუ
თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების
სპარსულიდან ქართულად და პირუკუ
სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები.

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში;
(სავალდებულო)
სპარსულიდან ქართულად თარგმნის
თეორია და პრაქტიკა;
(სავალდებულო)

2.12 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. 
კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი
მონაცემების გააზრება როგორც
ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის
თეორიისა და ისტორიულ-
კულტუროლოგიური მონაცემების
კონტექსტში.

სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(სავალდებულო);
ირანულ ენათა შესწავლის შესავალი;
(სავალდებულო);
ირანის ისტორია
(სავალდებულო);

2.13 ლინგვისტური, ლიტერატურული და
ისტორიული პროცესების ელემენტარული
შეფასებისა და ანალიზის უნარი. 
ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების
განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში
განხილვის უნარი. 

სპარსულ–ქართული ლიტერატურული
და ენობრივი ურთიერთობები; 
(სავალდებულო)
ირანის თანამედროვე მდგომარეობა; 
(სავალდებულო)
ძველი,  საშუალო და ადრეული შუა
საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის
ისტორია; (სავალდებულო)
სპარსული  ფოლკლორი; (არჩევითი) 
შუა საუკუნეების სპარსული
ლიტერატურის ისტორია; 
(სავალდებულო)
სპარსული ფოლკლორი  (არჩევითი)

დასკვნის უნარი:
დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული
შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად
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მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით
გადმოცემა, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული
მეთოდების გამოყენებით. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; 
სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის
გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი:
მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც 
პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და 
სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით.
ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.
დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.
სპარსულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; 
საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (სპარსულის) 
საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი

სწავლის უნარი:
სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ
(სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფისა და პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი
გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი
მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).
კონკრეტული მეთოდები იხ. კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ირანისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა
დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  



90

მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) 
სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (თარგმანი, საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) 
სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას ირანისტიკის
პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 
ლილი ჟორჟოლიანი
ელ-ფოსტა: lili.zhorzholiani@tsu.ge
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დამატებით საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ირანისტიკა/Iranian Studies

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამაში 60 კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად:

 40 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  
 20 კრედიტი - არჩევითი კურსები;

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია  სტუდენტს მისცეს საბაზისო  კონცენტრირებული ცოდნა ირანის
ისტორიის, ირანულ ენობრივი სისტემებისა და ლიტერატურის ისტორიაში, აზიაროს იგი
ქართული ირანისტიკის სკოლის ძირითად მიღწევებს და ტენდენციებს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:

 სპარსული ენის ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების პრაქტიკული
ფლობა; სპარსული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა; კითხვის, თარგმნის, აზრის
გამოხატვის და მსჯელობის უნარი. 

 სპარსული ლიტერატურის ისტორიის ზოგადი კურსის ათვისება. სპარსული ლიტერატურის
ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებში გარკვევა; 

 ირანის ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა; ირანის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
გაცნობიერება; თანამედროვე აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და
პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა. 

 ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის
შესწავლა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა
საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა.  (ისლამი ( რელიგია, 
ისტორია, ცივილიზაცია))

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
 სპარსული ენის  პრაქტიკული გამოყენება ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის   

წარმართვის უნარ-ჩვევები.

დასკვნის უნარი:
 დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის მოპოვების უნარი 

როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის 
გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების 
გამოყენებით. 

 მოპოვებული ან/და მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული შეფასების, არგუმენტირებისა და 
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სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი:
 ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. 
 ჯგუფური მუშაობისას მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები 

ფორმულირებით გადმოცემა. 
სწავლის უნარი:

 სამუშაო დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. 
 სიტუაციაში ადაპტირების და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი. 

ღირებულებები:
 ტოლერანტობა;
 ინტერპერსონალური ურთიერთობებისა და აკადემიური ეთიკის უნარ-ჩვევები. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული
მეცადინეობის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 
ლილი ჟორჟოლიანი
ელ-ფოსტა: lili.zhorzholiani@tsu.ge



93

საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: ასირიოლოგია / Assyriology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი / Ba in Oriental 
Studies
სპეციალობა: ასირიოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 ECTS კრედიტი). 
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად: 

50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ESTC 
კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ESTC 
კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი
პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 65 
ESTC კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 45 ESTC კრედიტი სპეციალობის
არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო
ნაშრომისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ფართო ჰუმანიტარული
განათლების მქონე პირები, რომელთაც ექნებათ საგანმანათლებლო საფეხურის შესაბამისი
კვალიფიკაციები ასირიოლოგიაში. სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს სულ ცოტა ორი ენა, 
რომელიც ლურსმულ დამწერლობას იყენებდა, ძველაღმოსავლური ისტორიის, 
ლიტერატურის, კულტურის საკვანძო საკითხები. მას უნდა შეეძლოს შესწავლილი ენებიდან
თარგმნა, ტექსტებისთვის ფილოლოგიური, ისტორიული და ზოგადად კულტუროლოგიური
ხასიათის კომენტარების მომზადება, სპეციალიზებული სამეცნიერო ლიტერატურის
კრიტიკული ანალიზი, წერითი და ზეპირი პრეზენტაცია. კურსდამთავრებულთა მიერ
შეძენილი როგორც ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული
უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და
სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. აგრეთვე ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივას.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
ცოდნა-გაცნობიერება: ასირიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით
გათვალისწინებული  სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრს ასირიოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად
აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, ასირიოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და
კომპლექსური ცოდნა; სულ ცოტა ორი ენის, რომელიც ლურსმულ დამწერლობას იყენებდა
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(აქადური და შუმერული ან აქადური და ხეთური), გრამატიკის საფუძვლების ცოდნა; ამ ენებზე
შედგენილი ტექსტების ორიგინალში კითხვის, ტრანსლიტერაციის და თარგმანის უნარი; 
შუამდინარეთის ისტორიის ძირითადი პერიოდების და ლიტერატურის ისტორიის საკვანძო
საკითხების ცოდნა. იგი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში
მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგის
ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ
პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია ინგლისურს B2  დონეზე საერთო
ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა
განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის
საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის
სპეციალობით შეუძლია ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, ასირიოლოგიის
დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული
სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება
და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო
ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული და
ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული
ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი, 
შესწავლილ ენებზე არსებული ტექსტების ორიგინალში კითხვის, ტრანსლიტერაციის და
თარგმანის უნარი.

დასკვნის უნარი: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის სპეციალობით
შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, 
განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის
შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; 
დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები
ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; 
სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის
გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის
პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ
ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია მონაცემთა
ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; 
სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.

კომუნიკაციის უნარი: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის სპეციალობით
შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი
პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიში მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის
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დარგობრივ სფეროში; ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, 
შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.

სწავლის უნარი: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის სპეციალობით  
აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: 
თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე
სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში
საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ
წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო
სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს
ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით
ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს ასირიოლოგიის სპეციალობით  
კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური
და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტებს; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.
მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული
კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის (ან თარგმანის), დასკვნითი
გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი
მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
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საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირინე ტატიშვილი
ელ-ფოსტა: irine.tatishvili@tsu.ge
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დამატებითი პროგრამის დასახელება: ასირიოლოგია / Assyriology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ESTC კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტს შეასწავლოს ერთ–
ერთი ენა ძველი, ძველი აღმოსავლეთის ისტორია, ლიტერატურა, კულტურის საკვანძო
საკითხები. განუვითროს შესწავლილი ენებიდან თარგმნის უნარი, ტექსტებისთვის
ფილოლოგიური, ისტორიული და ზოგადად კულტუროლოგიური ხასიათის კომენტარების
მომზადების უნარი, სპეციალიზებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, 
წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. დამატებითი პროგრამის არჩევის
ბოლო ვადა მეოთხე სემესტრი

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს ძველი ენების
დამწერლობისა და გრამატიკული საფუძვლების ცოდნა. შუამდინარეთის ისტორიის
ძირითადი პერიოდების და ლიტერატურის ისტორიის საკვანძო საკითხების ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს
შესწავლილ ენებზე არსებული ტექსტების ორიგინალში კითხვის, ტრანსლიტერაციის და
თარგმანის უნარი. სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად.

დასკვნის უნარი: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი
მასალის მოპოვება, სისტემატიზაცია და გაანალიზებას სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით და
მათ საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება. სფეროსათვის დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება და განმარტება.

კომუნიკაციის უნარი: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს დამოუკიდებლად ან
მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვებისა და გადაცემის
უნარი. შეუძლია ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე აკადემიური
ტერმინოლოგიის გამოყენებით. 

სწავლის უნარი: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს სხვადასხვა კატეგორიის
მასალის თანმიმდევრული ორგანიზება, სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვის
უნარი. 
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ღირებულებები: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს მეცნიერული ეთიკის
ნორმებს, იცავს ტოლერანტობისა და ინტელექტუალური საკუთრების, პიროვნების
თავისუფლებისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის პრინციპებს.  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, ტრანსლიტერაციის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური 
მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირინე ტატიშვილი
ელ-ფოსტა: irine.tatishvili@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: Turkology/თურქოლოგია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: BA in Oriental Studies/აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ბაკალავრი
სწავლების დარგი: თურქოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი) საბაკალავრო
პროგრამაში 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 120 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  
 50 კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;
 60 კრედიტი - დამატებითი სპეციალობა;
 10 კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
თურქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება რა უნივერსიტეტის მისიას ემსახურება
მისი მიზნების განხორციელებას, კერძოდ - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, 
კულტუტრული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ
კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწვლას, კონკურენტუნარიანი
კადრების მომზადებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითრებას.
თურქეთისა და თურქული ენის წარსულისა და თანამედროვე მდგომარების კვლევა
მრავალმხრივ საინტერესოა დღევანდელ პირობებში როგორც გეოპოლიტიკური, ისე
კულტურულ–ისტორიული და ლინგვისტურ–ეთნოგრაფიული თვალსაზრისით. ეს ინტერესი
განსაკუთრებულია ქართველურ სამყაროში, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი პოლიტიკური
და ენობრივ–კულტურული ურთიერთობა ჰქონდა თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე
ისტორიულად და ახლა მცხოვრებ ხალხებთან. სწორედ ეს განაპირობებს თურქოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამის მიზანს: დამწყებ თურქოლოგს მისცეს საბაზისო ცოდნა თურქეთის
ისტორაში, თურქული ენობრივი სისტემებისა და ლიტერატურის ისტორიაში, კულტურასა და
რელიგიაში; აზიაროს იგი ქართული თურქოლოლოგიური სკოლის ძირითად მიღწევებს და
მოამზადოს  ამ სახელოვანი ტრადიციების გასაგრძელებლად. ქართული
აღმოსავლეთმცოდნეობის სკოლის ტრადიციებთან ერთად, პროგრამა კარგად იცნობს და
ითვალისწინებს  ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, თურქოლოგიის დარგში
სწავლებისა და კვლევების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს.
პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, 
მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა
და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი
კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო
თურქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ
აღმოსავლეთმცოდნეობის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით
სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.
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პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:
 ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპების, კონცეპტების და  

ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და
ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლების ცოდნა. (ფილოსოფიის
შესავალი)

 საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპების, ფაქტებისა და მოვლენების მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში ცოდნა. (საქართველოს ისტორია)

 აკადემიური წერის ძირითადი ტენდენციების ცოდნა. (აკადემიური წერა)
 აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი

მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად
თურქოლოგიასა და თურქოლოგიური სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში, ასევე
თურქოლოგიის განვითარების მნიშვნელობაზე ქართველოლოგიისა და ქართული
კულტურის ისტორიის კვლევისთვის.(თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი;
აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; მახლობელი აღმოსავლეთის არქეოლოგია).

 თურქულ ენათა სტრუქტურაში (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე
ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებში გარკვევა, საერთო ნიშნების ცოდნა. 
ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ამოსავალი დებულებების ცოდნა დაწყებით უნარების
დონეზე, თურქული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა; კითხვის, თარგმნის, აზრის
გამოხატვის და მსჯელობის უნარი.  (თურქული ენა, ენათმეცნიერების შესავალი ,ზოგადი
ენათმეცნიერება, თურქულ-ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები,
თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი).

 თურუქლ ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი
დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” 
მიხედვით B2 დონის შესაბამისი ცოდნის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო
კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის
შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, 
მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების
უნარს, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვის და წერილობით ფორმით აზრის
გამოთქმის ცოდნას. (თურქული ენა); სათარჯიმნო პრაქტიკუმი თურქულში).

 ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის ცოდნა. 
ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა საუკუნეების
და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა ისლამური
სახელმწიფოს კონცეფციასა და ისლამურ მოძრაობებზე. (ისლამი (რელიგია. ისტორია. 
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ცივილიზაცია); ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია; აღმოსავლური
ფილოსოფიური მოძღვრებები; ბიბლიის შესავალი 1, 2 ; ბიბლია და ძველი აღმოსავლეთი). 

 თურქეთის რესპუბლიკის შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი ისტორიისა და თანამედროვე
მდგომარეობის ზოგადი კურსის და თურქული ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; 
თურქების ადგილისა და როლის გააზრების უნარი ახლო აღმოსავლეთისა და ზოგადად
მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. თურქეთის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
გაცნობიერება;  თანამედროვე აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და
პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა (თურქეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); თურქეთის
ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) ; თურქეთის თანამედროვე მდგომარეობა; ახლო
აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა
საუკუნეები); ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); ახლო
აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები; აღმოსავლური
კულტურა; ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი აღმოსავლურ-
მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს.).

 საქართველოსა და თურქეთის ისტორიული და დღევანდელი ურთიერთობების ცოდნა; 
ისლამური ფაქტორის გათვალისწინების უნარი ამ ურთიერთობებში; საქართველოს შესახებ
თურქული წყაროების (ისტორიული, გეოგრაფიული ხასიათის) ზოგადინფორმაციული
ცოდნა. (თურქეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია); 
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები; ახლო
აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; 
აღმოსავლური კულტურა; საქართველოს ისტორია; ისლამური აღმოსავლეთის ხელოვნება
და საქართველო).

 თურქული ლიტერატურის ისტორიის  ზოგადი კურსის ათვისება თანამედროვე თურუქლი
ლიტერატურის ჩათვლით. თურქული  ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაციისა და
ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ ინფორმაციული ცოდნა. ფოლკლორისა და შუა
საუკუნეების თურუქლი ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებზე
წარმოდგენა; თურქული ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და
მათ ენობრივ სირთულეებში გარკვევა; მხატვრული ტექსტის ესთეტიკურ-შემეცნებითი
ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, რაც ეფუძნება ენის გამომსახველობითი საშუალებებისა
და სტილისტიკური ხერხების თეორიულ ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ უნარს. 
(ძველი თურუქლი  ლიტერატურის ისტორია; ახალი თურუქლი ლიტერატურის ისტორია; 
უახლესი თურუქლი ლიტერატურის ისტორია; ლიტერატურის ტიპოლოგიური
კლასიფიკაცია; შედარებითი მითოლოგია (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური და ქართული
მითოლოგია); ოსმალური ენა 1,2 )

 თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის
სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. თურქულიდან ქართულად და ქართულიდან
თურქულად წერილობითი და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, სხვადასხვა
სფეროში სათარჯიმნო პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების
გამომუშავება; ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი
შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის
დაწყებითი უნარების განვითარება; სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის ცოდნის
სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა). (თურქულიდან  
ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა ; სათარჯიმნო პრაქტიკუმი თურქულში ; 
ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2; აკადემიური წერა ; თურუქლი
ენა 6;7 ).
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 თურქულ-ქართული კონტაქტების ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, კულტურული
ურთიერთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ ინფორმაცია,  ენათა
ინტერფერენციის პრობლემებზე და ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი
წარმოდგენა; ქართულში თურქიზმების დამკვიდრების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია; 
ქართულში თურუქლი ლექსიკური ნასესხობების ფონეტიკური და სემანტიკური
ტრანსფორმაციების შესახებ საბაზისო ცოდნა, მათი თვისებრივი მაჩვენებლების გამოყოფის
უნარი. ეტიმოლოგიური კვლევის მეთოდებზე ზოგადი წარმოდგენა. ლიტერატურული
კონტაქტების გენეზისისა და განვითარების ზოგადი ისტორიის საბაზისო ცოდნა. შუა
საუკუნეების თურქულ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ წარმოდგენა. 
(აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; აღმოსავლური კულტურა; ძველი ქართული
ლიტერატურის ისტორია 1, 2; ქართული სახისმეტყველება; „ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო
ცივილიზაციის კონტექსტში; ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1,2).

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების

გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება. (ფილოსოფიის შესავალი).
 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის

დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების
შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა. 
(აკადემიური წერა).

 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის. (ინგლისური ენა; რომელიმე სხვა ევროპული ენა).

 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის. (ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა).

 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით
წყაროების დამუშავება და ანალიზი. (საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი).

 ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად. 
(ენათმეცნიერების შესავალი).

 თურქული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და
ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.
თურქულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, 
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.პროფესიულ საქმიანობაში ან
შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის
თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, 
არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი;თურუქლი ენის
სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების
უნარი. (თურუქლი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; სათარჯიმნო პრაქტიკუმი თურქულში ; თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა).

 საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 
რედაქტირების, რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი. (თურუქული ენა 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; თურუქლიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა; თურუქლ–ქართული 
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ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები; ოსმალური ენა 1,2,; ახლო აღმოსავლეთის 
ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები; ქართული ტექსტის 
ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2).

 სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების თურქულიდან
ქართულად და პირუკუ თარგმნის უნარი;  სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები. (თურქული
ენა; სათარჯიმნო პრაქტიკუმი; თარგმანის თეორია და პრაქტიკა).

 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი
მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და
ისტორიულ-რელიგიურ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. ლინგვისტური, 
ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის
უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში
განხილვის უნარი. (აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; თურქულ ენათა შესწავლის
შესავალი; თურუქლი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6; ენათმეცნიერების შესავალი ; ზოგადი ენათმეცნიერება; 
ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია); თურქეთის ისტორია (შუა საუკუნეები);თურქეთის
ისტორია (ახალი და უახლესი); თურქეთის თანამაედროვე მდგომარეობა; ახლო
აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია; თურქულიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა; ძველი თურქული ლიტერატურის ისტორია ; ახალი თურქული
ლიტერატურის ისტორია; უაზლესი თურქული ლიტერატურის ისტორია; ლიტერატურის
ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია; თურქულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული
ურთიერთობები; ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული
ურთიერთობები; ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); ახლო აღმოსავლეთის
ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); აღმოსავლური კულტურა; აღმოსავლური
ფილოსოფიური მოძღვრებები და პროგრამის სხვა არჩევითი დისციპლინები)

დასკვნის უნარი:
დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული 
შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, დამოუკიდებლად ან 
მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც 
პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვა 
ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი 
ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. მოპოვებული ან/და მიღებული ინფორმაციის 
კრიტიკული შეფასების, არგუმენტირებისა და სათანადო წერილობითი დასკვნის 
ჩამოყალიბების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი:
 ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.

დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა, მიცემული 
მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. 

 თურქულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; 
საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (თურქულის) 
საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი
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სწავლის უნარი:
 სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. საკუთარ 

თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების 
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; სიტუაციაში ადაპტირების 
და სამუშაოს დაწყებამდე შესასრულებელი გეგმის შედგენის უნარი,  პრობლემის 
სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვა, სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება და შემდგომი სწავლისათვის საჭირო პრიორიტეტების სწორად 
განსაზღვრა. განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების 
შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
 კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური

გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

 სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული
მეცადინეობის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, 
ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-
განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.
).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
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საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ელისაბედ ბჟალავა.
ელ-ფოსტა: elisabed.bzhalava@tsu.ge
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დამატებით საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: თურქოლოგია/ Turkology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამაში 60 კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად:

 40 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  
 20 კრედიტი - არჩევითი კურსები;

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია  სტუდენტს მისცეს საბაზისო ცოდნა თურქეთის ისტორიის, თურქული
ენობრივი სისტემებისა და ლიტერატურის ისტორიაში, აზიაროს იგი ქართული
თურქოლოლოგიური სკოლის ძირითად მიღწევებს და ტენდენციებს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:

 თურქულ ენათა ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების პრაქტიკული
ფლობა; თურქული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა; კითხვის, თარგმნის, აზრის
გამოხატვის და მსჯელობის უნარი. (თურქული ენა)

 თურქული ლიტერატურის ისტორიის ზოგადი კურსის ათვისება. თურქული ლიტერატურის
ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებში გარკვევა; (თურქული
ლიტერატ;ურა;ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია; ოსმალური ენა)

 თურქეთის ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა; თურქეთის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
გაცნობიერება; თანამედროვე აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და
პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა. (თურქეთის ისტორია (ახალი და უახლესი
პერიოდი);თურქეთის თანამედროვე მდგომარეობა)

 ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის
შესწავლა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა
საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა.  (ისლამი ( რელიგია, 
ისტორია, ცივილიზაცია))

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
თურქული ენის  პრაქტიკული გამოყენება ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის   
წარმართვის უნარ-ჩვევები. (თურქული ენა)

დასკვნის უნარი:
 დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის მოპოვების უნარი 

როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის 
გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების 
გამოყენებით. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია)
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 მოპოვებული ან/და მიღებული ინფორმაციის კრიტიკული შეფასების, არგუმენტირებისა და 
სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. (თურქული ენა; თურქული 
ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)

კომუნიკაციის უნარი:
 ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. 

(თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)
 ჯგუფური მუშაობისას მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები 

ფორმულირებით გადმოცემა. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; 
თურქეთის ისტორია)

სწავლის უნარი:
 სამუშაო დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. (თურქული ენა; თურქული 

ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია)
 სიტუაციაში ადაპტირების და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი. (თურქული ენა; თურქული 

ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)

ღირებულებები:
 ტოლერანტობის უნარ-ჩვევები თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია;

ისლამი)
 ინტერპერსონალური ურთიერთობებისა და აკადემიური ეთიკის უნარ-ჩვევები. (თურქული 

ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული
მეცადინეობის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
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დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ელისაბედ ბჟალავა.
ელ-ფოსტა: elisabed.bzhalava@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: არმენოლოგია / Armenology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აღმოსავლეთმცოდეობის ბაკალავრი / BA in Armenology
სპეციალობა: არმენოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური
ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა
ფაკულტეტებზე.  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არმენოლოგიის საბაკალავრო ძირითადი 
პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ 
საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:
სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  90 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად 
მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით 
დისციპლინებს.  

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბაკალავრო საფეხურის შესატყვისი
რეგიონმცოდნეობითი კომპეტენციების მქონე სპეციალისტის მომზადება არმენოლოგიის
დარგში. არმენოლოგიის კათედრა იყო ერთ-ერთი პირველი კათედრა, რომელიც შეიქმნა
ახლადდაარსებულ ქართულ უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის უშუალო ინიციტივით, 
რადგან უნივერისტეტის მესვეურებს კარგად ჰქონდათ გაცნობიერებული ამ დარგის
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მნიშვნელობა საქართვლოსათვის. არმენოლოგიური დარგების მცოდნე საქართველოს
თითქმის ყველა სფეროში სჭირდება (პედაგოგიური და სამეცნიერო დაწესებულებები, 
ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგარეო ურთიერთობები და დიპლომატიური მისიები, 
რეგიონებთან ურთიერთობა, შინაგანი და სასაზღვრო უწყებები), ამიტომ მათზე საბაზრო
მოთხოვნილება გაციელებით უფრო დიდია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. 
სწორედ ამიტომ პროგრამის მიზანია ქართველი არმენოლოგი ფართო ჰუმანიტარული
ხედვის მქონე სპეციალისტად ჩამოაყალიბოს.
პროგრამა მიზნად ისახავს, მოამზადოს სტუდენტი არმენოლოგიის დარგში  როგორც
პრაქტიკული ისე კვლევითი–ანალიტიკური მუშაობისთვის. ამისათვის ის ეუფლება ისეთ
ძირითად დისციპლინებს, როგორიცაა: ახალი და ძველი სომხური ენები, სომხეთის ისტორია
უძველესი დროიდან დღემდე, სომხური ლიტერატურის ისტორია ასევე უძველესი დროიდან
მეოცე საუკუნემდე. ვინაიდან ქართველი არმენოლოგი მზადდება მომავალში ძირითადად
ქართულ-სომხური ურთიერთობის სფეროში (პედაგოგიურ, სათარჯიმნო, საბიბლიოთეკო, 
სამუზეუმო, საექსპერტო და ა.შ.) სამუშაოდ, ბაკალავრიატის დონეზე მან უნდა მოისმინოს
ისეთი საგნებიც, როგორიცაა, ქართულ-სომხური ენობრივი და ლიტერატურული
ურთიერთობები, სომხეთის რესპუბლიკის თანამედროვე მდგომარეობა, თარგმანის თეორია, 
გაიაროს სათარჯიმნო პრაქტიკა. ზოგადად, კურსდამთავრებული არმენოლოგიურ
დისციპლინებთან ერთად უნდა ფლობდეს ქართველოლოგიურსაც, იგი მზად უნდა იყოს
მათი შედარებითი ანალიზისათვის.  
პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სტუდენტი შესასწავლი დარგობრივი მასალის  ზუსტად
აღსაქმელად და იმავე დროს კრიტიკულად გასააზრებლად. პროგრამის მანძილზე
გამომუშავებული ღირებულებები უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულის მწვავე საპოლემიკო
საკითხების განხილვისთვის მზაობას, როგორიცაა, მაგ.,  სახელმწიფოებრივ და საეკლესიო
საკითხებზე  მისი, როგორც სპეციალისტის დასკვნები და რეკომენდაციები. 
პროგრამა ამზადებს სპეციალისტს  შრომითი ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, 
აძლევს მას სწავლის გაგრძელების საშუალებას როგორც ძირითად, ისე მომიჯნავე
პროფილის სპეციალობებში. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:

სასწავლო დისციპლინები:

1.1 ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების 
ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და 
მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, 
ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, 
ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის 
საფუძვლები.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.2 საქართველოს ისტორიის ძირითადი 
ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები 
მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.3 აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები. აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
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სავალდებულო)
1.4 რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) 

სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი 
თეორიები, პრინციპები და კვლევის 
მეთოდები (არჩევით).

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი

1.5 ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.6 ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან 
საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის 
შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული 
ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; 
არჩევით)

1.7 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური 
ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    

1.8 აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც
კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი
მიმართულებებისა და დარგების შესახებ
საბაზისო ცოდნა; ძველი და ახალი სომხური
ენის აღწერითი გრამატიკის სრული კურსის
ცოდნა. შესაბამისი გრამატიკულ
ტერმინოლოგი ფლობა როგორც სომხურ, 
ასევე ქართულ ენაზე, სომხური ენის
გრამატიკული აღწერის მეთოდებს, 
განსხვავებულ პრინციპების, ქართულ-
სომხურ ენობრივ კონტაქტებისა და
სათანადო ლიტერატურის ცოდნა.
ლინგვისტური კომპარატივისტიკის
დაწყებითი უნარები.

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);
ძველი სომხური ენა 1,2,3,  
(სავალდებულო)
ახალი სომხური ენა1,2,3,4 
(სავალდებულო) ქართულ-სომხური
ენობრივი და ლიტ. ურთიერთობები  
(სავალდებულო);
ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო) 
ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი)

1.9 სპეციალობის მაპროფილებელ სომხურ
ენაში
საერთო ევროპული სარეკომენდაციო
საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის B2 
დონის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ
საკომუნიკაციო კომპეტენციების
განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, 
ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; 
ცალკეული ენობრივი ასპექტების
დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, 
მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური
მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად
გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე
სომხური ტექსტების (საგაზეთო, 
პუბლიცისტური, მხატვრული,  
საგანმანათლებლო) 

ახალი სომხური ენა 1, 2, 3, 4 
(სავალდებულო);
სომხურიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში
(სავალდებულო);
ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2
(არჩევითი);

ძველი სომხური ენა 1, 2, 3 
(სავალდებულო);
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გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე
საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; 
წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის
პროცესში.
კლასიკური სომხურის ცოდნა, ამ ენაზე
დაწერილი ტექსტების კითხვის და გაგების
უნარი

1.10 სომხეთის ისტორიის, მისი
ისტორიოგრაფიის ცოდნა. საქართველოს
სახელმწიფოში შესული სომხეთის
ჩრდილო მხარეთა პოლიტიკური, 
კულტურული და ლიტერატურული
სიტუაციის ცოდნა. საქართველოს და
სომხეთის ეკლესიების ურთიერთობის
ძირითად საკითხების ცოდნა.  
თანამედროვე სომხეთის პოლიტიკური, 
ეკონომიური, საგარეო ორიენტაციის, 
უშუალო მეზობლებთან (განსაკუთრებით
საქართველოსთან) ურთიერთობების
საკითხებს, პოლიტიკურ ძალთა
განლაგების ცოდნა.  ახლო აღმოსავლეთის
ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული
ურთიერთობის ცოდნა

სომხეთის ისტორია 1,2 
(სავალდებულო); 
საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო)
სომხეთის თანამედროვე
მდგომარეობა (სავალდებულო); 
საქართველოსა და სომხეთის
ეკლესიების ურთიერთობათა
ისტორია (სავალდებულო);
ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და
საქართველოს ისტორიული
ურთიერთობები (არჩევითი)
შესავალი კავკასიოლოგიაში
(არჩევითი)

1.11 სომხური ლიტერატურის ისტორიის  
ზოგადი კურსის ცოდნა სომხური ანბანის
შექმნიდან მეოცე საუკუნის სომხური
ლიტერატურის ჩათვლით. სომხური
ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაციისა
და ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ
ინფორმაციული ცოდნა. სომხური
ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში
კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ
სირთულეებში გარკვევის დაწყებითი უნარ-
ჩვევების გამომუშავება. მხატვრული
ტექსტის ესთეტიკურ-შემეცნებითი
ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, რაც
ეფუძნება ენის გამომსახველობითი
საშუალებებისა და სტილისტიკური ხერხების
თეორიულ ცოდნას და მათი ოპერირების
პრაქტიკულ უნარს.

სომხური ლიტერატურისა და
ფოლკლორის ისტორია 1, 2, 3 
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში
(სავალდებულო);
ლიტერატურის ტიპოლოგიური
კლასიფიკაცია (არჩევითი);
შედარებითი მითოლოგია (ძველი
აღმოსავლეთის, ანტიკური და
ქართული მითოლოგია) (არჩევითი)

1.12 თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე 
წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის 
სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. 
სომხურიდან ქართულად და ქართულიდან 
სომხურად წერილობითი და ზეპირი 

სომხურიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში
(სავალდებულო);
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თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, 
სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო 
პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის
პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და 
მთარგმნელობითი შესატყვისობების 
მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და 
წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი 
უნარების განვითარება;
სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის 
ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული 
გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2 
(არჩევითი);
აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.13 ქართულ-სომხური კონტაქტების 
ძირითადი ასპექტების (პოლიტიკური 
ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, 
ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ 
ინფორმაცია.
ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე 
და ლექსიკური სესხების პროცესებზე 
ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში და 
სომხურში საერთო გამოყენების
ფალაური წარმოშობის  და 
ერთმანეთისაგან ნასესხები ლექსიკის 
ცოდნა; ეტიმოლოგიური კვლევის 
მეთოდებზე ზოგადი წარმოდგენა.
ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა
და განვითარების ზოგადი ისტორიის
საბაზისო ცოდნა. ქართულიდან სომხურად
და სომხურიდან ქართულად თარგმნილი
ლიტერატურის ცოდნა, ამ თარგმანების
წარმოშობის გეოგრაფიული და
ისტორიული ასოპექტების ცოდნა
(საეკლესიო განხეთქილების შემდეგ ტაოს
რეგიონი და მისი მოსახლეობა); ქართულ-
სომხური საეკლესიო ურთიერთობების
საკვანძო საკითხების ცოდნა დოგმატიკაში
განსხვავების გავლენა ლიტერატურულ
კონტაქტებზე.

სომხური ლიტერატურისა და
ფოლკლორი ისტორია 1, 2, 3 
(სავალდებულო);

ქართულ სომხური ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(სავალდებულო);

ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია
(სავალდებულო);

საქართველოსა და სომხეთის
ეკლესიების ურთიერთობათა
ისტორია (სავალდებულო);
ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორია 1, 2 (აჩევითი); ბიბლია და
ძველი აღმოსავლეთი (არჩევითი);
ბიბლიის შესავალი 1, 2 (არჩევითი);

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

2.1 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო
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კრიტიკული აზროვნება, სწორი
დასკვნების და ფილოსოფიური ცნებებით
ოპერირება.

სავალდებულო)

2.2 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა
პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი
აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება
/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური
ენობრივი ერთეულების შერჩევა და
აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა
დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.3 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი
სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა
ინგლისურ  ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; 
არჩევით);

2.4 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენა (არჩევით)

2.5 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და
ანალიზი.

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი

2.6 ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.7 სომხური ენის  პრაქტიკული გამოყენება
წერილობითი კორესპონდენციისა და
ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, 
საუბრის თავისუფლად წარმართვის
უნარ-ჩვევები.
სომხურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის
(ლიტერატურული, იურიდიული, 
ეკონომიკური და ა.შ.) ტექსტების
წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, 
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  
რეპროდუქციის უნარი.
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი
სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის
თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, 
სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, 

ახალი სომხური ენა 1, 2, 3, 4 
(სავალდებულო);

სომხურიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა
(სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში
(სავალდებულო);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);

ძველი სომხური ენა 1, 2, 3 
(სავალდებულო);
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არგუმენტირებისა და განმარტებების
გარკვევით  გადმოცემის უნარი;
სომხური ენის სხვადასხვა ტიპის
ლექსიკონების, მათ შორის
ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, 
გამოყენების უნარი.
ძველ სომხურ ენაზე კლასიკური
პერიოდის ტექსტების თარგმნა
სომხურიდან ქართულად _ რთულ
შემთხვევებში ლექსიკონის გამოყენებით.

2.8 საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე 
მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების 
რედაქტირების, რეფერირების, 
კომენტირებისა და ანოტირების უნარი.

ახალი სომხური ენა 1, 2, 3, 4 
(სავალდებულო);
სომხურიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);
ქართულ-სომხური ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(სავალდებულო);
ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–
სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი)

2.9 ერკვევა სომხური ისტორიოგრაფიის
საკითხებზე არსებულ განსხვავებულ
შეხედულებებში, მათი საბუთიანობის
ოპტიმალურობაში, შეეძლება სხვადასხვა
ხასიათის  წყაროს მოძებნა და მათი
გამოყენება სომხეთის ისტორიის
მოცემული ეტაპისათვის

სომხეთის ისტორია, 1,2 (სავალდებულო);
საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.10 სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური
დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების
სომხურიდან ქართულად და პირუკუ
თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების
სომხურიდან ქართულად და პირუკუ
სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები.

სომხური ენა 1, 2, 3, (სავალდებულო);
სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში
(სავალდებულო);

2.11 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის
უნარი. კონკრეტული, 
ვიწროდარგობლივი მონაცემების
გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე
ლიტერატურის თეორიისა და
ისტორიულ-რელიგიურ-
კულტუროლოგიური მონაცემების
კონტექსტში. 
ლინგვისტური, ლიტერატურული და
ისტორიული პროცესების
ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის
უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო
სავალდებულო)
ახალი სომხური  ენა 1, 2, 3, 4
(სავალდებულო); ძველის სომხური ენა 1, 
2, 3, (სავალდებულო);
სომხური ლიტერატურისა და
ფოლკლორი ისტორია 1, 2, 3 
(სავალდებულო);
სომხეთის ისტორია 1, 2 (სავალდებულო);
ენათმეცნიერების შესავალი
(სავალდებულო საფაკულტეტო); ზოგადი
ენათმეცნიერება (არჩევითი);
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მოვლენების განზოგადებისა და
ისტორიულ კონტექსტში განხილვის
უნარი. 

ქართულ-სომხური ენობრივი და
ლიტერატურული ურთიერთობები
(სავალდებულო);საქართველოსა და
სომხეთის ეკლესიების ურთიერთობათა
ისტორია (სავალდებულო); 
ლიტერატურის ტიპოლოგიური
კლასიფიკაცია (არჩევითი);
და პროგრამის სხვა არჩევითი
დისციპლინები

დასკვნის უნარი:
დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული
შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად
მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით
გადმოცემა. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის
(სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, 
სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი:
მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც 
პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და 
სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება 
და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.
ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.
დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.
სომხურ  ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; 
საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (სომხურის) 
საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი

სწავლის უნარი:
სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ
(სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა

ღირებულებები:
არმენოლოგია არის დარგი, რომელიც გულისხმობს პრობლემურ და საკამათოდ მწვავე
საკითხებზე მუშაობას, რომლებიც საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბდა ქართულ და სომხურ
სახელმწიფოებს შორის, რაც ხშირად საკმაოდ მტკივნეულად აღიქმება სომხური თუ
ქართული საზოგადოების მიერ, ამიტომ ამ დარგში მომუშავე მკვლევარს, ახალბედასა თუ
გამოცდილს, მართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე, დელიკატობა და მეცნიერული
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ობიექტურობის საჭიროების  გაცნობიერება და ერთგულება. პროგრამა უყალიბებს
ახალგაზრდებს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების
აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარს; ტოლერანტობას,  განსხვავებული
კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემსა; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემას.
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად არმენოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, 
საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში
იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის
დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული
მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წერითი დავალებები და სხვ.). 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C; 61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დამატებითი ინფორმაცია: ძირითად სპეციალობაზე არჩევის ვადა არის II სემესტრი. 
სასურველი არმენოლოგიის ბაკალავრმა  აირჩიოს საგნები კავკასოლოგიის, კლასიკური
ფილოლოგიის, ისტორიის, ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამებიდან. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ზაზა ალექსიძე
ტელ: 2 34-20-26. 
ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: არმენოლოგია / Armenology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად: 40 ESTC კრედიტი სპეციალობისათვის სავალდებულო კურსებისათვის, 20
ESTC კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია რეგიონმცოდნეობითი კომპეტენციებით აღჭურვოს
კურსდამთავრებული არმენოლოგიის დარგში. არმენოლოგიური დარგების მცოდნე
სპეციალისტები საქართველოს თითქმის ყველა სფეროში სჭირდება (პედაგოგიური და
სამეცნიერო დაწესებულებები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგარეო ურთიერთობები და
დიპლომატიური მისიები, რეგიონებთან ურთიერთობა, შინაგანი და სასაზღვრო უწყებები), 
ამიტომ მათზე საბაზრო მოთხოვნილება გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით
შეიძლება ჩანდეს. სწორედ ამიტომ პროგრამის მიზანია ძირითადი ჰუმანიტარული
განათლების მქონე სპეციალისტებს  მისცეს არმენოლოგიის დარგში დამატებითი ცოდნა, რაც
მათ დასაქმების სფეროებს გაუფართოებს.
პროგრამა მიზნად ისახავს, მისცეს კურსდამთავრებულებს ზოგადი კომპეტენციები
არმენოლოგიის დარგში  როგორც პრაქტიკული ისე კვლევითი–ანალიტიკური
მუშაობისთვის. ზოგადად, კურსდამთავრებული სასურველია, არმენოლოგიურ
დისციპლინებთან ერთად ფლობდეს ქართველოლოგიური პროფილის ძირითად
სპეციალობას, რაც უზრუნველყოფს მის მზაობას მათი შედარებითი ანალიზისათვის, 
დარგობრივი მასალის  ზუსტად აღსაქმელად და იმავე დროს კრიტიკულად გასააზრებლად. 
პროგრამის მანძილზე გამომუშავებული ღირებულებები უზრუნველყოფს
კურსდამთავრებულის მწვავე დარგობრივი საპოლემიკო საკითხების განხილვისთვის
მზაობას. 
პროგრამა ამზადებს კურსდამთავრებულს  შრომითი ბაზრის მოთხოვნების
გათვალისწინებით, აძლევს მას სწავლის გაგრძელების საშუალებას როგორც
არმენოლოგიური, ისე მომიჯნავე პროფილის სპეციალობებში. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   წინაპირობის გარეშე. არმენოლოგიის დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის დაწყება მიზანშეწონილია მაქსიმუმ, სწავლების მეოთხე
სემესტრიდან. სასურველი არმენოლოგიის დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე
შემოვიდნენ სტუდენტები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფარგლებში ისტორიის, 
კავკასოლოგიის, კლასიკური ფილოლოგიის,  ქართული ენისა და ლიტერატურის
პროგრამებიდან. 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
იცის ძველი და ახალი სომხური ენის აღწერითი გრამატიკის ზოგადი კურსი. ფლობს
როგორც სომხურს ისე შესატყვის ქართულ გრამატიკულ ტერმინოლოგიას, სომხური ენის
გრამატიკული აღწერის მეთოდებს, განსხვავებულ პრინციპებს, ქართულ-სომხურ ენობრივ
კონტაქტებსა და სათანადო ლიტერატურას.
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ფლობს სომხურიდან ქართულად და ქართულიდან სომხურად თარგმნის თავისებურებებსა
და პრაქტიკულ გამოცდილებას. 
იცის სომხეთის ისტორია, მისი ისტორიოგრაფია და პერიოდიზაცია. საქართველოს
სახელმწიფოში შესული სომხეთის ჩრდილო მხარეთა პოლიტიკურ, კულტურულ და
ლიტერატურულ სიტუაციას. სპეციალურად ეუფლება საქართველოს და სომხეთის
ეკლესიების ურთიერთობის ძირითად საკითხებს. 
იცის სომხური ლიტერატურის ისტორია, მისი პერიოდიზაციის პრინციპები, ქართულ-სომხური
ლიტერატურული ურთიერთობების უმთავრესი საკითხებს და სათანადო ლიტერატურას.
იცნობს თანამედროვე სომხეთის პოლიტიკურ, ეკონომიურ, საგარეო ორიენტაციის, უშუალო

მეზობლებთან (განსაკუთრებით საქართველოსთან) ურთიერთობების საკითხებს, 
პოლიტიკურ ძალთა განლაგებას.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
შეუძლია ახალ სომხურ ენაზე მხატვრული და სამეცნიერო ტექსტების, პრესის, იურიდიული და
ეკონმიკური ხასიათის დოკუმენტების თავისუფლად კითხვა  და მეტყველება; სომხურიდან
ქართულად და ქართულიდან სომხურად წერილობით და ზეპირად თარგმნა; ძველ სომხურ
ენაზე შეუძლია კლასიკური პერიოდის ტექსტების თარგმნა სომხურიდან ქართულად _ რთულ
შემთხვევებში ლექსიკონის გამოყენებით.
ფლობს ქართულ-სომხური ენობრივი ურთიერთობის ძირითად საკითხებს: გრამატიკული
კატეგორიებისა და სინტაქსური სტრუქტურების მსგავსება-განსხვავებას, საერთო ხმარების
(ერთი წყაროდან მომდინარე) ლექსიკასა და ერთმანეთისგან ნასესხებ სიტყვებსა და
ტერმინებს, ერთმანეთისაგან ძველად თარგმნილ გრამატიკულ თხზულებებს.
ერკვევა სომხური ისტორიოგრაფიის საკითხებზე არსებულ განსხვავებულ შეხედულებებში, 
მათი საბუთიანობის ოპტიმალურობაში, შეეძლება სხვადასხვა ხასიათის  წყაროს მოძებნა და
გამოყენება სომხეთის ისტორიის მოცემული ეტაპისათვის; ფლობს სადავო საკითხების
გადმოცემისას პოლემიკური ეთიკის ნორმებს.
ერკვევა ქართულ-სომხური ლიტერატურული ურთიერთობის (ძველად და ახლა) ძირითად
საკითხებში: ერთმანეთისაგან თარგმნილი ლიტერატურა, საერთო ლიტერატურული
ინტერესები, დოგმატიკაში განსხვავების გავლენა ლიტერატურულ კონტაქტებზე, საერთო და
განსხვავებული ლიტერატურული ტერმინოლგია.

დასკვნის  უარი
სწავლების პროცესი ორგანიზებულია ისე, რომ კურსის დამთავრების შემდეგ სტუდენტს
დამოუკიდებლად შეეძლოს ისტორიული და ლიტერატურული პროცესების ანალიზი და
შეფასება. ამ უნარის განვითარებას განსაკუთრებით ხელს შეუწყობს ისეთი საგანი, 
როგორიცაა ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები, რომელიც ბუნებრივად
მოითხოვს შეპირისპირებისა და მსგავსება-განსხვავებათა შემჩნევისა და გამომწვევი
მიზეზების ახსნის, მათი განზოგადებისა და ისტორიულ პროცესში ადგილის მიჩენის უნარს.

კომუნიკაციის უნარი
სომხური და ქართული ენების ცოდნა, სომხური კულტურული სამყაროს ცოდნა მას
გაუადვილებს კონტაქტებს არა მარტო კავკასიურ გარემოში, არამედ, სომხური დიასპორის
კავკასიის გარეთაც ფართო გავრცელების გამო, მთელს მსოფლიოშიც. სპეციალისტთა და
არასპეციალისტთა გარემოში ლოგიკური, მწყობრი და ნათელი კომუნიკაციის უნარი.
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სწავლის უნარი
ვინაიდან ქართული არმენოლოგია არ შეიძლება არსებობდეს ქართველოლოგიის გარეშე, 
სტუდენტს სწავლების პროცესში უხდება დიდ მასალასთან ურთიერთობა, რაც მისგან და
პედაგოგისგან ბუნებრივად მოითხოვს ასწავლოს და ისწავლოს დროის რაციონალური
განაწილება, განსხვავებული ტიპისა და ენის მასალის ორგანიზება ცნობიერებასა და
კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში, არსებითის გამიჯვნა არაარსებითისგან ანალიზისა და
დამახსოვრების პროცესში.

ღირებულებები
არმენოლოგია არის დარგი, რომელიც გულისხმობს პრობლემურ და საკამათოდ მწვავე
საკითხებზე მუშაობას, რომლებიც საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბდა ქართულ და სომხურ
სახელმწიფოებს შორის, რაც ხშირად საკმაოდ მტკივნეულად აღიქმება სომხური თუ
ქართული საზოგადოების მიერ, ამიტომ ამ დარგში მომუშავე მკვლევარს, ახალბედასა თუ
გამოცდილს, მართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე, დელიკატობა და მეცნიერული
ობიექტურობის საჭიროების  გაცნობიერება და ერთგულება.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი ზაზა ალექსიძე
ტელ: 2 34-20-26. 

ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com
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საბაკალავრო  პროგრამის სახელწოდება:  ებრაისტიკა-არამეისტიკა/ Hebrew and Aramaic 
Studies

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი / BA in Oriental Studies

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი) საბაკალავრო
პროგრამაში 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისთვის
სავალდებული ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის).

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის არ
არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა
საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კურსების/მოდულების შესასწავლად (ეს შეიძლება
იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა
სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად
დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა ან ადამიანური და
მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზუდვა, ან ამ საგანზე
დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე).
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია კრედიტების
გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო
ენის ცოდნის გასაღრმავებლად.

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 120 კრედიტი – ძირითადი სპეციალობა
(100 კრედიტი – სპეციალობის სავალდებულო კურსები; 
20 კრედიტი - სპეციალობის არჩევითი კურსები).

 50 კრედიტი – საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;
 60 კრედიტი – დამატებითი სპეციალობა;
 10 კრედიტი – ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა
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პროგრამის მიზანი და აქტუალობა:
          ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ებრაისტიკა-არამეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება
უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას.

ებრაისტიკა-არამეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს
აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი ებრაისტიკა-არამეისტიკაში, რომელსაც აქვს
შესაბამისი ცოდნა ფილოლოგიის, ისტორიოგრაფიისა და ქვეყანათმცოდნეობის დარგში.

ქართული ებრაისტიკისა და არამეისტიკის სკოლის განვითარებას განსაკუთრებული
როლი ეკისრება უპირველესად ქართული კულტურის ისტორიის შესწავლისა და კვლევის, 
და ასევე საკუთრივ ებრაისტიკა-არამისტიკის პრობლემატიკის კვლევის საქმეში - მოსეს
ხუთწიგნეულის არსებულ ხელნაწერთა შორის კონსონანტური ტექსტის მხრივ ერთ-ერთი
საუკეთესოა თბილისური ებრაული ხელნაწერი (X ს.) _ „ლაილაშის ბიბლია“; მცხეთის
არამეული წარწერები შუქს ჰფენს საქართველოს ისტორიის მთელ რიგ საკითხებს. 
დადგინდა მანამდე უცნობი სახეობა არამეული დამწერლობისა, „არმაზული“  და სხვ.

ებრაული და არამეული ენების სწავლებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
(1945 წ.) აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის სემიტოლოგიის კათედრაზე უძღვებოდა
ცნობილი სემიტოლოგი აკად. კ. წერეთელი, ხოლო 1991 წელს მისი ინიციატივით დაარსდა
ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის კათედრა, რომელიც წლების მანძილზე ამზადებდა
მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებს. კათედრამ გამოუშვა ათეულობით
მაღლკვალიფიციური სპეციალისტი, რომლებიც დღეს წარმატებით იღვწიან, როგორც
სამეცნიერო-კვლევით, ისე პედაგოგიურ ასპარეზზე, ასევე საქართველოს
საგარეოპოლიტიკურ უწყებებში, კომერციულ ორგანიზაციებში, მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებში და სხვ.

პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს შესძინოს კომპეტენცია ებრაისტიკა-არამეისტიკის
სხვადასხვა სფეროში: კლასიკურსა და თანამედროვე ებრაულში, თანამედროვე ისრაელის
ლიტერატურაში, ბიბლეისტიკაში (კლასიკური ებრაული ტექსტები _ ბიბლია, თალმუდი და
სხვ.), ებრაული და არამეული ენების ისტორიულ გრამატიკაში, არამეულ (სირიულ) ენაში, 
არამეული (სირიული) ლიტერატურის ისტორიაში, არამეულ(სირიულ)-ქართულ
ლიტერატურულ და ენობრივ ურთიერთობებში, ისრაელის ისტორიაში, თანამედროვე
ისრაელის პოლიტიკურ და სოციალურ–ეკონომიკურ მდგომარეობაში და სხვ.

ებრაისტიკა–არემისტიკის საბაკალავრო პროგრამა გულისხმობს სტუდენტზე
ორიენტირებულ სწავლებასა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, დარგობრივი
ცოდნის გენერირებასა და ინოვაციური სწავლებით საუნივერსიტეტო ტრადიციების
განვითარებას სემიტოლოგიის, კერძოდ, ებრაისტიკა–არამეისტიკის დარგში. შეძენილი
ცოდნის ბაზაზე სტუდენტს ეძლევა ფართო არჩევანი შემდგომი დასპეციალებისა და
პროფესიული კარიერის განსაზღვრისათვის. მომავალ სპეციალისტს საშუალება ექნება
შემოქმედებითად, მოცემულ დროს ბაზრის მოთხოვნისა და საკუთარი შემეცნებითი
ინტერესების გათვალისწინებით განსაზღვროს თავისი განათლების მიმართულება და
ხარისხი.

საბაკალავრო პროგრამის აქტუალობას უდავოდ განაპირობებს საქართველოში
მნიშვნელოვანი ებრაული და არამეული დიასპორების არსებობა.
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ებრაისტიკა-არამეისტიკის დეპარტამენტი განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდება
მოტივირებული სტუდენტების მოზიდვას. ასეთ სტუდენტებს აქვთ სწავლის გაგრძელებისა და
პროფესიული დახელოვნების საშუალება მაგისტრატურაში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულმა იცის:
1.1.ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, 

ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და
ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.2.საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

1.3. აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 
1.4.რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, 

პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით);
1.5.ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები;
1.6.ერთ–ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) 
მინიმუმ B 1 დონეზე;   
1.7.ერთ–ერთი აღმოსავლური ენა (არჩევით)    /რეკომენდებულია არაბული ენა/.;

აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმარ-
თულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად ებრაისტიკა –
არამეისტიკაზე და სემიტოლოგიის სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში; აღმოსავლური
ენების, თანამედროვე ებრაულის (B2), ბიბლიის ებრაულისა და არამეულის საბაზისო ცოდნა, 
ებრაული და არამეული ენების სტრუქტურული თავისებურებების შესწავლა და
ზოგადსემიტურ კონტექსტში გააზრება, აღმოსავლური ლიტერატურის, ქართულ –
აღმოსავლური ლიტერატურული ურთიერთობების, კულტურის, ისტორიის საბაზისო ცოდნა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
2.1. ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და

ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება;
2.2. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის

დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების
შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა;

2.3. საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ერთ–ერთ
ევროპულ  ენაზე (ინგლისურ  ენაზე ან არჩევით).

2.4.  ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისათვის;
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2.5. ერთ–ერთი აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური და სამეცნიერო
მიზნებისთვის; /რეკომენდებულია არაბული ენა/.;

2.6.  ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით
წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

2.7.ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად;

სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი; ბიბლიოთეკის ფონდებზე
მუშაობა, ტექსტების რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი. პროფესიულ
სფეროებში ადაპტაციის უნარი; კონკრეტული, ვიწრო დარგობრივი მონაცემების გააზრება, 
როგორც ლინგვისტურ, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ – კულტუროლოგიურ
კონტექსტში; ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული
შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და
ფილოლოგიურ – ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი
შემეცნებითი და მეთოდოლოგიური უნარი: სინთეზი და ანალიზი; დამოუკიდებლად ან
მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი, როგორც
პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის
საშუალებით. ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით; ახალი მონაცემების ანალიზის უნარი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი
მეთოდების გამოყენებით.

დასკვნის უნარი
სტუდენტი შეძლებს სათანადო სფეროში შეძენილი თეორიული ცოდნის კრიტიკულად
გააზრებას, განსხვავებული ინტერპრეტაციების შეჯერებას, შესასწავლი ენისა და
ლიტერატურის ამა თუ იმ მონაცემის გაანალიზებას და ლოგიკური, დასაბუთებული დასკვნის
გამოტანას.

სწავლის უნარი
ებრაისტიკა-არამეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრი შეძლებს
საკუთარი ცოდნის შეფასებას. გააკეთებს კრიტიკულ დასკვნებს შეძენილი ცოდნის შესახებ, 
კრიტიკულად შეაფასებს განსხვავებულ სამეცნიერო მოსაზრებებს, განსაზღვრავს შემდგომი
სწავლის აუცილებლობას და შეიმუშავებს სათანადო გეგმებს.

ღირებულებები
ებრაისტიკა-არამეისტიკის ბაკალავრს სწავლის პროცესში უყალიბდება საკუთარი
დამოკიდებულება ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მიმართ. ის
მონაწილეობს მეცნიერული ეთიკისადმი, ზნეობისადმი საკუთარი თუ სხვათა
დამოკიდებულების შეფასებაში და იღვწის ღირებულებების ფორმირების პროცესში
მონაწილეობისათვის.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
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სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, 
საბაკალავრო ნაშრომის (ან თარგმანის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის
დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და
სხვ.)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 
91 -100 – ფრიადი, A;
81-90 – ძალიან კარგი, B;
71-80 –  კარგი, C; 
61-70 – დამაკმაყოფილებელი, D;
51-60 –საკმარისი, E;
41-50 – ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება
მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით.

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ებრაისტიკა–არამეისტიკის დეპარ-
ტამენტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია
ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ებრაისტიკა–არამეისტიკა / Hebrew-
Aramic studies

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად: 40 ESTC კრედიტი სპეციალობისათვის სავალდებულო კურსებისათვის, 20 
ESTC კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს შესძინოს კომპეტენცია ებრაისტიკა-
არამეისტიკის სხვადასხვა სფეროში:  თანამედროვე ებრაულში, თანამედროვე ისრაელის
ლიტერატურაში, ბიბლეისტიკაში, არამეულ (სირიულ) ენაში, არამეული (სირიული) 
ლიტერატურის ისტორიაში, არამეულ(სირიულ)-ქართულ ლიტერატურულ და ენობრივ
ურთიერთობებში. 

პროგრამის მიზანია ძირითადი ჰუმანიტარული განათლების მქონე სპეციალისტებს  
შესძინოს დამატებით ცოდნა ებრაისტიკა–არამეისტიკის დარგში, რაც ხელს შეუწყობს
კურსდამთავრებულს კულტურულ–ისტორიული, ტექსტის ლინგვისტიკის და ენობრივი
სისტემების ასპექტით მიუდგეს ძველ ქართულ თარგმანებს და აპრობირებული მეთოდიკის
საფუძველზე შეისწავლონ ისინი.

შეძენილი ცოდნის ბაზაზე სტუდენტს ეძლევა არჩევანი შემდგომი დასპეციალებისა და
პროფესიული კარიერის განსაზღვრისათვის. მომავალ სპეციალისტს საშუალება ექნება
შემოქმედებითად, მოცემულ დროს ბაზრის მოთხოვნისა და საკუთარი შემეცნებითი
ინტერესების გათვალისწინებით განსაზღვროს თავისი განათლების მიმართულება და
ხარისხი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   წინაპირობის გარეშე. ებრაისტიკა–არამეისტიკის
დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დაწყება მიზანშეწონილია სწავლების მეოთხე
სემესტრიდან. სასურველია დამატებით საბაკალავრო პროგრამა გაიარონ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის, კავკასოლოგიის, კლასიკური ფილოლოგიის,  
ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამების სტუდენტებმა.  

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება

1. აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმარ-
თულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; 

2. წარმოდგენა ზოგადად ებრაისტიკა–არამეისტიკაზე და სემიტოლოგიის სკოლის
ტრადიციებზე საქართველოში;

3. აღმოსავლური ენების, თანამედროვე ებრაულის, არამეულის (სირიული ენის) საბაზისო
ცოდნა;
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4. აღმოსავლური ლიტერატურის, კერძოდ, ებრაული ლიტერატურის ისტორიისა და არამეული
(სირიული) ლიტერატურის ისტორიის საბაზისო კურსი;

5.   ქართულ–აღმოსავლური ლიტერატურული ურთიერთობები;
6. თანამედროვე ებრაულიდან ქართულად და ქართულიდან თანამედროვე ებრაულზე

თარგმნის ზოგიერთი თავისებურება, პრაქტიკული გამოცდილება. 
7. თანამედროვე ისრაელის პოლიტიკური და სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვ.

ცოდნის პრაქტიკული
გამოყენება/პრაქტიკული უნარები:

 თანამედროვე ებრაულ ენაზე სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურული თხზულებების ტექსტების, 
სამეცნიერო, იურიდიული და ეკონომიკური ხასიათის დოკუმენტების, პრესის მასალის კითხვა
და მიმოხილვა, კომენტირება და თარგმნა სპეციალური ლექსიკონების დახმარებით;

 არამეული (კლასიკური სირიული) ენის მორფოლოგიის და ნაწილობრივ მორფოსინტაქსის
საფუძვლიანი ცოდნა საშუალებას აძლევს სტუდენტს დაამუშაოს სხვადასხვა ჟანრის
ადაპტირებული სირიული ტექსტები; 
სტუდენტს აქვს ტექსტებზე მუშაობის უნარ-ჩვევები, გარკვეული ლექსიკური მარაგი, რაც
შესაძლებლობას აძლევს მას სპეციალური ლექსიკონების გამოყენებით წაიკითხოს,  
დაამუშავოს, თარგმნოს გახმოვნებული ტექსტები.

 სტუდენტს აქვს ცოდნა ახალი ებრაული მწერლობის შესახებ. ის შეისწავლის თანამედროვე
ებრაულ მწერლობას, როგორც უძველესი, ბიბლიური ძირების მქონეს და იმავდროულად
ულტრათანამედროვე ფენომენს, რომელიც დღეს აქტიურადაა ჩართული მსოფლიო
ლიტერატურულ პროცესში.

დასკვნის უნარი
სტუდენტი შეძლებს სათანადო სფეროში შეძენილი თეორიული ცოდნის კრიტიკულად
გააზრებას, განსხვავებული ინტერპრეტაციების შეჯერებას, შესასწავლი ენისა და
ლიტერატურის ამა თუ იმ მონაცემის გაანალიზებას და ლოგიკური, დასაბუთებული დასკვნის
გამოტანას.

კომუნიკაციის უნარი
შემეცნებითი და მეთოდოლოგიური უნარი: სინთეზი და ანალიზი; დამოუკიდებლად ან
მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი, როგორც
პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის
საშუალებით. ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით; ახალი მონაცემების ანალიზის უნარი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი
მეთოდების გამოყენებით.

სწავლის უნარი
ებრაისტიკა-არამეისტიკის დამატებითი სპეციალობის პროგრამის გავლის შედეგად
სტუდენტი შეძლებს საკუთარი ცოდნის შეფასებას. გააკეთებს კრიტიკულ დასკვნებს შეძენილი
ცოდნის შესახებ, კრიტიკულად შეაფასებს განსხვავებულ სამეცნიერო მოსაზრებებს, 
განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის აუცილებლობას და შეიმუშავებს სათანადო გეგმებს.

ღირებულებები
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ებრაისტიკა-არამეისტიკის დამატებითი სპეციალობის პროგრამის გავლის პროცესში
სტუდენტს უყალიბდება საკუთარი დამოკიდებულება ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებების მიმართ. ის მონაწილეობს მეცნიერული ეთიკისადმი, ზნეობისადმი საკუთარი
თუ სხვათა დამოკიდებულების შეფასებაში და იღვწის ღირებულებების ფორმირების
პროცესში მონაწილეობისათვის.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ებრაისტიკა–არამეისტიკის დეპარ-
ტამენტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია
ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com
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საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება:   ქართული ფილოლოგია / Georgian Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი  (ქართული ფილოლოგია)
BA in Philology  (Georgian Philology)

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  240 ECTS კრედიტი
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად:

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც.დამატებითი პროგრამის  არ
არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა
საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება
იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა
სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად
დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა ან ადამიანური და
მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ
საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია კრედიტების
გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო
ენის ცოდნის გასაღმავებლად. 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  
20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება
ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები).
60 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს, 30 ECTS
კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს, ხოლო 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო
ნაშრომს. 

სწავლების ენა: ქართული.

პროგრამის მიზანი:  ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, 
კურსადამთავრებულს მისცეს ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან
დაკავშირებული ინტერდისციპლინური და კომპლექსური საკითხების  ცოდნა და გააცნოს  მას
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ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება
და მნიშვნელობა  ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ძეგლების
საშუალებით; განუვითაროს  ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრიტიკული
შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და
ინტერპრეტირების  უნარი, შეასწავლოს ქართული ენის სტრუქტურა და ისტორია, მისცეს  
ერთ-ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის ცოდნა საბაზისო დონეზე, რათა შეძლოს
ლიტერატურული წყაროების ორიგინალში მოძიება და წაკითხვა; გამოუმუშაოს სტუდენტს
პრაქტიკული უნარები შემდეგი მიმართულებებით:  ენათმეცნიერების, 
ლიტერატურათმცოდნეობის და საგამომცემლო საქმის სფეროებში, ხელი შეუწყოს
ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებათა დამკვიდრებას კულტურული და
მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას, ქართული
ლიტერატურის და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ევროპული ცივილიზაციის  
კონტექსტში.  

პროგრამის მიზანია  ფილოლოგიის ბაკალავრს ქართული ფილოლოგიის
სპეციალობით ჰქონდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის  შესახებ კომპლექსური ცოდნა,  
რათა მან  პედაგოგიური მიმართულებით დამატებითი კვალიფიკაციის მიღების შემთხვევაში
შეძლოს დასაქმება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად სკოლაში, ასევე
შეეძლოს მუშაობა მასმედიის და საგამომცემლო სფეროში,  საჯარო, კერძო და
არასამთავრობო ორგანიზაციებში, კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების საფუძველზე კი
სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის გაგრძელება. კურსდამთავრებულის
ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლება და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის
ჩვევები, მას არა მხოლოდ ქართული  ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივას აძლევს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 

სწავლის შედეგი: ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს: 

1. ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულმა იცის:

1.1. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, 
ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და
ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.2. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

1.3. აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 
1.4. რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, 

პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით);
1.5. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, პრინციპები და

კვლევის მეთოდები;
1.6. ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები;
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1.7. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, შედარებითი
ენათმეცნიერების საფუძვლები; 

1.8. თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიები და პრინციპები;
1.9. ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში

რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე; 
1.10. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით); 
1.11. ერთ–ერთი ევროპული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, 

მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური
მახასიათებლები (არჩევით);

1.12. ფილოლოგიის როგორც დარგის მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა, ქართული
ფილოლოგიის ისტორიის, მისი თანამედროვე დონისა და პერსპექტივების წარმოჩენა
ფილოლოგიური კვლევების ზოგად კონტექსტში. ქართული ფილოლოგიის ძირითადი
თეორიები, პრინციპები და მეთოდები;

1.13. ქართული ენის განვითარების ძირითადი ეტაპები; ქართულ ენაში მიმდინარე
ძირითადი ენობრივი მოვლენების დიაქრონიული და სინქრონიული აღწერა, ენობრივ
ცვლილებათა ხასიათი და ქრონოლოგია. ძველი ქართული სამწერლობო კერები და მათი
მთარგმნელობითი მეთოდები;

1.14. თანამედროვე ქართული ენის ფონეტიკა–ფონოლოგია, თანამედროვე ქართული
ენის მორფოლოგია, ქართული ენის სტრუქტურული მოდელები და მათი ტიპოლოგიური
შედარება–შეპირისპირება თანამედროვე  ინდო–ევროპულ ენებთან; ენის დონეების
ერთმანეთისგან გამიჯვნა, მორფონოლოგიური და მორფოსინტაქსური პროცესების გარჩევა;
თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი და ამ სფეროებთან დაკავშირებული თეორიები და
პრაქტიკული საკითხები;

1.15. ძველი ქართული ენის გრამატიკული სტრუქტურისათვის დამახასიათებელი
ძირითადი ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები; ამ სფეროსთან
დაკავშირებული თეორიები და პრაქტიკული საკითხები;

1.16. ქართული პალეოგრაფიის საფუძვლები და ძირითადი თეორიული საკითხები
(დამწერლობის წარმოშობა, დამწერლობის ტიპები, ეპიგრაფიკის, კოდიკოლოგიისა
დიპლომატიკის საფუძვლები; ქართული ანბანის ძველი სახეობები (ასომთავრული, ნუსხური
და ადრეული მხედრული);

1.17. ქართული ენის სტილისტიკისა და სალიტერატურო ქართულის ნორმალიზაციის
საკითხები;

1.18. ქართული ენის დიალექტოლოგიისა და ლექსიკოლოგიის  საკვანძო საკითხები; 
ქართული ენის ლექსიკურ–ფრაზეოლოგიური თავისებურებები; სოციალურ–კულტურული, 
ყოფითი, პროფესიული და სხვა ფაქტორების გავლენა თანამედროვე სალიტერატურო ენასა
და მის დიალექტებზე.

1.19. ძველი და ახალი ქართული ლექსთწყობის საფუძვლები და ხალხური პოეტიკის
თავისებურებები; ტროპი და ტროპული მრავალსახეობა; პოეტური ლექსიკის, ფონატიკის, 
სემანტიკისა და სინტაქსის ურთიერთმიმართება. 

1.20. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი
ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები;

1.21. ქართული ზეპირსიტყვიერების  ზოგადი და ეროვნული სპეციფიკური თავისებურებები, 
ძირითადი ჟანრები.

1.22. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი საკითხები (ძველი ქართული
მწერლობის ჟანრები და მიმართულებები, აგიოგრაფია, ჰიმნოგრაფია; ქართული
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მწერლობის მიმართება ბიბლიასთან, ძველი და ახალი აღთქმის წიგნების შინაარსი და
პრობლემატიკა; საერო ლიტერატურა; ქართული ორიგინალური აგიოგრაფიის ტექსტების
საისტორიო და მხატვრული ღირებულებები, ქართული ჰიმნოგრაფიის სპეციფიკა და
ქართული ლიტერატურის ადგილი შუა საუკუნეების მხატვრული აზროვნების სისტემაში. შუა
საუკუნეების სასულიერო მწერლობის ძეგლების რედაქციების სპეციფიკა და მნიშვნელობა
მედიევისტიკის ზოგადი თვალსაზრისით; ქართული წვლილი შუა საუკუნეების ევროპულ
მწერლობაში.

1.23. ძველი ქართული საერო ლიტერტურის საკვანძო საკითხები, რუსთველოლოგიის
ძირითადი პრობლემატიკა,  XII-XVIII საუკუნების ქართველი მწერლობის  თვალსაჩინო
წარმომადგენელთა  შემოქმედება;

1.24. XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურისა და საზოგადოებრივი აზროვნების ძირითადი
ტენდენციები. ქართული რომანტიზმი და მისი სპეციფიკა. რეალისტური მიმართულება
ქართულ მწერლობაში:  XIX საუკუნის ქართული მწერლობა (მხატვრული, კრიტიკულ–
პუბლიცისტური, სატირულ–იუმორისტული, ეპისტოლარული და სხვ.).

1.25. XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი საკითხები (ქართული
პროზისა და პოეზიის ჟანრობრივი და ესთეტიკური თავისებურებები; 20-იანი წლების
ლიტერატურული სკოლები და დაჯგუფებები, ქართული ინტელექტუალური ემიგრაცია და
სხვ.; 

1.26. თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესების ძირითადი ტენდენციები და
მათი მიმართება მსოფლიო ლიტერატურული ანალიტიკის სისტემებთან;

1.27. მხატვრული სტილისა და სტილისტიკის საკითხები; ტექსტის მხატვრულ–
გამომსახველობითი რესურსების მნიშვნელობა; ლიტერატურული სახისმეტყველება; 
ლიტერატურული ნაწარმოების ინტერდისციპლინური და ინტერტექსტუალური შესწავლის
პრინციპები;

1.28. ზეპირსიტყვიერი შემოქმედების სპეციფიკა და ფოლკლორის ჟანრები: აცნობიერებს
ფოლკლორის როლს ქართველი ხალხის ისტორიაში, ყოფასა და კულტურაში, იცის
ფოლკლორისტიკის მიმართება მოსაზღვრე დისციპლინებთან (ლიტერატურის ისტორია, 
ლიტერატურის თეორია, ისტორია, ეთნოლოგია, ენათმეცნიერება). იცნობს ქართველი
ხალხის რელიგიური და მითოლოგიური აზროვნების ძირითადი მახასიათებლებს და
ქართული მითოლოგიის მიმართება მსოფლიოს ხალხთა მითოლოგიურ სისტემებთან; 

პროგრამის არჩევითი მოდულებიდან რომელიმეს არჩევის შემთხვევაში ხდება ცოდნის
კონცენტრაცია  შემდეგი მიმართულებებით:

მოდული – ქართველური ენათმეცნიერება (ქართული ლექსიკოლოგია, მეგრული ენის
გრამატიკა, სვანური ენის გრამატიკა; ქართული დიალექტოლოგია) სტუდენტს აძლევს
ქართული ენის გრამატიკის საკითხების უფრო ფართო ცოდნას, კერძოდ,  მან იცის  ქართული
ენის ლექსიკოლოგია–ლექსიკოგრაფიის საკვანძო საკითხები,  ქართული  ენის  
დიალექტების თავისებურება, ქართველური ენების (მეგრული, სვანური) გრამატიკული
სტრუქტურები და ფლობს ქართველური ენების ელემენტარულ ლექსიკას.

მოდული – ქართული ლიტერატურა (რუსთველი და რუსთველოლოგია; ქართული
მწერლობა შუასაუკუნეების აზროვნების კონტექსტში; მე–19 საუკუნის ქართველი
კლასიკოსები; მე–20 საუკუნის ქართული მწერლობა ინტერკულტურულ მოვლენათა
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კონტექსტში) სტუდენტს აძლევს უფრო ღრმა კომპეტენციებს ქართული ლიტერატურის
საკითხებში, კერძოდ, მან იცის ქართველოლოგიის, ბიზანტინისტიკის და მედიევისტიკის
ძირითადი პრობლემები, რუსთველოლოგიის საკვანძო საკითხები:  XII ს. ქართული
ლიტერატურის სპეციფიკა და მისი მიმართება ევროპულ და აღმოსავლურ
ლიტერატურებთან, უფრო ფართოდ იცნობს  მე–19 საუკუნის ქართველ კლასიკოსთა
შემოქმედებას და აანალიზებს მე–20 საუკუნის ქართულ მწერლობას ევროპულ
ლიტერატურულ პროცესებთან მიმართებაში.
მოდული –  საგამომცემლო-სარედაქციო საქმე (გამოცემის ფილოლოგია; ტექსტის
რედაქტირება, კორექტირება და გამოცემა; ქართული მწერლობის ძეგლების პუბლიკაციის
ისტორიისა და პრაქტიკის საკითხები) სტუდენტს შეასწავლის საგამომცემლო–სარედაქციო
საქმის საფუძვლებს, კერძოდ, სტუდენტმა იცის ტექსტოლოგიის ძირითადი
მეთოდოლოგიური სისტემები, იცნობს ქართული მწერლობის ძეგლების პუბლიკაციის
ისტორიას, ფლობს  ტექსტის რედაქტირებისა და კორექტირების ძირითადი პრინციპებს; 
იცნობს ტექსტის კრიტიკულ კვლევისა და   პუბლიკაციისათვის მომზადების ძირითად
მეთოდებს   და აცნობიერებს ამ საქმიანობის მნიშვნელობას.

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
2.1.ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და
ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება;
2.2. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის
დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების
შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა
ქართულ ენაზე;
2.3. საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  
ენაზე.
2.4. ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის;
2.5.  ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  
აკადემიური  მიზნებისთვის; 
2.6. ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით
წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;
2.7. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნებითი მეთოდების  გამოყენება ამა
თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად;
2.8. ენათმეცნიერული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ლინგვისტური ფაქტების, მოვლენებისა
და პროცესების აღწერა, გაანალიზება  და შეფასება;
2.9. სხვადასხვა პერიოდისა და ჟანრის ძველი ქართული ტექსტებისთვის ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი კომენტარების მომზადება; 
2.10. საშუალო სირთულის ძველი ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლებისა და ხელნაწერების
წაკითხვა;
2.11. ძველი და ახალი ქართული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების  გამოყენება;
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2.12. ლიტერატურულ ტექსტებზე დაკვირვება, მათი აღწერა და ინტერპრეტაცია;
2.13. შესაბამისი უცხო ენის ფლობის შემთხვევაში შეუძლია მარტივი ლიტერატურული
ნაწარმოების თარგმნა ქართულ ენაზე ლიტერატურული სტილის ნორმებისა და თარგმანის
სტილისტიკის წესების დაცვით.
2.14. შეუძლია ქართული ლიტერატურისა და ზეპირსიტყვიერების ერთ მთლიან კულტურულ
კონტექსტში გააზრება.

პროგრამის არჩევითი მოდულებიდან რომელიმეს არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს
დამატებით ექნება პრაქტიკული უნარები შესაბამისი მიმართულებებით:

მოდული – ქართველური ენათმეცნიერება
სტუდენტს შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად  ქართული ენის  
ლექსიკური ფონდის ანალიზი და ტექსტების ლექსიკოლოგიური თვალსაზრისით განხილვა
და  შეძენილი ცოდნას გამოიყენება სხვა ენათა ლექსიკოლოგიის შესწავლისას;  მეგრულ და
სვანურ ენობრივ ნიმუშთა ანალიზი, დიალექტოლოგიური მასალის აღწერა და ანალიზი.

მოდული – ქართული ლიტერატურა
სტუდენტს შეუძლია შუა საუკუნეების და რენესანსული კულტურების უმთავრესი სააზროვნო
საკითხების ინტერპრეტირება და ლიტერატურული ნაწარმოების შესაბამის ისტორიულ, 
ინტელექტუალურ, კულტურულსა და ინსტიტუციურ კონტექსტსთან მათი დაკავშირება;  

მოდული – საგამომცემლო –სარედაქციო საქმე
სტუდენტს აქვს ტექსტის პუბლიკაციისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარები და  შეუძლია

ტექსტის გამოსაცემად მომზადება, იგი გამოავლენს  და ასწორებს ტექსტში დაშვებულ
ლოგიკურ–აზრობრივ  და ენობრივ–სტილისტურ შეცდომებს.  

3. დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:
3.1.ქართველური ენათმეცნიერების, ქართული ლიტერატურის, ლიტერატურათ-მცოდნეობის, 
თარგმანმცოდნეობის, ზეპირსიტყვიერების და საგამომცემლო საქმის სფეროებისათვის
დამახასიათებელი მონაცემების მოპოვებისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნის ჩამოყალიბების;
3.2. ახალი მონაცემების ანალიზის ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობის
მეთოდების გამოყენებით (ანალიზი და სინთეზი).
3.3. პრობლემების ამოცნობისა და მათი გადაჭრის უნარი ქართული ლიტერატურათ-
მცოდნეობისა და ლინგვისტური ცოდნის გამოყენებით.
3.4. ქართული ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების
იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების
უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი.

4. კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:
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4.1. ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმების
დაცვით და ქართული ლიტერატურული მასალის  გამოყენებით.
4.2. ქართული ენისა და ლიტერატურის არსებითი საკითხების შესახებ კომუნიკაცია როგორც
სპეციალისტთა, ასევე არასპეციალისტთა წრეში.
4.3. ქართული ფილოლოგიის სფეროში დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო
გამოსვლის ტექსტის, საკვალიფიკაციო ნაშრომის მომზადება როგორც ქართულ, ისე უცხო
ენაზე;
4.4. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა როგორც ქართულ, ისე უცხო ენაზე;
4.5. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა და
აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემა;
4.6. სწავლებისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ქართულ
ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი
ელექტრონული რესურსების გამოყენება.

5. სწავლის უნარი

კურსდამთავრებული აქვს უნარი:
5.1. დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და უცხოენოვანი

ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების;
5.2. წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით, ხელმძღვანელის

მეთვალყურეობით კვლევითი სამუშაოს შესრულების;
5.3. სასწავლო გეგმის თითოეული საგნის მომზადების სისტემატურ პროცესში სტუდენტი

გამოიმუშავებს დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარს.
5.4. ბაკალავრიატში სწავლისას გამოკვეთილი ინტერესების მიხედვით სტუდენტი ადგენს

შემდგომ სწავლის მიმართულებას.

6. ღირებულებები
კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული აქვს:
6.1. პროფესიული ეთიკის ნორმები; 
6.2. საქართველოში ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელობა და ზრუნავს ენის
სიწმინდის დაცვისა და ლიტერატურის შესწავლისათვის;
6.3. ზოგადად ფილოლოგიურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში არსებული ეთიკური
პრობლემები, აქვს მათი გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და
დაცვის უნარი; 
6.4. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;
6.5. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
6.6. ტოლერანტობისა და ინტელექტუალური საკუთრების, პიროვნების თავისუფლებისა და
საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
6.7. კულტურული მრავალფეროვნების, პიროვნულ განსხვავებათა   პატივისცემა და
დაფასება.
6.8. ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
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სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის, 
სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  
საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა
მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, 
ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია, 
დემონსტრირების მეთოდი და სხვ.). ამასთან, სწავლების პროცესში დასავლეთის წამყვანი
უნივერსიტეტების გამოცდილებისა და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი
ვითარების გათვალისწინებით გამოყენებულია დემონსტრირების თანამედროვე
ტექნოლოგიები.
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა მუზეუმებში. პროგრამა
ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს  ისტორიული ძეგლების მონახულებას. ეწყობა
ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ქართული ენის დიალექტების, 
ქართველური ენებისა და ფოლკლორული მასალების შესაკრებად. გარდა ამისა, სასწავლო
პროცესის გაღრმავების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენციები და ლიტერატურული საღამოები. სტუდენტები ინფორმირებული და
ჩართული არიან ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და ქართული ენის ინსტიტუტის
მუდმივმოქმედ სამეცნიერო სემინარის მუშაობაში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3,
05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის
შესაბამისად. 
პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში
მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (საბაკალავრო
ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) საბაკალავრო
ნაშრომის  დაცვას ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას (პრაქტიკა, 
ექსპედიცია...) ქართული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ ოთხ კომპონენტს. 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი, ზეპირი ან კომბინირებული
წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, 
რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის
გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 
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საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელები: 
პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე.
ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge
ტელ:  2 290833

პროფ. რამაზ ქურდაძე, 
ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ქართული ფილოლოგია Georgian 
Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი

პროგრამის მიზანი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი ქართული საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა ინარჩუნებს
ამავე დარგის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის ფილოლოგიურ პროფილს.
პროგრამის მიზანია ქართული ფილოლოგიის საკითხებით დაინტერესებული
სტუდენტისთვის ცოდნის მიწოდება ქართველური ენათმეცნიერებისა და
ლიტერატურათმცოდნეობის საბაზისო ცოდნის შეძენის საფუძველზე.
დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს კვალიფიკაციასა და აკადემიურ ხარისხს.
პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადად ფილოლოგიის და კერძოდ, ქართული ფილოლოგიის
დარგში სწავლების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო
ფილოლოგიური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას.
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა მასში ჩართული
აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო
ცოდნა და გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე
უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე
სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. 
Minor პროგრამის დაწყება სასურველია არაუგვიანეს IV სემესტრიდან. რეკომენდებულია
ქართული ფილოლოგიის პროგრამის კომბინაცია შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებთან: 
პედაგოგიკა, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული
ფილოლოგია, კავკასიოლოგია, გერმანული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, 
რომანული ფილოლოგია, სლავური ფილოლოგია, სკანდინავისტიკა, არმენოლოგია, 
არაბისტიკა, ისტორია, ფილოსოფია, კლასიკური ფილოლოგია, ირანისტიკა, ეთნოლოგია, 
ჟურნალისტიკა და სხვ.

სწავლის შედეგი:
ქართული ფილოლოგიის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით მომზადებულ სტუდენტს 
აქვს დარგის შესაბამისი ზოგადი ცოდნა სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად  და არჩევით 
დისციპლინებში. მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება საკუთარი 
კომპეტენციების ფარგლებში. აქვს  ფილოლოგიის  დარგობრივი კომპეტენციები და 
შეეძლოს მიღებული ცოდნის საკუთარ ძირითად სპეციალობასთან კომბინირებით 
პრაქტიკაში გამოყენება. 

ქართული ფილოლოგიის დამატებით (minor) პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:
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ს წ ა ვ ლ ი ს   შ  ე დ ე გ ე ბ ი
ცოდნა და გაცნობიერება:

სასწავლო კურსები

1.1 ქართველური ენათმეცნიერების, ძველი და
ახალი ქართული ენის ფონეტიკის, 
მორფოლოგიისა და სინტაქსის საბაზისო
ცოდნა.

ქართული ენის გრამატიკის
საფუძვლები 1, 2, 3; ქართული
პალეოგრაფია, ძველი ქართული ენა, 
ქართული სალიტერატურო ენის
ისტორია, ქართული
დიალექტოლოგია

1.2 ძველი ქართული ლიტერატურის, ახალი
ქართული ლიტერატურის, უახლესი
ქართული ლიტერატურისა და ქართული
ზეპირსიტყვიერების საბაზისო ცოდნა.

ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორია 1, 2; ახალი ქართული
ლიტერატურის ისტორია, უახლესი
ქართული ლიტერატურის ისტორია, 
ქართული ფოლკლორი, რუსთველი
და რუსთველოლოგია, ქართული
მწერლობა შუა საუკუნეების
აზროვნების კონტექსტში, მე-19 
საუკუნის ქართველი კლასიკოსები, მე-
20 საუკუნის ქართული მწერლობა
ინტერკულტურულ მოვლენათა
კონტექსტში, ხალხური პოეტიკა. 

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
2.1 პროფესიული მიდგომა ქართველური

ენათმეცნიერებისა და ქართული
ლიტერატურის არსებითი საკითხებისადმი; 
ძველი და ახალი ქართული ენის
ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის
საბაზისო საკითხებში მართებული
თეორიული გააზრებისა და პრაქტიკულად
სწორი ორიენტირების უნარი; ძველი, 
ახალი და თანამედროვე ქართული
ლიტერატურის არსებით საკითხებში
ორიენტიერება; ქართული ლიტერატურის
გააზრება მსოფლიო ლიტერატურული
აზროვნების პროცესში.

ქართული ენის გრამატიკის
საფუძვლები 1, 2, 3; ქართული
პალეოგრაფია, ძველი ქართული ენა, 
ქართული სალიტერატურო ენის
ისტორია, ქართული
დიალექტოლოგია; ძველი ქართული
ლიტერატურის ისტორია 1, 2; ახალი
ქართული ლიტერატურის ისტორია, 
უახლესი ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ქართული ფოლკლორი, 
რუსთველი და რუსთველოლოგია, 
ქართული მწერლობა შუა საუკუნეების
აზროვნების კონტექსტში, მე-19 საუკუნის
ქართველი კლასიკოსები, მე-20 
საუკუნის ქართული მწერლობა
ინტერკულტურულ მოვლენათა
კონტექსტში, ხალხური პოეტიკა.

2.2. დარგობრივ სფეროში პროფესიული
კითხვისა და დაკვირვების უნარი.

ქართული ენის გრამატიკის
საფუძვლები 1, 2, 3; ქართული
პალეოგრაფია, ძველი ქართული ენა, 
ძველი ქართული ლიტერატურის
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ისტორია 1, 2; ახალი ქართული
ლიტერატურის ისტორია, უახლესი
ქართული ლიტერატურის ისტორია, 
ქართული ფოლკლორი

2.3. ლიტერატურის თეორიის, ლიტერატული
კრიტიკისა და ტექსტოლოგიის მეთოდების
გამოყენების უნარი.

ქართული პალეოგრაფია, ძველი
ქართული ენა, რუსთველი და
რუსთველოლოგია, ქართული
მწერლობა შუა საუკუნეების აზროვნების
კონტექსტში, მე-19 საუკუნის ქართველი
კლასიკოსები, მე-20 საუკუნის ქართული
მწერლობა ინტერკულტურულ
მოვლენათა კონტექსტში, ხალხური
პოეტიკა.

დასკვნის უნარი:
დარგობლივ სფეროში არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, ანალიზის საფუძველზე
სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული
მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა.

კომუნიკაციის უნარი:
 მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც 

პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და 
სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება 
და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.

 ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.
 პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ

ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის (ენათმეცნიერებისა და
ლიტერატურათმცოდნეობის) საკომუნიკაციო ფუნქციით გამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი:
სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ
(სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,  განსხვავებული
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა;
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). პროგრამის
შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების მეთოდი
მითითებულია ამ დისციპლინის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელები: 
პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე.
ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge
ტელ:  2 290833

პროფ. რამაზ ქურდაძე, 
ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ინგლისური ფილოლოგია / English Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  ფილოლოგიის ბაკალავრი; BA in Philology;
სპეციალობა: ინგლისური ფილოლოგია / Speciality: English Philology

სწავების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად
საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ
არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა
საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება
იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა
სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად
დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა,  ადამიანური და
მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე, მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ
საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია კრედიტების
გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო
ენის ცოდნის გასაღმავებლად. 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, როგორც
სასპეციალიზაციო  პროგრამიდან, ისე მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს
ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. 
ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო კურსებისათვის, 75  ESTC კრედიტი
განკუთვნილია სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის,  25 ESTC კრედიტი- სპეციალობის
არჩევითი კურსებისთვისთვის.  საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისური ფილოლოგიის
სპეციალობის საბაკალავრო პროგრამისათვის არჩევითია, რაც ნიშნავს იმას, რომ  სტუდენტს
შეუძლია შეასრულოს საბაკალავრო ნაშრომი, ან აიღოს ორი დამატებითი არჩევითი საგანი
ინგლისურ ენაზე  (10 კრედიტის ფარგლებში). ასევე, რეკომენდებულია ინგლისური
პროგრამის სტუდენტებმა თავისუფალი 10 კრედიტის ფარგლებში მოისმინონ პროგრამის
ორი ახალი არჩევითი, ინოვაციური არჩევითი კურსი  აკადემიური ინგლისური და
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათ გაუღმავებთ დარგობრივ ცოდნას და შესძენთ
იმ დამატებით ენობრივ კომპეტენციებს, რომლებიც აუცილებელია შრომითი ბაზარზე მათი
წარმატებით დასაქმებისათვის.
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სწავლების ენა: ქართული ენა (პროგრამის მაპროფილებელი საგნებიs უმეტესი ნაწილი
იკითხება ინგლისურ ენაზე)

პროგრამის მიზანი:  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს  მისიით
გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას- საზოგადოების ინტელექტუალური, 
ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, 
ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარებას.
ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს აძლევს კომპლექსურ

ცოდნას, რომელიც მოიცავს ინგლისური ენის, ინგლისური ენის თეორიის, ინგლისურენოვანი
ლიტერატურის ისტორიის მიმართულებებს. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა ინგლისური ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის უმეტესი თეორიული
სალექციო და პრაქტიკული კურსები ინგლისურ ენაზე იკითხება და ინგლისურენოვან
ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. ბაკალავრიატში ინგლისური
ფილოლოგიის ძირითადი სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი
მიზანია სპეციალობის პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების სიღრმისეული შესწავლა, 
პრაქტიკული და მეცნიერული კომპეტენციების შეძენა, მათი გამოყენების მაღალი
სტანდარტების დაუფლება. გარდა ამისა, პროგრამა  მიზნად ისახავს დარგობრივი
(ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების გამომუშავებასა და განვითარებას;  არჩეული
დარგის სამეცნიერო საფუძვლების შესწავლას,  ძირითადი მეთოდოლოგიური
კომპეტენციების, ასევე პრაქტიკულ-პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც
ბაკალავრს შემდგომში გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად
ქცევას. 
ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, 
სადაც ზოგადად ფილოლოგიური დისციპლინების, კერძოდ კი დასავლეთ ევროპის ენების
სწავლება, შესწავლა და ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციების დაუფლება ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან დარგად მოიაზრებოდა უნივერსიტეტის დაარსების პირველი დღეებიდანვე. 
ინგლისური ფილოლოგიის  პროგრამის მნიშვნელობა განსაკუთრებით გაიზარდა დღეს, 
როდესაც ინგლისურმა ენამ დაიმკვიდრა სამუშაო ენის სტატუსი მთელ მსოფლიოში და
ფაქტობრივად,  დღეს  გვევლინება როგორც ერებს შორის ურთიერთობის  lingua franca. 
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება უცხო  ენის, კერძოდ, 
ინგლისური ენის, მისი თეორიისა და ინგლისური ლიტერატურის სწავლების ძლიერ  
ტრადიციას თბილისის სახელმწიფო  უნივერსისტეტში და, ამავე დროს, ფეხს უწყობს
თანამედროვე მოთხოვნებს. ამ გარემოების გათვალისწონებით და პროგრამის მიერ
დასახული მიზნების მისაღწევად მასში ჩართული აკადემიური პერსონალი და
მასწავლებლები  ითვალისწინებენ ამ დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე
საერთაშორისო სტანდარტებსა და მსოფლიო სასწავლო და კვლევითი ცენტრების
გამოცდილებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ამ პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების
გარანტიაა. შეიძლება ითქვას, რომ ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს  მოიცვას
დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და
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დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის
შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 
პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან
სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს
და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე
სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების
შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადება. გარდა ამისა, ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის  განვითარების დინამიკა
ცხადყოფს, რომ ეს პროგრამა ვითარდება ერთი მხრივ, დარგის ფუნდამენტური და
ინოვაციური მიღწევების გათვალისწინებით, ხოლო მეორე მხრივ,  დროის, ბაზრისა და  
საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული
საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე; უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიიღებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების
გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა უნდა დაადასტურონ ინგლისური ენის ცოდნა A2 დონეზე
(ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე  ინგლისურ ენაში – შეფასება მინიმუმ 51 ქულა/ტესტირების
შედეგი/სერტიფიკატი).
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა
ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული
სტუდენტებისათვის  ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა
მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 
წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში
ცხადდება მობილობა და ცენტრს წარედგინება ინფორმაცია ინგლისური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამაზე არსებული ვაკანტური ადგილების შესახებ.  პარალელურად, 
საბაკალავრო პროგრამის აღწერილობა და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა ქვეყნდება
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  
ვებ–გვერდებზე.
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობით გადმოსვლის
მსურველი/გადმოსული სტუდენტის მიერ უკვე გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობა ინგლისური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამასთან დგინდება კრედიტების აღიარებასთან დაკავშირებული
საუნივერსიტეტო რეგულაციებით. კერძოდ, აღნიშნულ საკითხს არეგულირებს თსუ
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აკადემიური საბჭოს შემდეგი დადგენილებები: N58/2010, 25.06.10 „ტრანსფერისა და
დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის (ECTS) შემოღებამდე გავლილი უმაღლესი
განათლების სასწავლო კურსებისთვის კრედიტების მინიჭების წესის შესახებ“; N57/2010, 
25.06.10 „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების
აღიარების წესი“ და N59/2010, 25.06.10 „უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების
წესის ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ“.  

სწავლის შედეგები:
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:

ცოდნა-გაცნობიერება:
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
ფილოლოგიის  ბაკალავრს ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად,  
ფილოლოგიისა და კერძოდ, ინგლისური  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო
და კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში
მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ინგლისური ფილოლოგიის დარგის მოცულობა, 
იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და
კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას  (ინგლისური) სულ მცირე, B2 (+) და, 
სურვილის შემთხვევაში, რომელიმე ევროპულ უცხო ენას სულ მცირე A2  დონეზე საერთო
ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა
განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის
საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის ( საკუთარი  არჩევანის მიხედვით).

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
ინგლისური ფილოლოგიის  ბაკალავრს  შეუძლია ინგლისური ფილოლოგიის  დარგობრივ
სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა
დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი
ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების
საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების
ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების
განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.
ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია ინგლისური   ენის  პრაქტიკული
გამოყენება პროგრამის მიერ დასახული დონის ფარგლებში მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები, ამ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, 
გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად გამოყენება.
ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრს ასევე შეუძლია მის მიერ არჩეული ევროპული ან
აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი კომპეტენციების დადასტურება.
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დასკვნის უნარი: 
ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება და განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების
ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით
დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და
მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში
ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის
/ხელმძღვანელობის პირობებში მას  ასევე შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და
კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. 
შეუძლია მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი
დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების
იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.

კომუნიკაციის უნარი: 
ბაკალავრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან
კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიში მომზადება. მას შეუძლია ასევე
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება,
მათ შორის დარგობრივ სფეროში; ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/
პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში
მონაწილეობა.
ბაკალავრს შეუძლია მაპროფილებელ (ინგლისურ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და
აბსტრაქტული თემების მქონე რთული,  ფართო სპექტრის ტექსტების არსებითი შინაარსი, 
მას ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; 
შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის
მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ, თავისუფლად და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა
თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს
სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია
დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და
რთული ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი
ცოდნა ხშირად გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, 
შეუძლია მათი ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ
ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, 
საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა
სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად, .

სწავლის უნარი: 
ბაკალავრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების
უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს
დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის
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პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და
პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის
გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების
ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ
შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის
მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განვითარების- განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.

ღირებულებები: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობით კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და კოლეგიალობის სტანდარტებს; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, 
კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; 
ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის
პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად
სწრაფვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
პროგრამით დასახული სწავლის შედეგების მისაღწევად ინგლისური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, 
საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში
იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის
დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული
მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი
მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.
საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან
გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა,
გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად
ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
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პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.
ასევე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ ინგლისური
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ინგლისური ენით მარკირებული პროგრამაა, 
რომლის შემადგენელი უმეტესი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი ინგლისურ
ენაზე იკითხება და ინგლისურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

შეფასების სისტემა:
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
დასკვნითი გამოცდა ფასდება 40 ქულით.  დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების
სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული
გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო
კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, 
რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის
გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელები:
პროფ. მანანა რუსიეშვილი
ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 
ტელ: 599 16 83 39

სრული პროფესორ  მანანა გელაშვილი
ელ-ფოსტა: manana.gelashvili@tsu.ge         manana_gelashvili@yahoo.co.uk
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ინგლისური
ფილოლოგია/English Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  60  ESTC  კრედიტი (სავალდებულო დისციპლინები -
40 კრედიტი  და სპეციალობის არჩევითი საგნები -20 კრედიტი). 

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:  უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის დამატებითი პროგრამა
ინგლისურ  ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს სტუდენტს შესძინოს სავალდებულო
დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების საფუძვლები ძირითადი
საბაკალავრო პროგრამიდან “ინგლისური ფილოლოგია”;  შესაბამისად, მაინორის
პროგრამა სტუდენტს უქმნის დარგის ზოგად საფუძვლებს და შესძენს  როგორც დარგის  
კომპეტენციებს, ასევე მის პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევების ნაწილს, რაც ძირითად
(მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში, უზრუნველყოფს სტუდენტის შანსების
გაზრდას შრომით  ბაზარზე წარმატებით დასასაქმებლად.
ინგლისური ფილოლოგიის მაინორის პროგრამის უპირველესი მიზანია  სტუდენტისათვის
პრაქტიკული ენობრივი კომპეტენციების და დარგის ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების
შეძენა.  სტუდენტის ცოდნა ინგლისურ ენაში უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ
შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” 
პარამეტრებს, რაც გულისხმობს ენობრივი კომპეტენციის ზრდას B1//B2 დონემდე დამატებითი
პროგრამის ფარგლებში; უცხო ენის ფლობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებს  სტუდენტი
იაქტიურებს ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: ზეპირმეტყველება, წერა, 
მოსმენა და კითხვა. 

დამატებით სპეციალობაზე მიღების წინაპირობები: ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისურ  ენაში  
51 ქულა,  საგანში:  შესავალი ინგლისურ ფილოლოგიაში - სულ მცირე 51 ქულა.

სწავლის შედეგები: 
ცოდნა და გაცნობიერება:
ინგლისური ფილოლოგიის ძირითადი ეტაპები, 
ინგლისურენოვანი ლინგვისტიკის საეტაპო მნიშვნელობის
თეორიები და მისი ქვედარგების დახასიათება

ინგლისური ფილოლოგიის
შესავალი
( საფაკულტეტო არჩევითი კურსი)

სპეციალობის მაპროფილებელ ინგლისურ ენაში
ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის
დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The Common 
European Framework in its political and educational 
context” მიხედვით B2 დონის შესაბამისი ცოდნის
ფლობა (დამოუკიდებელი მოსაუბრე დარგობრივ
სფეროში), რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო
კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, 
ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული

ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5 
(სავალდებულო)
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ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, 
გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური
მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების
უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე ინგლისურენოვანი
ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  
საგანმანათლებლო) გაცნობა/ გაცნობიერებისთვის, 
ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; 
წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.
ინგლისური ლიტერატურის განვითარების
უმნიშვნელოვანესი ეტაპები. შუსაუკუნეების და
აღორძინების პერიოდის  ინგლისური ლიტერატურის
ძირითადი ტენდენციები და ავტორები.

ინგლისური  ლიტერატურის
ისტორია 1
(სავალდებულო)

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი
ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების
დამუშავება და ანალიზი.

შესავალი ინგლისურ
ფილოლოგიაში

ინგლისური  ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი
რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და
ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის
თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.
ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, 
ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

ინგლისური 1, 2, 3, 4, 5

ინგლისური ლიტერატურული  ტექსტისათვის
ლიტერატურათმცოდნეობითი კომენტარების
მომზადებისა და ანალიზის უნარი; 

ინგლისური ლიტერატურის
ისტორია 1

დასკვნის უნარი:
ინგლისურენოვანი ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების
იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების
უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი;

კომუნიკაციის უნარი
ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი; სწავლისა და
კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფილოლოგიურ მეცნიერებებში
არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი.
ინგლისურ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა;

სწავლის უნარი:
სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი;
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ღირებულებები:
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
პროგრამით დასახული სწავლის შედეგების მისაღწევად ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო
ნაშრომის და სხვ. ფორმატში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, 
ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, 
დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, 
წერითი დავალებები და სხვ.).  ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. 
პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში
გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო
კურსის სილაბუსში.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.
ასევე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ აღნიშნული პროგრამა
ინგლისური ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის შემადგენელი უმეტესი თეორიული
სალექციო და პრაქტიკული კურსი ინგლისურ ენაზე იკითხება და ინგლისურენოვან ტექსტზე
ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელები:
პროფ. მანანა რუსიეშვილი
ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 
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ტელ: 599 16 83 39

სრული პროფესორ  მანანა გელაშვილი
ელ-ფოსტა: manana.gelashvili@tsu.ge         manana_gelashvili@yahoo.co.uk
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საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: გერმანული ფილოლოგია / German Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი / BA in Phihology
სპეციალობა: გერმანული ფილოლოგია/ Philology German Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 
აკადემიური წელი (8 სემესტრი). ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო
240 ECTS კრედიტი თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი
(მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა
ფაკულტეტებზე.

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ
დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  
ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს
გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის
ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს
ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 
 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს
ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, 
მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო
ენა).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამით  სასპეციალიზაციო 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია 
სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:
სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან:
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 20 ESTC კრედიტი გაკუთვნილია ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციებისთვის აუცილებელი 
კურსებისთვის,

 70 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს;
 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  

სწავლების ენა: ქართული (სემინარები ან სასემინარო მასალები გერმანულ ენაზე. რამდენიმე
კურსი ტარდება მთლიანად გერმანულ ენაზე)

პროგრამის მიზანი:
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა კომპლექსურად შეასწავლის გერმანულ ენას (რეფერენციული ჩარჩოს 6 დონეზე)  
და ლიტერატურას (ლიტერატურულ ტექსტებს დაწყებული ძველი პერიოდიდან უახლესი
პერიოდის ჩათვლით). ასევე გერმანულ საენათმეცნიერო, თეორიულ დისციპლინებს
თანმდევი პრაქტიკული სემინარებით უმეტესწილად გერმანულ ენაზე: გერმანული ენის
გრამატიკის საფუძვლებს, გერმანული ენის ისტორიას, ლექსიკოლოგიას, სტილისტიკასა და
ტექსტის ლინგვისტიკას ისევე როგორც ლიტერატურათმცოდნეობის დისციპლინებს: 
დაწყებული შესავალი კურსით გერმანულ მედიევისტიკაში და ლიტერატურათმცოდნეობის
ძველი და ახალი პერიოდებით და დამთავრებული უახლესი ლიტერატურის ისტორიით.
პროგრამის მიზანია, გერმანული ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  
ფონზე, მოამზადოს გერმანისტი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და
უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  დასაქმებას.
ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, 
სადაც, დღიდან დაარსებისა, ფილოლოგია ზოგადად და კერძოდ, გერმანული
ფილოლოგია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი იყო. ის, რომ გერმანიასთან
ტრადიციულად არსებობდა ისტორიული ურთიერთობა და გარკვეულწილად
გერმანოფილიაც კი (დაწყებული საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკით
და დამთავრებული თანამედროვე ურთიერთობებით; თუნდაც გერმანული აკადემიური
გაცვლის სამსახურის მოღვაწეობას და აქტიურ მხარდაჭერას თუ გავითვალისწინებთ
ქართველ მეცნიერთათვის  ყველა დარგში) ბუნებრივად ითხოვს ჩვენი ქვეყნისგან გერმანულ
ენასთან და გერმანიასთან მის კულტურასთან დაკავშირებულ სათანადო პრობლემატიკისა
და ცოდნის ფლობას, რომელიც გამოჩენილ ქართველ მეცნიერებს – ქართული
გერმანისტიკის ფუძემდებლებს (ირაკლი ტატიშვილი, ოთარ ჯინორია, ნოდარ კაკაბაძე, 
რეზო ყარალაშვილი) კარგად ჰქონდათ გააზრებული.
მოცემული საბაკალავრო პროგრამა იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად სწავლებისა და

კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და გამოცდილებას გერმანული
ფილოლოგიის დარგში, რადგან გერმანული ენა არის ერთერთი მნიშვნელოვანი გზა
ევროპული ინტეგრაციისკენ, რომლისკენაც სწრაფვა სხვა ფაქტორებს შორის აგრეთვე
განპირობებულია გერმანიისა და გერმანულენოვანი ქვეყნების პოტენციალით და როლით
საერთაშორისო პრობლემების გადაწყვეტაში.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, 
მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა
და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი
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კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის ზოგადფილოლოგიური პროფილის
საბაკალავრო პროგრამას სპეციალობით გერმანული ფილოლოგია კურსდამთავრებულებს
აქვთ არა მხოლოდ გერმანული ფილოლოგიის, არამედ ფართო ჰუმანიტარული და
აგრეთვე სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან
სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს
და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე
სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების
შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადება. ფილოლოგია როგორც კომპლექსური დარგი და გერმანული ფილოლოგია
როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც
სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს
უკავია წამყვანი პოზიცია საგანმანათლებლო დაწესებულებათა შორის.

ამრიგად, საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) 
და კონკრეტული (გერმანული ფილოლოგიის) საბაზისო კომპეტენციების გამომუშავებას და
განვითარებას; ის უქმნის სტუდენტს გერმანული ფილოლოგიის დარგის, ერთი მხრივ,
პრაქტიკაზე და, მეორე მხრივ, მეცნიერებაზე ორიენტირებულ საფუძვლებს, რაც გულისხმობს
როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს ასევე პრაქტიკულ და პროფესიულ
უნარ-ჩვევებს, რათა მოხდეს მისი მიზანმიმართული მომზადება  სწავლის გაგრძელებისთვის
შემდგომ (სამაგისტრო) დონეზე და/ან დასაქმების სხვადასხვა სფეროებისთვის  საბაზრო
ეკონომიკის თანამედროვე პირობებში.
პირველი საფეხურის სასწავლო საბაკალავრო პროგრამა გერმანულ ფილოლოგიაში
გარდა პრაქტიკული და თეორიული კომპეტენციებისა და უნარ–ჩვევებისა, სწავლების
პროცესში მიზნობრივად ახდენს ზოგადი და ტრანსფერული უნარების განვითარებას, რაც
ხელს შეუწყობს შემდგომში კურსდამთავრებულისთვის სწავლის გაგრძელებას შემდგომ
სამაგისტრო და სადოქტორო დონეებზე და/ან დასაქმებას პრაქტიკაზე ორიენტირებულ
დასაქმების სფეროებში და  მის წარმატებულ ინტეგრაციას სამოქალაქო საზოგადოებაში.

სწავლების პროცესში სავალდებულო საკვანძო კვალიფიკაციათა შეძენა გულისხმობს
სტუდენტის კომპეტენციის ზრდას A1/2-დან B-B2+ დონემდე გერმანული ენის პრაქტიკული
უნარ-ჩვევების განვითარების პროცესში ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: 
ზეპირი მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. შესაბამისად, ენის პრაქტიკული კურსი ასევე
აღრმავებს ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს.
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წინამდებარე საბაკალავრო პროგრამა აერთიანებს გერმანული ფილოლოგიის
შემადგენელი ქვედარგების: გერმანული ენათმეცნიერებისა და გერმანული
ლიტერატურათმცოდნეობის დისციპლინებს და თავიდანვე ითვალისწინებს მეცნიერულ
მეთოდებზე დამყარებული კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც საფუძველს ქმნის
სწავლის შემდგომ გაგრძელებასა და კვლევის დაწყებისთვის სამაგისტრო და სადოქტორო
დონეებზე.

პირველი საფეხურის სწავლების ფარგლებში კვლევის უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება
გულისხმობს: შესასწავლი საკითხის მართებულად დასმას, პრობლემატიკასთან
დაკავშირებული ფაქტების კრიტიკულ შეფასებას და ცოდნაზე დამყარებული დასკვნების
გამოტანას, კომუნიკაციის უნარის გამომუშავებას, სწავლის უნარს და გარკვეული
ღირებულებების შეძენას.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი
ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა
ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტებისათვის  სტუდენტთა მობილობა
ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 
თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.

სწავლის შედეგი:
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო 
პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს 
ფილოლოგიური დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება სპეციალობის 
განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას 
შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების 
ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული 
მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის 
შემდგომ საფეხურზე გაგრძელებისთვის.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს შესაბამისი
უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით:

 ცოდნა და გაცნობიერება:
სასწავლო დისციპლინები:
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1.1 ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების
ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და
მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, 
ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, 
ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის
საფუძვლები.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.2 საქართველოს ისტორიის ძირითადი
ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები
მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

1.3 აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები. აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.4 რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) 
სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი
თეორიები, პრინციპები და კვლევის
მეთოდები (არჩევით).

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი

1.5 ძირითადი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნეობითი ცნებითი
აპარატი, დეფინიციები, ფონეტიკის, 
მორფოლოგიის, სინტაქსისა და სემანტიკის
ამოსავალი დებულებები; ლიტერატურული
მიმდინარეობები, ჟანრები და ტროპის
სახეები. 
ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნეობითი ძირითადი
კვლევის მეთოდები.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო);
ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
(საფაკულტეტო არჩევითი შესავლის
კურსი)

1.6 ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან
საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის
შემთხვევაში სხვა ევროპული ენა მინიმუმ B1
დონეზე. 

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა; 
არჩევით)

1.7 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    

1.8 ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები; 
ერთ-ერთი ევროპული ლიტერატურის
განვითარების ძირითადი ეტაპების, 
ჟანრების,  მნიშვნელოვანი ავტორებისა და
მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და
სტილისტური მახასიათებლების ცოდნა.

ლიტერატურის თეორია
(ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის
სავალდებულო კურსი);
მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის
კურსი (არჩევით)
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1.9 ფილოლოგიის როგორც კომპლექსური
მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა
და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; 
გერმანისტიკის წარმოშობის ფილო-
ლოგიური წანამძღვრების, გერმანული
ლინგვისტური აზროვნებისა და
ლიტერატურის ისტორიის განვითარების
ტენდენციებისა და ეტაპების ცოდნა. 
გერმანული ენათმეცნიერების, გერმანული
ლიტერტურის ისტორიისა და თეორიის
ძირითადი ცნებების ცოდნა, ტექსტის
კვლევის აუცილებელი, საბაზისო
ინსტრუმენტარიუმის  ფლობა.

გერმანული ფილოლოგიის შესავალი
(საფაკულტეტო არჩევითი);

1.10 გერმანული ენის ბგერითი/ფონეტიკურ
ფონოლოგიური ინვენტარის, 
მორფოლოგიურ – სინტაქსური
სტრუქტურების, ენის სისტემის ისტორიული
ცვალებადობის, ლექსიკური ფონდის
სემანტიკური თავისებურებების,  ტექსტის
კვლევის ლინგვისტური და სტილისტიკური
მეთოდების, ენათმეცნიერული
კომპარატივისტიკის საფუძვლების ცოდნა.

გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6
(ძირითადი);

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო);

ლინგვისტური კომპარატივისტიკა
(ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის
სავალდებულო კურსი)

1.11 სპეციალობის მაპროფილებელ გერმანულ
ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული
ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი
დოკუმენტის “The Common European 
Framework in its political and educational 
context” მიხედვით B2+ დონის შესაბამისი
ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი
მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც
გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო
კომპეტენციების განვითარებას (წერა, 
კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ
დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი
ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, 
გრამატიკა, წერა, ზეპირი კომუნიკაცია); 

გერმანული ენის მორფოლოგიური და
სინტაქსური წყობის თავისებურების ცოდნა; 
კანონზომიერებათა განხილვა ენობრივ
უნივერსალიებთან მიმართებაში;ენის

გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6 (საბაზისო
სავალდებულო );

აუდიო–ვიზუალური მედიების თეორია
და პრაქტიკა (არჩევითი)

გერმანული ენის გრამატიკის
საფუძვლები (სავალდებულო)
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პერიფერიული მოვლენების
(გამონაკლისები, გადახრა-ანომალიების) 
ცოდნა; მორფოლოგიურ თეორიული
ანალიზის ცოდნა.

ენის დიაქრონიული განვითარების ცოდნა, 
სხვადასხვა პერიოდის გერმანულ ტექსტებზე
ენათმეცნიერული ანალიზის მეთოდების
გამოყენების, ტექსტზე მუშაობისა და მათი
გაგების უნარი;
ანალიზის შედეგების მიხედვით ენის
განვითარების პროცესში წარმოქმნილ
ცვლილებებზე და შესაბამისად ენობრივ  
ცვალებადობის ცოდნა,  ენის განვითარების
როგორც წარსული, ისე თანამედროვე
ტენდენციების თანმიმდევრულად
გააზრებისა და შეფასების, მსჯელობის  
უნარი.

გერმანული ენის ლექსიკური მარაგის, 
სემანტიკური თავისებურებების ცოდნა; 
ლექსიკური ფონდის, სემანტიკური
მახასიათებლების ზოგადი ცოდნა.
ლექსიკოგრაფიის ძირითადი პრინციპების
და ლექსიკონების ტიპების ცოდნა და
გამოყენების უნარი.
ლექსიკურ ერთეულთა კლასიფიკაცია-
სისტემატიზაციის თეორიული წანამძღვრები
და დაჯგუფების წესები, მახასიათებელთა
სემანტიკის, პროტოტიპების თეორიებისა და
სხვ. ასევე მათი ქვეჯგუფებად
კლასიფიკაციების პრინციპების, ლექსიკურ
ერთეულთა შორის მნიშვნელობის
მიმართებათა ცოდნა; ლექსიკურ
ერთეულთა  მენტალური ლექსიკონის
აღწერა, ლექსიკოგრაფიის პრინციპების, 
კომპოზიციის სახეების და სხვა
საშუალებების: იდიომატურ და
ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა წარმოქმნის
პრინციპების ცოდნა; ენის ლექსიკური
მარაგის დარგობრივი, რეგიონალური, 
სოციალური (სოციალურად სპეციფიური
ლექსიკა) და სტილისტიკური მნიშვნელობის
ცოდნა ლექსიკური მარაგის აღწერისას, რაც
ენის ლექსიკური მარაგის სინქრონიულ

გერმანული ენის ისტორია
(სავალდებულო)

გერმანული ენის ლექსიკოლოგია
(სავალდებულო)
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ჭრილში აღწერისა და შემეცნების, მასზე
მსჯელობისა და მისი გამოყენების
საფუძველს უქმნის სტუდენტს

ათვისებული ლექსიკური მარაგის
მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების
უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე ტექსტების
(საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული, 
სამეცნიერო) გაცნობა/ გაცნობიერებისთვის, 
ასევე საუბრისა და დისკუსიის
წარმართვისას; წერილობით ფორმით
აზრის გამოთქმის პროცესში. 
გერამნულიდან ქართულზე და
ქართულიდან გერმანულზე თარგმანის
უნარების გამომუშავება. თანამედროვე
გერმანული ენის ისეთი პრაქტიკული
ცოდნის შეძენა, რომელიც უზრუნველყოფს
კომუნიკაციას გერმანული ენის
მატარებლებთან და მათ ადაპტაციას
გერმანულენოვანი ქვეყნების კულტურულ
გარემოში.
სტილისტიკური მნიშვნელობის ცოდნა
ლექსიკური მარაგის გამოყენებისას, 
სტილისტური დონეების და ენობრივ
საშუალებათა შეფერილობების
/კონოტაციების ცოდნა და გამოყენების
უნარი.
გერმანული ენის ფუნქციური სახეობების

განსხვავება/გამოყენება გერმანულ ენაზე, 
არამხატვრული/პრაგმატიკული და
ფიქციონალური ტექსტების სახეობების  
ანალიზის უნარი . 
ფუნქციონალური სტილებისა და
შესაბამისად, დარგობრივი
ტერმინოლოგიისა და ცნებების ცოდნა; 
პრაგმატიკული ტექსტების სახეობებისა და
ნაწილობრივ მხატვრული ტექსტების
სტილისტური ანალიზის უნარ-ჩვევები და
მეთოდოლოგიის  საბაზისო ცოდნა. 

გერმანული ენის სტილისტიკა
(არჩევითი)

1.12 ტექტის კვლევის  თეორიებისა და ანალიზის
მეთოდების ცოდნა ლინგვისტური კვლევის
მეთოდებისა და აქამდე დაგროვებული
ლინგვისტური კომპეტენციების შეჯერების
უნარი; ტექსტის ლინგვისტური ანალიზისა
და ანალიზის შედეგად მიღებული

შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში
(სავალდებულო)
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შედეგების ინტერპრეტაციის ტექნიკების
დაუფლებას, შესაბამისად მისი ზედაპირული
და სიღრმული სტრუქტურების, ფუნქციური
დატვირთულობის განსაზღვრის უნარი;
ტექსტის კვლევის დაუფლება
ინტერდისციპლინარულ (ანალიზის
პროცესში მომიჯნავე ფილოლოგიური
დისციპლინების მეთოდების თავმოყრის, ამ
ასპექტში დაგროვებული ცოდნის
მობილიზების) რაკურსში.

1.13 თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე
წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის
სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. 
გერმანულიდან ქართულად თარგმანის
სპეციფიკაში გარკვევა; თარგმნის
პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და
მთარგმნელობითი შესატყვისობების
მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და
წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი
უნარების განვითარება;

სტუდენტი იძენს თარგმნის ტექნიკას
შესაბამისი თეორიული წანამძღვრების
საფუძველზე (თარგმანის თეორია და
პრაქტიკა), როგორც ერთ-ერთ
შემადგენელ კომპეტენციას
ფილოლოგიური სასწავლო პროგრამის
ფარგლებში.

გერმანული ენიდან ქართულად
თარგმანის თეორია და პრაქტიკა
(ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის
სავალდებულო);

1.14 გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობითი
დისციპლინების სწავლის შედეგად
სტუდენტი იძენს ფართო დარგობრივ
კომპეტენციას.
გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობის
რაკურსში სტუდენტი ცოდნას იძენს ორი
განსხვავებული ასპექტით:
ერთი მხრივ ხდება სწავლების შედეგის
ორიენტაცია ლიტერატურის ისტორიის
სხვადასხვა ეტაპზე, ხოლო მეორე მხრივ, 

შემსწავლელი იძენს მეთოდოლოგიურად
სისტემატიზებულ ცოდნას; სტუდენტი
კარგად იცნობს ცალკეული
ლიტერატურული ეპოქის მახიასათებლებსა
და პოეტიკას;

მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის
კურსი (არჩევით);
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სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ
ფორმატში სტუდენტი ეუფლება ასევე
ლიტერატურული ტექსტების ანალიზისა და
ინტერპრეტაციის სხვადასხვა მეთოდის
გამოყენებისა და ანალიზის ტექნიკას;
სტუდენტი ფლობს ცოდნას გერმანული
ლიტერატურის ისტორიის საკვანძო
საკითხების შესახებ:
- გერმანული მედიევისტიკის, შუა
საუკუნეების გერმანული ლიტერატურისა და
კულტურის შესახებ; შესაბამისად, სტუდენტს
ექმნება საბაზისო ცოდნა და უნარები ძველი
ლიტერატურის ინტერპრეტაციაში;
- ბაროკოსა და განმანათლებლობის
პერიოდის ლიტერატურული პროცესების
შესახებ არა მარტო გერმანული
ლიტერატურის, არამედ ზოგადევროპული
ლიტერატურისა და კულტურის კონტექსტში;
- “ქარიშხლისა და შეტევის” ასევე
“გერმანული კლასიკის” პერიოდის
ლიტერატურის ძირითად ტენდენციებს, მათ
ფილოსოფიურ და ესთეტიკურ
წანამძღვრებს; 
- რომანტიზმის როგორც ზოგადევროპული
ლიტერატურული მოვლენის შესახებ; 
ეცნობა გერმანული რომანტიზმის
სპეციფიკასა და ცალკეულ სკოლებს, ამ
მიმდინარეობის ფილოსოფიურ
საფუძვლებსა და საეტაპო ნაწარმოებებს;
ახალი (1880-1945) და უახლესი
გერმანულენოვანი ლიტერატურის
ისტორიის (1945-2000) ძირითად
ტენდენციებსა და ამ ეპოქების ავტორთა
შემოქმედებას, ზოგად ლიტერატურულ-
ისტორიული კონტექსტის
გათვალისწინებით; საპროგრამო, 
ლიტერატურულ კანონს მიკუთვნებული
ნაწარმოებების მხატვრულ სპეციფიკას; 
ჟანრობრივად განსხვავებული ტექსტების
ანალიზსა და ინტერპრეტაციის უნარ-
ჩვევეებსა და ტექნიკებს;

შესავალი გერმანულ მედიევისტიკაში
(სავალდებულო);

გერმანული ლიტერატურის ისტორია
(ბაროკო და განმანათლებლობა) 
(სავალდებულო);

გერმანული ლიტერატურის ისტორია
(კლასიკა და რომანტიზმი)
(სავალდებულო);

ახალი გერმანულენოვანი
ლიტერატურის ისტორია (1880-1945)
(არჩევითი);

უახლესი გერმანულენოვანი
ლიტერატურის ისტორია (1945-2000)
(არჩევითი);

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

2.1 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და ფილოსოფიის შესავალი
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კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების
გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით
ოპერირება.

(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.2 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა
პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი
აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება
/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური
ენობრივი ერთეულების შერჩევა და
აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა
დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.3 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი
სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა
ინგლისურ  ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა; 
არჩევით);

2.4 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენა არჩევით) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა (არჩევითი)

2.5 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და
ანალიზი.

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი

2.6 ძირითადი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო);

ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
(საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი)

2.7 გერმანული ენის  პრაქტიკული გამოყენება
მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები.
გერმანულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, 
თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  
რეპროდუქციის უნარი.
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი
სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის
თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, 
სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, 
არგუმენტირებისა და განმარტებების

გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6
(სავალდებულო);

აუდიო – ვიზუალური მედიების თეორია
და პრაქტიკა ( არჩევითი)

შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში
(სავალდებულო);

გერმანული ენის სტილისტიკა
(სავალდებულო);

გერმანული ენის ლექსიკოლოგია
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გარკვევით  გადმოცემის უნარი;
გერმანული ენის სხვადასხვა ტიპის
ლექსიკონების, მათ შორის
ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, 
გამოყენების უნარი.

(სავალდებულო)

2.8 სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მათ შორის 
სამეცნიერო/ რეფერირების, 
კომენტირებისა და ანოტირების უნარი.

გერმანული ენა 1,2, 3,4, 5, 6
(სავალდებულო);
გერმანულიდან ქართულად თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);
აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)
ზოგადი ენათმეცნიერება/ლინგვისტური
კომპარატისტიკა (ფილოლოგის
კომპეტენციისათვის სავალდებულო)
გერმანული ენის გრამატიკის
საფუძვლები ( სავალდებულო);
გერმანული ენის ისტორია
(სავალდებულო);
გერმანული ენის ლექსიკოლოგია
(სავალდებულო)
შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში
(სავალდებულო)
გერმანული ენის სტილისტიკა
(არჩევითი);
მედიევისტიკის შესავალი
(სავალდებულო)

2.9 გერმანული ენის ფუნქციონალური  
პრაგმატიკული) სტილების ცოდნა: 
საქმიანი, სამეცნიერო, ყოველდღიური
კომუნიკაციის, პრესისა და პუბლიცისტიკის .

გერმანული ენის სტილისტიკა
(არჩევითი)

2.10 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის
უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი
მონაცემების გააზრება როგორც
ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის
ისტორიისა და თეორიის მონაცემების
გათვალისწინებით. 
ლინგვისტური და ლიტერატურული  
პროცესების ელემენტარული შეფასებისა
და  ანალიზის უნარი ისტორიულ
კონტექსტში.

გერმანული ფილოლოგიის შესავალი
(საფაკულტეტო არჩევითი შესავლის
კურსი);
გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6

(ძირითადი);
ენათმეცნიერების შესავალი
(სავალდებულო საფაკულტეტო);

ზოგადი ენათმეცნიერება/ლინგვისტური
კომპარატისტიკა (ფილოლოგიის
კომპეტენციისათვის სავალდებულო)

გერმანული ენის გრამატიკის
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საფუძვლები ( სავალდებულო);
გერმანული ენის ისტორია
(სავალდებულო);
გერმანული ენის ლექსიკოლოგია
(სავალდებულო);
შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში
(სავალდებულო);
გერმანული ენის სტილისტიკა
(არჩევითი);
მედიევისტიკის შესავალი
(სავალდებულო);

ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი
(საფაკულტეტო არცევითი შესავლის
კურსი);
ლიტერატურის თეორია
(ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის
სავალდებულო კურსი);
მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის
კურსი (არჩევით)
გერმანული ლიტერატურის ისტორია
(ბაროკო და განმანათლებლობა) 
(სავალდებულო);
გერმანული ლიტერატურის ისტორია
(კლასიკა და რომანტიზმი) 
(სავალდებულო);
ახალი გერმანულენოვანი

ლიტერატურის ისტორია (1880-1945)
(არჩევითი);
უახლესი გერმანულენოვანი
ლიტერატურის ისტორია (1945-2000)
(არჩევითი);

და სხვა არჩევითი დისციპლინები

დასკვნის უნარი:
გერმანული ფილოლოგიის სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, 
კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 
დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები
ფორმულირებით გადმოცემა, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება მიღებული მეთოდების
გამოყენებით. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის, მოვლენების შედარების, 
განსხვავებებისა და ზოგადი მახასიათებლების დადგენის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) 
შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, მოცემულ
სიტუაციაში ადაპტირებისა და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი
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კომუნიკაციის უნარი:
 მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც 

პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და 
სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით.

 ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.
დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.

 გერმანულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; 
საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის
(გერმანულის) საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი, მათ
შორის გერმანული ენის მატარებლებთან, მაგალითად, საქართველოში ჩატარებულ
გერმანიის დღეებში, ასევე გერმანიაში ჩატარებულ საზაფხულო უნივერსიტეტებში(იენა, 
ბამბერგი, ზაარლანდი) წარმატებით მონაწილეობის – გერმანელი მეცნიერების ლექციებსა
და სემინარებში, დისკუსიებში  ჩართვის, ტექსტით მანიპულირების უნარ  მას აქვს ასევე უნარი
აწარმოოს ინტერაქცია არასპეციალისტებთან ქართულსა და გერმანულ ენებზე მათ შორის
ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტიდან.

სწავლის უნარი:
 სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ

თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ
საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი, რასაც  გარკვეულწილად ხელს უწყობს
ახალი მედიალური ფორმების,  ტექნიკური საშუალებების თვალსაჩინოების მიზნით
გამოყენება.  

 დამოუკიდებლად სწავლის უნარს საბაკალავრო დონეზე ეფუძნება მობილობის
განხორციელება რაც ვლინდება გერმანიაში ბაკალავრების სემესტრული სწავლის პროცესში. 
ეს ერთ/ერთი ფაქტორთაგანია, რაც ხელს უწყობს (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის
გაგრძელებას ან /და მის ადაპტაციას ბაზრის გარემოსთან.

ღირებულებები:
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი
გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, 
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დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და
სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან
გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა,
გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად
ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ გერმანული
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გერმანული ენით მარკირებული პროგრამაა, 
რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი გერმანულ ენაზე და
გერმანულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. ვინაიდან  
დასაქმების ნებისმიერ სფეროში კურსდამთავრებულს შეხება ექნება ზეპირ თუ წერილობით
ტექსტებთან, ზემოაღნიშნული უნარების შეძენა კურსდამთავრებულს გაუიოლებს
ინტეგრაციას საზოგადოებაში.

გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტზე ორიენტირებულ
სწავლებას უზრუნველყოფს:

 სასწავლო კურსებისთვის მინიჭებული კრედიტების მოცულობის შესაბამისობა სტუდენტის
რეალურ დატვირთვასთან; სემესტულად გამოცხადებული საპროგრამო სასწავლო კურსების
კვირეული სააუდიტორიო–საკონტაქტო საათების ჯამის მაქსიმალურად მიახლოება
სტუდენტის დატვირთვის კვირეულ ბადესთან.

 სავალდებულო და არჩევითი საგნების ზომიერი თანაფარდობა, რაც, ერთი მხრივ, 
განაპირობებს პროგრამის ძირითადი მიზნების განხორციელებასა და სწავლის შედეგების
მიღწევას, ხოლო, მეორე მხრივ, სტუდენტს უტოვებს არჩევანის შესაძლებლობას;

 სწავლების მეთოდების მრავალფეროვნება;
 სასპეციალიზაციო სალექციო კურსების დიდი ნაწილის, სემინარებისა და პრაქტიკუმების

წარმართვა სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში, რაც სტუდენტებთან ინდივიდუალური
მუშაობის მეტ საშუალებას იძლევა; 
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 ძირითადი სასწავლო კურსების უზრუნველყოფა უახლესი ქართულენოვანი
სახელმძღვანელოებით და სხვ.   

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა არა უმეტეს 40 ქულა. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის
სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც
შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს
შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება
ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის
მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.
სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ
დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  
შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს
თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ლალი ქეცბა -ხუნდაძე. 
ელ-ფოსატა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de
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სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის ხანგრძლივობა: 60 ECTS კრედიტი

პროგრამის მიზანი:
უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის დამატებითი პროგრამა გერმანული  
ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს ნაწილობრივ სავალდებულო დარგობრივი
(ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების დაუფლებას ძირითადი საბაკალავრო
პროგრამიდან “გერმანული ფილოლოგია”; ის უქმნის სტუდენტს დარგის ზოგად საფუძვლებს
და სძენს ნაწილობრივ როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს ასევე პრაქტიკულ
და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რაც ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან
კომბინაციაში, უზრუნველყოფს სტუდენტის შანსების გაზრდას შრომით  ბაზარზე წარმატებით
დასასაქმებლად.
პირველ რიგში მიზნად ისახავს პრაქტიკული ენობრივი კომპეტენციების და დარგის
ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების შეძენას. იგი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ
შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” 
პარამეტრებს, რაც გულისხმობს ენობრივი კომპეტენციის ზრდას A1 -დან B1-/B2 დონემდე
დამატებითი პროგრამის ფარგლებში; უცხო ენის ფლობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებს კი
სტუდენტი იაქტიურებს ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: ზეპირი
მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. შესაბამისად, ენის პრაქტიკული კურსი აღრმავებს
ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დამატებით პროგრამაზე სასწავლებლად სტუდენტმა
მონაწილეობა უნდა მიიღოს ტესტირებაში (გრადაციის ტესტი). რომლის შედეგად სტუდენტის
ენობრივი კომპეტენცია უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებულ
საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს პარამეტრებს, კერძოდ A1/A2 დონეს. 

სწავლის შედეგები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ფილოლოგიის როგორც კომპლექსური
მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და
დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; 
გერმანისტიკის წარმოშობის ფილოლოგიური
წანამძღვრების, გერმანული ლინგვისტური
აზროვნებისა და ლიტერატურის ისტორიის
განვითარების ტენდენციებისა და ეტაპების
ცოდნა. გერმანული ენათმეცნიერების, 
გერმანული ლიტერტურის ისტორიისა და
თეორიის ძირითადი ცნებების ცოდნა, ტექსტის
კვლევის აუცილებელი, საბაზისო
ინსტრუმენტარიუმის  ფლობა.

გერმანული ფილოლოგიის შესავალი
(საფაკულტეტო არჩევითი);

სპეციალობის მაპროფილებელ გერმანულ ენაში გერმანული  ენა 1, 2, 3, 4, 5 
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ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის
დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The 
Common European Framework in its political and 
educational context” მიხედვით B 1 -B2 დონის
შესაბამისი ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი
მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც
გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო
კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, 
მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის
შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების
დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, წერა, ზეპირი
კომუნიკაცია); 

(სავალდებულო)

ტექტის კვლევის  თეორიებისა და ანალიზის
მეთოდების ცოდნა ლინგვისტური კვლევის
მეთოდებისა და აქამდე დაგროვებული
ლინგვისტური კომპეტენციების შეჯერების უნარი; 
ტექსტის ლინგვისტური ანალიზისა და ანალიზის
შედეგად მიღებული შედეგების ინტერპრეტაციის
ტექნიკების დაუფლებას, შესაბამისად მისი
ზედაპირული და სიღრმული სტრუქტურების, 
ფუნქციური დატვირთულობის განსაზღვრის
უნარი;
ტექსტის კვლევის დაუფლება
ინტერდისციპლინარულ (ანალიზის პროცესში
მომიჯნავე ფილოლოგიური დისციპლინების
მეთოდების თავმოყრის, ამ ასპექტში
დაგროვებული ცოდნის მობილიზების) რაკურსში.

შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში
(სავალდებულო)

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. 
კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი
მონაცემების გააზრება როგორც
ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის
ისტორიისა და თეორიის მონაცემების
გათვალისწინებით. 

გერმანული ფილოლოგიის შესავალი
(საფაკულტეტო არჩევითი);

შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში
(სავალდებულო)

გერმანული ენის  პრაქტიკული გამოყენება
მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები.
გერმანულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, 
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  

გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5
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რეპროდუქციის უნარი.
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი
სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი; 
დასკვნის უნარი:
გერმანული ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების
იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების
უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი;

კომუნიკაციის უნარი
ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი; სწავლისა და
კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფილოლოგიურ მეცნიერებებში
არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი.
გერმანულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა;

სწავლის უნარი:
სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი;

ღირებულებები:
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი
გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და
სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).  ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  
მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების
პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული
სასწავლო კურსის სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან
გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა,
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გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად
ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ გერმანული
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გერმანული ენით მარკირებული პროგრამაა, 
რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი გერმანულ ენაზე და
გერმანულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. ვინაიდან  
დასაქმების ნებისმიერ სფეროში კურსდამთავრებულს შეხება ექნება ზეპირ თუ წერილობით
ტექსტებთან, ზემოაღნიშნული უნარების შეძენა კურსდამთავრებულს გაუიოლებს
ინტეგრაციას საზოგადოებაში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ლალი ქეცბა -ხუნდაძე. 
ელ-ფოსატა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: სკანდინავიური ფილოლოგია / Scandinavian 
Philology 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი / BA in Philology

სპეციალობა სკანდინავიური ფილოლოგია
Speciality: Scandinavian Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 
საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი).
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სკანდინავიური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამით ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის
მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა
ფაკულტეტებზე.
დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი
სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო
ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების
შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სკანდინავიური ფილოლოგიის 
საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და 
კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:
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სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. 
საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები),  
70 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს,  20 ECTS
კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, შეასწავლოს სტუდენტს სკანდინავიური ენები (ნორვეგიული როგორც
ძირითადი და შვედური როგორც მეორე ენა) და ლიტერატურა, მისცეს ცოდნა  სკანდინავიის
ქვეყნების კულტურისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ, გამოუმუშაოს პროგრამის
განმავლობაში შეძენილი ცოდნის გამოყენების უნარ-ჩვევები; ფილოლოგიის დარგში
ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე მოამზადოს კადრი სკანდინავიურ ფილოლოგიაში,  
აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს
მის შრომით  დასაქმებას. პროგრამა კარგად იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებსა და ფილოლოგიაში, კერძოდ კი, სკანდინავიურ
ფილოლოგიაში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და
მსოფლიო ფილოლოგიური და სკანდინავისტური სასწავლო თუ კვლევითი ცენტრების
გამოცდილებას, სადაც დღითიდღე იზრდება ინტერესი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების
მიმართ, რასაც განაპირობებს ამ ქვეყნების მზარდი და მრავალმხრივი პოტენციალი. 
სასწავლო პროგრამები სკანდინავიური ფილოლოგიის (ისევე როგორც, საზოგადოდ, 
სკანდინავისტიკის) სფეროში არსებობს მსოფლიოს მრავალ და ევროპის თითქმის ყველა
წამყვან უნივერსიტეტში. სკანდინავიის მცირერიცხოვანი, გეოგრაფიულად განაპირა
ევროპული ერების სულიერი და საზოგადოებრივი ცხოვრების გამოცდილება მრავალმხრივ
საყურადღებოა ჩვენს, გეოგრაფიულად ასევე განაპირა, ევროპულ და მცირერიცხოვან
ქვეყანაში თანამედროვე ტიპის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისათვის.
პროგრამის დასრულების შედეგად ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირი შეიძენს შესაბამის
ფილოლოგიურ და ზოგადჰუმანიტარულ კომპეტენციათა ერთობლიობას. მას
გამოუმუშავდება თეორიული თუ პრაქტიკული ფილოლოგიური საქმიანობისათვის
აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევები. პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე
ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი
ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი
და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის
განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ. სკანდინავიური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით
მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს
საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე სკანდინავიური
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ
ფილოლოგიის, არამედ სხვა ჰუმანიტარულ და, აგრეთვე, მიმართულებათშორისი დარგების
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პროფილით სწავლის გაგრძელების კარგი პერსპექტივა როგორც საქართველოში, ისე
საზღვარგარეთის ქვეყნებში. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:
კურსდამთავრებულმა იცის:  ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის
ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის
საფუძვლები. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები
მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში; აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 
რომელიმე (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით); ძირითადი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები; 
ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები; ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი
თეორიები და პრინციპები, ინდოევროპულ ენათა შედარებითი ენათმეცნიერების
საფუძვლები; თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, თარგმანის
მეთოდები; ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის
შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე; ერთ–ერთი აღმოსავლური
ენის საბაზისო კურსი (არჩევით); მსოფლიოს (ევროპის) ერთ-ერთი ქვეყნის ლიტერატურის. 
განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი
ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები (არჩევით);

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს აქვს ფილოლოგიის, როგორც დარგის, 
ფართო აღქმის უნარი, აცნობიერებს აღნიშნული დარგის კომპლექსურ საკითხებს; ფლობს
სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; იცნობს
სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; 
დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენებს (ნორვეგიულს და შვედურს).

კურსდამთავრებულს აქვს შესბამისი საბაზისო ცოდნა სკანდინავიურ ენათა სტრუქტურაზე
(ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგადი
მახასიათებლების შესახებ; იცის სკანდინავიურ ენათა საერთო ნიშნები; სიღრმისეულად
ფლობს საკითხებს გერმანიკული, და მათ შორის სკანდინავიური ენების წარმოშობისა და
განვითარების შესახებ; აცნობიერებს აღნიშნული ენების ადგილს და მნიშვნელობას
ინდოევროპულ და მსოფლიოს ენათა სისტემაში; 

სკანდინავიური ლიტერატურის ისტორიის ცოდნა, ნორვეგიული და შვედური
ლიტერატურის განვითარების მაგალითზე, საუკუნეთა სიღრმიდან მიმდინარე
ლიტერატურულ პროცესებამდე, კურსდამთავრებულს  შესაძლებლობას აძლევს  
გააცნობიეროს ამ რეგიონის ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ხასიათის
ჟანრული და ესთეტიკური თავისებურებანი და სკანდინავიური ლიტერატურის ადგილი
მსოფლიო ლიტერატურაში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
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კურსდამთავრებულს შეუძლია: ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული
აზროვნება, ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება; ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა
პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  
ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და
აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა; საშუალო ან
საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე. ერთ–ერთი
სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის; 
ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური
და სამეცნიერო მიზნებისთვის;  ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი
მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

სკანდინავიური ფილოლოგიის საბაკალვრო პროგრამის დასრულების შემდეგ
ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირი ფლობს შესაბამის კომპეტენციათა ერთობლიობას. მას
გამომუშავებული აქვს როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული ფილოლოგიური
საქმიანობისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევები. კურსდამთავრებულს ათვისებული
აქვს არამარტო ნორვეგიული და შვედურ ენები (რომელთა მეტ-ნაკლებად პარალელურ
რეჟიმში შესწავლაც უაღრესად ავსებს და ამყარებს თითოეული მათგანის პრაქტიკულ
ცოდნას,  გამომდინარე ამ ენათა უახლოესი ნათესაობიდან), არამედ, გერმანიკული ენების
საერთო ლინგვისტური ნიშნების ცოდნა სხვადასხვა ენობრივ დონეზე მას (ბაკალავრს),
სურვილის შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად უადვილებს სხვა გერმანიკული ენების პრაქტიკულ
შესწავლასაც.  კურსდამთავრებულს განვითარებული აქვს ურთიერთმონათესავე ენებისა და
ეროვნული ლიტერატურების ფაქტებსა თუ პროცესებზე დაკვირვების უნარი; შეუძლია
პრაქტიკული მთარგმნელობითი ამოცანის  გადაჭრა.

დასკვნის უნარი:
კურსდამთავრებულს აქვს ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი; შეუძლია ტექსტის
ენობრივი და ლიტერატურული ინტერპრეტირება და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა; 
აგრეთვე, ხელეწიფება სკანდინავიური ლიტერატურის, ისევე როგორც სკანდინავიური  და
ცალკეულ შემთხვევებში, საზოგადოდ, გერმანიკული ენების შესახებ მონაცემების შეგროვება
და განმარტება, მათი ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით და შესაბამისი
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება.  

კომუნიკაციის უნარი:
კურსდამთვარებულს აქვს ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და
გადაცემის უნარი; შეუძლია სკანდინავიური  ფილოლოგიისა და,  ცალკეულ შემთხვევებში, 
აგრეთვე გერმანიკულ ენებთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკუთარი მოსაზრებების
წერილობითი ფორმით ჩამოყალიბება ან/და მისი ზეპირად გადაცემა სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ქართულ, ინგლისურ და პროგრამით შესწავლილ სკანდინავიურ
ენებზე, მათ შორის თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად გამოყენებით. ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/
პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში
მონაწილეობა. შეუძლია ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა
შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

სწავლის უნარი:
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კურსდამთავრებულს აქვს შესაბამისი პროფესიული ლიტერატურიდან კონკრეტული
კვლევისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი;  შეუძლია
ახალი ინფორმაციის ანალიზი დარგის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით; ხელეწიფება
საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების დადგენა; შეუძლია დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, 
სპეციალური, ქართული და შესაბამისი უცხოენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით
გარკვეული ცოდნის მიღება ან განახლება; შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და
ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ
საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია კვლევითი მუშაობა მინიმალური
ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების
შესაბამისად; აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
კურსდამთავრებულს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა;   
ხელეწიფება განსხვავებული  ღირებულებებისადმი  თავისი და სხვების დამოკიდებულების  
შეფასება; შეუძლია, სკანდინავიური სინამდვილის მაგალითზე, განსხვავებული კულტურისა
და აზროვნების პატივისცემა;  იგი არამარტო მატარებელია  ტოლერანტული და
დემოკრატიული ღირებულებებისა, რომლითაც ცნობილია სკანდინავიური კულტურა და
სინამდვილე, არამედ, შეძენილი ცოდნიდან გამომდინარე, შეუძლია, თავისი პროფესიული  
საქმიანობის  დროს  ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში მათ ფორმირებასა და დამკვიდრებას. 
კურსდამთავრებული ჯგუფური მუშაობისას გამოხატავს სოციალურ და ეთიკურ
პასუხისმგებლობას; იცავს ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის,, 
დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და ა.შ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა
მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და
სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, 
დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი, ქმედებაზე 
ორიენტირებული სწავლება და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების
კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 ფრიადი, A
81-90 ძალიან კარგი, B
71-80 კარგი, C
61-70 დამაკმაყოფილებელი, D
51-60 საკმარისი, E
41-50 ვერ ჩააბარა, FX
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0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი: 
სკანდინავისტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული
პროფესორი კახაბერ ლორია.
ელ-ფოსტა: kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge

         

დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: სკანდინავიური ფილოლოგია / 
Scandinavian Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, შეასწავლოს სტუდენტს სკანდინავიური ენები
(ნორვეგიული როგორც ძირითადი და შვედური როგორც მეორე ენა) და ლიტერატურა, 
მისცეს გარკვეული ცოდნა სკანდინავიის ქვეყნების კულტურისა და საზოგადოებრივი
ცხოვრების შესახებ. გაუღვივოს ინტერესი ამ მცირერიცხოვანი, გეოგრაფიულად განაპირა
ევროპული ერების სულიერი და საზოგადოებრივი ცხოვრების გამოცდილების ქართულ
სინამდვილეში გამოყენებისათვის. სკანდინავიური ფილოლოგიის დამატებითი
საგანამანათლებლო პროგრამის გავლა სტუდენტს მისცემს დასაქმების დამატებით
შესაძლებლობებს.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე.    დამატებითი სპეციალობის
არჩევის ბოლო ვადა: ბაკალავრიატის მეოთხე სემესტრი; 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:

პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს აქვს ცოდნა სკანდინავიურ
ენათა სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე
ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებზე; ცოდნა გერმანიკული, და მათ შორის
სკანდინავიური ენების წარმოშობისა და განვითარების თაობაზე, ისევე როგორც მათ
ადგილზე ინდოევროპულ და მსოფლიოს ენათა სისტემაში; 

სკანდინავიური ლიტერატურის ისტორიის გაცნობა, ნორვეგიული ლიტერატურის ერთი
პერიოდის მაგალითზე, კურსდამთავრებულს  შესაძლებლობას აძლევს გააცნობიეროს ამ
რეგიონის ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ხასიათის ჟანრული და
ესთეტიკური თავისებურებანი.
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კურსდამთავრებულს გარკვეულ დონეზე ათვისებული
აქვს არამარტო ნორვეგიული და შვედური ენები (რომელთა პარალელურ რეჟიმში
შესწავლაც უაღრესად ავსებს და ამყარებს თითოელი მათგანის პრაქტიკულ ცოდნას,  
გამომდინარე ამ ენათა უახლოესი ნათესაობიდან), არამედ, გერმანიკული ენების საერთო
ლინგვისტური ნიშნების შესწავლა სხვადასხვა ენობრივ დონეზე მას (კურსდამთავრებულს),
სურვილის შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად უადვილებს სხვა გერმანიკული ენების პრაქტიკულ
შესწავლასაც. კურსდამთავრებულს განვითარებული აქვს მონათესავე ენების ფაქტებზე
დაკვირვების უნარიც. 

დასკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია  სკანდინავიური  და მეტ-ნაკლები
წარმატებით, საზოგადოდ, გერმანიკული ენების შესახებ მონაცემების შეგროვება და
განმარტება, მათი ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით და შესაბამისი
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. 

კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთვარებულს შეუძლია სკანდინავიური ფილოლოგიისა და, 
აგრეთვე,  გერმანიკულ ენებთან დაკავშირებულ ცალკეულ საკითხებზე საკუთარი
მოსაზრებების წერილობითი ფორმით ჩამოყალიბება ან/და მისი ზეპირად გადაცემა
სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ  და ნორვეგიულ
(გარკვეულწილად, ასევე შვედურ) ენებზე, მათ შორის თანამედროვე საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებითაც.

სწავლის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს შესაბამისი ლიტერატურიდან საჭირო
ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი; შეუძლია საკუთარი სწავლის
პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის
საჭიროებების დადგენა.

ღირებულებები:
კურსდამთავრებული არის არამარტო მატარებელი  ტოლერანტული და დემოკრატიული
ღირებულებებისა, რომლითაც ცნობილია სკანდინავიური სინამდვილე, არამედ, შეძენილი
ცოდნიდან გამომდინარე, შეუძლია,  ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში მათ ფორმირებასა და
დამკვიდრებას. კურსდამთავრებული ჯგუფური მუშაობისას გამოხატავს სოციალურ და
ეთიკურ პასუხისმგებლობას; იცავს ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული 
მეცადინეობის, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, დასკვნითი გამოცდის და ა.შ.
ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, 
როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, 
წერითი მუშაობის მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
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80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
სკანდინავისტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული
პროფესორი კახაბერ ლორია.
ელ-ფოსტა: kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ფრანგული ფილოლოგია/ French Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ფილოლოგიის ბაკალავრი/ BA  in Philology
სწავლების ძირითადი დარგი: ფრანგული ფილოლოგია / Speciality:  French Philology    

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 
აკადემიური წელი (8 სემესტრი). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით ფრანგული ფილოლოგიის ბაკალავრის
აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა
ფაკულტეტებზე.
დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი
სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო
ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების
შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო 
ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით 
კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:
სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  90 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად 
მაპროფილებელ დისციპლინებს (20 ECTS კრედიტი ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის 
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სავალდებულო დისციპლინებს, 70 ECTS კრედიტი ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობის 
სავალდებულო საგნებს), ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
ძირითადი სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია სტუდენტს
კომპლექსურად შეასწავლოს ფრანგული ენა, ენის თეორია და ფრანგული ლიტერატურის
ისტორია. პროგრამის მიზანია, ფრანგული ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი
ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით აღჭურვილი
სპეციალისტი, რაც მას შემდგომში გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ
წევრად ქცევას. გარდა ამისა, საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების
საფუძველზე აღნიშნული პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა მთელი რიგ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საფუძვლებში; სურვილის შემთხვევაში, შეასწავლოს რომელიმე
ევროპული უცხო ენა სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს
მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, და რომელიმე
კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის
(საკუთარი არჩევანის მიხედვით). ამავდროულად პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს
ინგლისური ენის შესწავლას  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე. აღნიშნული
საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე სტუდენტი იღებს
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების იმ ზოგადტრანსფერულ უნარებს, რომელსაც წარმატებით
გამოიყენებს საკუთარი სპეციალობის ათვისების პროცესში.

ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, 
სადაც ზოგადად ფილოლოგიური დისციპლინების, კერძოდ კი დასავლეთ ევროპის ენების
სწავლება, შესწავლა და ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციების დაუფლება მნიშვნელოვან
დარგად მოიაზრებოდა უნივერსიტეტის დაარსების პირველი დღეებიდანვე.

ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება უცხო  ენის, კერძოდ, 
ფრანგული ენის, მისი თეორიისა და ფრანგული ლიტერატურის სწავლების ტრადიციას
თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში. ამ გარემოების გათვალისწინებით და პროგრამის
მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად  მასში ჩართული აკადემიური პერსონალი და
მასწავლებლები  ითვალისწინებენ ამ დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე
საერთაშორისო სტანდარტებსა და მსოფლიო სასწავლო და კვლევითი ცენტრების
გამოცდილებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ამ პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების
გარანტიაა. შეიძლება ითქვას, რომ ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს  მოიცვას
დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და
დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის
შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 

ამგვარად, ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის
მისიას და ითვალისწინებს  მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას -
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საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე
ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარებას.  

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის  საბაკალავრო
პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან
სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს
და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე
სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების
შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადება. გარდა ამისა, ფრანგული ფილოლოგიის პროგრამის  განვითარების დინამიკა
ცხადყოფს, რომ ეს პროგრამა ვითარდება ერთი მხრივ, დარგის ფუნდამენტური და
ინოვაციური მიღწევების გათვალისწინებით, ხოლო მეორე მხრივ,  დროის, ბაზრისა და  
საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის
ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული
საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების
გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა
ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული
სტუდენტებისათვის  ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა
მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 
წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.

სწავლის შედეგი:
ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი 
ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი 
განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ 
დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი 
კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს 
კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული 
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც 
აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:

ცოდნა-გაცნობიერება:
ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად,  
ფილოლოგიისა და კერძოდ, ფრანგული  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და
კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში
მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ფრანგული ფილოლოგიის დარგის მოცულობა, 
იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და
კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ფრანგულ ენას) სულ მცირე, B2 (+) და
ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე, სურვილის შემთხვევაში, ფლობს რომელიმე ევროპულ უცხო
ენას სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ
შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე
კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის
(საკუთარი  არჩევანის მიხედვით).

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია ფრანგული
ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული
შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, 
ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის
უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში
განხილვის უნარი. 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია  ფრანგული  
ენის  პრაქტიკული გამოყენება პროგრამის მიერ დასახული დონის ფარგლებში მთელი რიგი
წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის
თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ამ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, 
მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. 
შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად
გამოყენება.

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით ასევე შეუძლია მის
მიერ არჩეული ევროპული ან აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი
კომპეტენციების დადასტურება.
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დასკვნის უნარი: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია
სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული
მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  
დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული
მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; 
აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) 
შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში
ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების
მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას  ასევე
შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია
და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული
შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში
კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა
და მეთოდების გამოყენება.

კომუნიკაციის უნარი: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია დისკუსიაში
პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური
წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; 
ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ
კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.
ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია  
მაპროფილებელ (ფრანგულ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე
რთული,  ფართო სპექტრის  ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის
სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; შეუძლია სპონტანური და
შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია
მკაფიოდ, თავისუფლად  და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს
გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა
შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და
სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და რთული ტექსტების კითხვა
და თარგმნა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად
გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი
ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს
თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი
წერილის, მოთხრობისა და  სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა
სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

სწავლის უნარი: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის
სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს
შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
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რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ
წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო
სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ
შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის
მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განვითარების - განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.

ღირებულებები: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და კოლეგიალობის სტანდარტებს; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, 
კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; 
ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის
პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და  მათ  დასამკვიდრებლად
სწრაფვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი
გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და
სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან
გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, 
გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად
ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.
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განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ ფრანგული
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ფრანგული ენით მარკირებული პროგრამაა, 
რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი ფრანგულ ენაზე და
ფრანგულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 
ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში სტუდენტზე ორიენტირებულ
სწავლებას უზრუნველყოფს:

 სასწავლო კურსებისთვის მინიჭებული კრედიტების მოცულობის შესაბამისობა სტუდენტის
რეალურ დატვირთვასთან; სემესტულად გამოცხადებული საპროგრამო სასწავლო კურსების
კვირეული სააუდიტორიო–საკონტაქტო საათების ჯამის მაქსიმალურად მიახლოება
სტუდენტის დატვირთვის კვირეულ ბადესთან.

 სავალდებულო და არჩევითი საგნების ზომიერი თანაფარდობა, რაც, ერთი მხრივ, 
განაპირობებს პროგრამის ძირითადი მიზნების განხორციელებასა და სწავლის შედეგების
მიღწევას, ხოლო, მეორე მხრივ, სტუდენტს უტოვებს არჩევანის შესაძლებლობას;

 სწავლების მეთოდების მრავალფეროვნება;
 სასპეციალიზაციო სალექციო კურსების დიდი ნაწილის, სემინარებისა და პრაქტიკუმების

წარმართვა სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში, რაც სტუდენტებთან ინდივიდუალური
მუშაობის მეტ საშუალებას იძლევა; 

 ძირითადი სასწავლო კურსების უზრუნველყოფა უახლესი ფრანგულენოვანი და
ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებით და სხვ.   

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) 
ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) 
დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–
კვლევით ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი
ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას ფრანგული ფილოლოგიის
პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს მაქსიმუმ 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის
სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც
შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს
შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება
ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის
მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
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უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ
დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  
შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს
თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული  პროფესორი  ქეთევან გაბუნია

ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ფრანგული ფილოლოგია/ 
French Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა ფრანგული ფილოლოგიაში ორიენტირებულია
იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს
ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს დასაქმებაში და მისცეს მას დასაქმების დამატებითი
შესაძლებლობა (მისი ძირითადი სპეციალობის გარდა). პროგრამა მიზნად ისახავს  
ბაკალავრს მისცეს ზოგადი ცოდნა ფრანგული ფილოლოგიის სფეროში. ამ მიზნის
მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს ფრანგული   ენის შესწავლას იმ დონეზე, რაც მას
გამოადგება ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში დასაქმების არეალის გაფართოებაში. 
აგრეთვე სტუდენტს აძლევს ზოგად ცოდნას ფრანგული ენის  თეორიულ საკითხებსა და
ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის შესახებ. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე.  ფრანგული ფილოლოგიის
დამატებით პროგრამაზე  სწავლის დაწყება შესაძლებელი მაქსიმუმ  IV სემესტრიდან

სწავლის შედეგი:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება
პრაქტიკული ენის ცოდნა B1 დონის შესაბამისად, რომელიც გულისხმობს ფრანგულ  ენაში
ოთხ კომპონენტს: წერა, მეტყველება (დიალოგი, მონოლოგი);წაკითხული ტექსტის გაგება, 
მოსმენილი ტექსტის გაგება და გადმოცემა.

ენის თეორიული საგნების საფუძვლების ცოდნა: საგნის ირგვლივ ძირითადი საკითხებისა და
შესაბამისი ტერმინოლოგიის ცოდნა; 
ზოფადი ცოდნა ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის შესახებ. ძირითადი ლიტერატურული
მიმდინარეობებისა და ტენდენციების ცოდნა.   ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი, 
განხილვა, შეფასება, საკუთარი შეხედულებების გამოხატვა.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 ფრანგულ ენაზე კომუნიკაცია B1 დონის შესაბამისად
 ენის თეორიულ საგნებში მოცემული პრობლემის გაგება, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი

ლიტერატურის მოძიება და მისი ანალიზი. 
 ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი, შეფასება, საკუთარი შეხედულებების გამოხატვა.

გ) დასკვნის უნარი
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ენის თეორიულ საგნებსა და ფრანგულ ლიტერატურაში ჩატარებული კვლევის შედეგად
შეგროვებული მასალის ანალიზისა და სინთეზის უნარი, შესაბამისი, დასაბუთებული
დასკვნების გამოტანის უნარი და მათი ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი
 ენის კონკრეტული თეორიული პრობლემის ანალიზის დროს, საკუთარი დასკვნების ზეპირი

თუ წერილობით ჩამოყალიბება ან მათი ზეპირი პრეზენტაცია ტექნიკური საშუალებების
გამოყენებით (Power Point); დისკუსიაში მონაწილეობა და  საკუთარი დასკვნების
დასაბუთებული დაცვა; 

 ფრანგული ენის B1 დონის შესაბამისი წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაცია.
 კონკრეტული ლიტერატურული პრობლემის შესწავლის შემდეგ, მისი პრეზენტაცია

აუდიტორიის წინაშე; წამოჭრილ კითხვებზე პასუხის გაცემა; კამათში ჩაბმა და საკუთარი
დასკვნების დასაბუთება. 

ე) სწავლის უნარი
საბაკალავრო პროგრამით წარმოდგენილი დისციპლინების მიხედვით სწავლის მიზნებისა და
შედეგების დადგენა; ცოცხალი სასწავლო პროცესის ანალიზი,  საკუთარი სასწავლო
პროცესის წარმართვა, მისი შეფასება, დროის დაგეგმვა პროფესორთა რეკომენდაციების
გათვალისწინებით, სტუდენტურ სამეცნიერო საქმიანობაში აქტიური ჩართვა, პრიორიტეტების
დადგენის უნარი.

ვ) ღირებულებები
 კულტურული მრავალფეროვნების, პიროვნულ განსხვავებათა დაფასება და პატივისცემა
 ერისთვის ენის მნიშვნელობის გაცნობიერებას და ზრუნვას ენის სიწმინდის დაცვისთვის; 
 სხვადასხვა ეთიკური თუ ზნეობრივი ღირებულებების გაცნობიერება; 
 ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
ენის თეორიული საგნების  შინაარსისა და ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის სწავლებაში
პრიორიტეტულ  მეთოდებს განაპირობებს სწავლების ფორმატი: ლექცია, სამუშაო ჯგუფი, 
შუალედური გამოცდა, რეფერატი, პრეზენტაცია  და საბოლოო გამოცდა, რომლებზეც
გამოიყენება  ვერბალური მეთოდი, ჯგუფური და ინდუივიდუალური მუშაობის მეთოდი, 
წიგნზე მუშაობის მეთოდი, დისკუსია, ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, საჭიროების
შემთხვევაში მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–
განმარტებითი მეთოდი; 
ენის პრაქტიკულ საგნებში (ფრანგული ენის გრამატიკა და ლექსიკა): გამოიყენება შემდეგი
მეთოდები:
ახსნა–განმარტებითი, გონებრივი იერიში, როლური და სიტუაციური თამაშები, ჯგუფური
მუშაობა.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
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სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული  პროფესორი  ქეთევან გაბუნია

ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com
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საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ესპანური ფილოლოგია/Spanish Philology   

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ფილოლოგიის ბაკალავრი/ BA  in Philology
სპეციალობა: ესპანური ფილოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 
აკადემიური წელი (8 სემესტრი).
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამით ესპანური ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად
საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი
(მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა
ფაკულტეტებზე.

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი
სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო
ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების
შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს
ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, 
მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო
ენა).
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო 
ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით 
კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:
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სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. 
ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო კურსებისათვის, 70 ECTS კრედიტი
ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის
არჩევით დისციპლინებს.  

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი
სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია სტუდენტს
კომპლექსურად შეასწავლოს ესპანური ენა, ენის თეორია და ესპანური ლიტერატურის
ისტორია. პროგრამის მიზანია, ესპანური ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი
ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით აღჭურვილი
სპეციალისტი, რაც მას შემდგომში გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ
წევრად ქცევას. გარდა ამისა, საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების
საფუძველზე აღნიშნული პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა მთელი რიგ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საფუძვლებში; სურვილის შემთხვევაში, შეასწავლოს რომელიმე
ევროპულ უცხო ენა სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს
მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, და რომელიმე
კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის
(საკუთარი არჩევანის მიხედვით). ამავდროულად პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს
ინგლისური ენის შესწავლას  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე. აღნიშნული
საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე სტუდენტი იღებს
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების იმ ზოგადტრანსფერულ უნარებს, რომელსაც წარმატებით
გამოიყენებს საკუთარი სპეციალობის ათვისების პროცესში.

ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო
ტრადიციებს, სადაც ზოგადად ფილოლოგიური დისციპლინების, კერძოდ კი დასავლეთ
ევროპის ენების სწავლება, შესწავლა და ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციების დაუფლება
მნიშვნელოვან დარგად მოიაზრებოდა უნივერსიტეტის დაარსების პირველი დღეებიდანვე.

ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება უცხო  ენის, კერძოდ, 
ესპანური ენის, მისი თეორიისა და ესპანური ლიტერატურის სწავლების ტრადიციას თბილისის
სახელმწიფო  უნივერსიტეტში. ამ გარემოების გათვალისწინებით და პროგრამის მიერ
დასახული მიზნების მისაღწევად მასში ჩართული აკადემიური პერსონალი და
მასწავლებლები  ითვალისწინებენ ამ დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე
საერთაშორისო სტანდარტებსა და მსოფლიო სასწავლო და კვლევითი ცენტრების
გამოცდილებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ამ პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების
გარანტიაა. შეიძლება ითქვას, რომ ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში
ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს  მოიცვას დარგის
ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის
მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი და
მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 
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ამგვარად, ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება
უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს  მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. 

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური
სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების
გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების
მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი
კადრების მომზადება. გარდა ამისა, ესპანური ფილოლოგიის პროგრამის  განვითარების
დინამიკა ცხადყოფს, რომ ეს პროგრამა ვითარდება ერთი მხრივ, დარგის ფუნდამენტური და
ინოვაციური მიღწევების გათვალისწინებით, ხოლო მეორე მხრივ,  დროის, ბაზრისა და  
საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი
ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა
ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული
სტუდენტებისათვის  ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა
მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 
წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.

სწავლის შედეგი:
ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი 
ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი 
განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ 
დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი 
კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს 
კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც 
აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.
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თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:

ცოდნა-გაცნობიერება:
ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად,  
ფილოლოგიისა და კერძოდ, ესპანური  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და
კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში
მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ესპანური ფილოლოგიის დარგის მოცულობა, 
იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და
კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ესპანურ ენას) სულ მცირე, B2 (+) და
ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე, სურვილის შემთხვევაში, ფლობს რომელიმე ევროპულ უცხო
ენას სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ
შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე
კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის
(საკუთარი  არჩევანის მიხედვით).

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია ესპანური
ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული
შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, 
ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის
უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში
განხილვის უნარი. 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია ესპანური  ენის  
პრაქტიკული გამოყენება პროგრამის მიერ დასახული დონის ფარგლებში მთელი რიგი
წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის
თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ამ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, 
მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. 
შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად
გამოყენება.
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით ასევე შეუძლია მის მიერ
არჩეული ევროპული ან აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი
კომპეტენციების დადასტურება.

დასკვნის უნარი: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და
/ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და
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ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება
და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად
აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის
სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი
ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და
მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. 
მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას  ასევე შეუძლია
აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და
პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული
შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში
კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა
და მეთოდების გამოყენება.

კომუნიკაციის უნარი: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია დისკუსიაში
პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური
წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; 
ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ
კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია  
მაპროფილებელ (ესპანურ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე
რთული,  ფართო სპექტრის  ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის
სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; შეუძლია სპონტანური და
შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია
მკაფიოდ, თავისუფლად  და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს
გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა
შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და
სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და რთული ტექსტების კითხვა
და თარგმნა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად
გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი
ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს
თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი
წერილის, მოთხრობისა და  სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა
სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

სწავლის უნარი: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის
სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს
შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ
წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო
სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
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მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ
შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის
მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განვითარების - განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.

ღირებულებები: 
ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და კოლეგიალობის სტანდარტებს; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, 
კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; 
ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის
პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და  მათ  დასამკვიდრებლად
სწრაფვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი
გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და
სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან
გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, 
გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად
ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.
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განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ ესპანური
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ესპანური ენით მარკირებული პროგრამაა, 
რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი ესპანურ ენაზე და
ესპანურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: 
ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) 
დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–
კვლევით ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი
ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას ესპანური ფილოლოგიის პროგრამის
სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს მაქსიმუმ 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის
სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც
შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს
შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება
ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის
მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ
დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  
შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს
თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 
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საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო ფეიქრიშვილი
ელ-ფოსტა: speikrishvili@yahoo.es
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება : ესპანური ფილოლოგია/ Spanish 
Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS  კრედიტი (სავალდებულო დისციპლინები -40 
კრედიტი  და სპეციალობის არჩევითი საგნები -20 კრედიტი).

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა ესპანურ ფილოლოგიაში ორიენტირებულია იმ
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს
ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს დასაქმებაში და მისცეს მას დასაქმების დამატებითი
შესაძლებლობა (მის ძირითად პროგრამასთან ერთად). დამატებითი პროგრამა ესპანურ  
ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს სტუდენტს შესძინოს სავალდებულო დარგობრივი
(ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების საფუძვლები ძირითადი საბაკალავრო
პროგრამიდან “ესპანური ფილოლოგია”;  შესაბამისად,  დამატებითი პროგრამა სტუდენტს
აძლევს დარგის ზოგად საფუძვლების ცოდნას  და შესძენს  როგორც დარგის  კომპეტენციებს, 
ასევე მის პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევების ნაწილს.
ესპანური ფილოლოგიის დამტებითი პროგრამის უპირველესი მიზანია  სტუდენტისათვის
პრაქტიკული ენობრივი კომპეტენციების და დარგის ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების
შეძენა.  სტუდენტის ცოდნა ესპანურ ენაში უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ
შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” 
პარამეტრებს, რაც გულისხმობს ენობრივი კომპეტენციის ზრდას B1//B2 დონემდე დამატებითი
პროგრამის ფარგლებში; 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. დამატებითი  პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია მაქსიმუმ IV სემესტრიდან.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:
სპეციალობის მაპროფილებელ ესპანურ ენაში
ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის
დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The 
Common European Framework in its political and 
educational context” მიხედვით B2 დონის
შესაბამისი ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი
მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც
გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო
კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, 
მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის
შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების
დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); 
ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად

ესპანური ენა 1, 2, 3, 4, 5 
(სავალდებულო)
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თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა
თემატიკაზე ესპანურენოვანი ტექსტების
(საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  
საგანმანათლებლო) 
გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და
დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით ფორმით
აზრის გამოთქმის პროცესში.
შუა საუკუნეების პერიოდის  ესპანური
ლიტერატურის მიმდინარეობები და სკოლები.
რეკონკისტის მნიშვნელობა.
აღნიშნული ეპოქის მნიშვნელოვანი მწერლების
შემოქმედება.

ესპანური ლიტერატურის ისტორია 1
(სავალდებულო)

ცოდნა ესპანური ენის ისტორიული განვითარების
დიქრონული ჭრილის შესახებ: ესპანური ენის
წარმოშობისა და ისტორიული ევოლუციის
ძირითადი ეტაპები, ფონეტიკური, 
მორფოლოგიური და სინტაქსური დონის
ცვლილებები. 
ცოდნა რადიკალური ცვლილებების
განმაპირობებელი იმ ლინგვისტური და
ექსტრალინგვისტური ფაქტორების შესახებ, 
რამაც განაპირობა ესპანური ენის თანამედროვე
სახით ჩამოყალიბება;

ესპანური ენის ისტორია
(სავალდებულო);

საკუთარი არჩევანის მიხედვით არჩეული არჩევითი საგნები სტუდენტს მისცემს დამატებით
ცოდნას და გამოუმუშავებს დამატებით კომპეტენციებს

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ესპანური ენის  პრაქტიკული გამოყენება
მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები.
ესპანურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, 
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  
რეპროდუქციის უნარი.
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი
სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის
თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, 
სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, 
არგუმენტირებისა და განმარტებების
გარკვევით  გადმოცემის უნარი;

ესპანური ენა 1, 2, 3, 4, 5
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ესპანური ლიტერატურული  ტექსტისათვის
ლიტერატურათმცოდნეობითი კომენტარების
მომზადებისა და ანალიზის უნარი; 

ესპანური  ლიტერატურის ისტორია 1

საკუთარი არჩევანის მიხედვით არჩეული არჩევითი საგნები სტუდენტს გამოუმუშავებს  
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების დამატებით უნარებს

დასკვნის უნარი:
ესპანური ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების
იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების
უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი;

კომუნიკაციის უნარი
ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი; სწავლისა და
კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფილოლოგიურ მეცნიერებებში
არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი.
ესპანურ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა;

სწავლის უნარი:
სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი;

ღირებულებები:
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი
გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და
სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს მაქსიმუმ 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის
სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც
შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს
შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება
ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის
მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ
დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  
შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს
თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო ფეიქრიშვილი
ელ-ფოსტა: speikrishvili@yahoo.es
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საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: იტალიური ფილოლოგია/ Italian Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ფილოლოგიის ბაკალავრი/ BA  in Philology
სპეციალობა: იტალიური ფილოლოგია/ Italian Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო

პროგრამით გათვალისწინებული ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო
240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
ფაკულტეტზე, ისე თსუ-ს სხვა ფაკულტეტებზე.
დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი
სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო
ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების
შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის; სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო
ძირითადი პროგრამის ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად:
სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  
სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან:

 20 ESTC კრედიტი გაკუთვნილია ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციებისთვის აუცილებელი 
კურსებისთვის,
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 70 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს;
 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 
იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური
რესურსითა და სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და
სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს პრაქტიკული იტალიური ენა, საენათმეცნიერო, 
თეორიულ დისციპლინები და იტალიური ლიტერატურის ისტორია; პროგრამის მიზანია
ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს ფილოლოგი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი
კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  ბაზარზე
დასაქმებას. პროგრამა  ითვალისწინებს ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნებს, აგრეთვე
უზრუნველყოფს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე
სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. აღნიშნული პროგრამის სტუდენტი
საერთო საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე ერკვევა
მთელი რიგი ჰუმანიტარული მეცნიერებების საფუძვლებში, ამიტომაც აქვს ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფართო პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივაც.
გარდა ამისა, იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს
ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც დაიცავს სათანადო აკადემიურ და ეთიკურ ნორმებს:
აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს, ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას; 
რომელსაც ექნება კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების
აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; გამოუმუშავდება დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

ამგვარად, იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის
მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას -
საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე
ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარებას. 
ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს; 
იტალიური ფილოლოგიის, როგორც დამოუკიდებელი სპეციალობის დაარსება (2001 წ.) 
გამოწვეული იყო იმ გაზრდილი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ინტერესით, 
რომლითაც ევროპის ქვეყნები, კონკრეტულად იტალია და საქართველო იჩენენ ერთმანეთის
მიმართ. ევროპასთან მეზობლობა და მჭიდრო ისტორიული ურთიერთობა ბუნებრივად
ითხოვს ჩვენი ქვეყნისგან სათანადო ცოდნის ფლობას.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი
ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა
ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული
სტუდენტებისათვის  იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა
მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 
წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში
ცხადდება მობილობა და ცენტრს წარედგინება ინფორმაცია იტალიური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამაზე არსებული ვაკანტური ადგილების შესახებ.  პარალელურად, 
საბაკალავრო პროგრამის აღწერილობა და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა ქვეყნდება
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  
ვებ–გვერდებზე.
იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობით გადმოსვლის
მსურველი/გადმოსული სტუდენტის მიერ უკვე გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის
ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობა იტალიური ფილოლოგიის
საბაკალავრო პროგრამასთან დგინდება კრედიტების აღიარებასთან დაკავშირებული
საუნივერსიტეტო რეგულაციებით. კერძოდ, აღნიშნულ საკითხს არეგულირებს თსუ
აკადემიური საბჭოს შემდეგი დადგენილებები: N58/2010, 25.06.10 „ტრანსფერისა და
დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის (ECTS) შემოღებამდე გავლილი უმაღლესი
განათლების სასწავლო კურსებისთვის კრედიტების მინიჭების წესის შესახებ“; N57/2010, 
25.06.10 „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების
აღიარების წესი“ და N59/2010, 25.06.10 „უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების
წესის ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ“.  

სწავლის შედეგი:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება
იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად
ჰუმანიტარული მეცნიერებათა საფუძვლების, ფილოლოგიისა და კერძოდ, იტალიური  
ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა. ის ფლობს
სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; 
გაცნობიერებული აქვს იტალიური ფილოლოგიის დარგის მოცულობა; იცნობს
სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; 
დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (იტალიურს) სულ მცირე, B2 (+) დონეზე  და
ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ
შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე
კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის. 
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
ფილოლოგიის   ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია იტალიური
ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების
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ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული
შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური და
ლიტერატურული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი.
ფილოლოგიის  ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია იტალიური
ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და
ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, 
იტალიურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, 
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში
ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად გამოყენება. კონკრეტულად კი
იტალიური ენის B2 დონის შესაბამისი ცოდნა  ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს
საშუალებას აძლევს:
აუდირება: გაიგოს ვრცელი მოხსენება ან ლექცია იმ თემატიკაზე, რომელიც მისთვის მეტ-
ნაკლებად ცნობილია; შეუძლია გაიგოს ახალი ამბები, რეპორტაჟი მიმდინარე მოვლენებთან
დაკავშირებით; ფილმების შინაარსი, თუ მათი გმირები სალიტერატურო ენით მეტყველებენ.
წაკითხვა: შეძლოს იმ სტატიებისა და მოხსენებების გაგება, რომლებიც ეხება თანამედროვე
პრობლემებს და რომელთა ავტორებიც გამოთქვამენ განსაკუთრებულ აზრს ან უკავიათ
განსაკუთრებული პოზიცია; შეძლოს თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვა და
გაგება.
დიალოგი: სპონტანურად და შეუფერხებლად ისაუბროს იტალიურ ენაზე ამ ენის
მატარებლებთან, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებში, რომლებიც მისთვის ნაცნობ
თემებს ეხება. დაასაბუთოს და დაიცვას თავისი შეხედულებები.
მონოლოგი: მას შეუძლია ნათლად და დასაბუთებულად გამოხატოს თავისი შეხედულებები
მისთვის საინტერესო საკითხებზე; შეუძლია ახსნას თავისი თვალსაზრისი აქტუალურ
თემასთან დაკავშირებით, წარმოაჩინოს ყველა დადებითი და უარყოფითი არგუმენტი. 

წერა:  შეუძლია მკაფიო და დეტალური ტექსტის დაწერა, რომელიც შეეხება მისთვის
საინტერესო, მრავალფეროვან საკითხებს; შეუძლია დაწეროს ესე ან მოხსენება, გააშუქოს
ინფორმაცია დადებითი ან უარყოფითი თვალსაზრისის დასაბუთებით. შეუძლია დაწეროს
წერილები, რომლებშიც კარგად წარმოაჩენს მისთვის მნიშნელოვან მოვლენებსა და
შთაბეჭდილებებს. 

ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით ასევე შეუძლია მის
მიერ არჩეული ევროპული ან აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი
კომპეტენციების დადასტურება.

გ) დასკვნის უნარი
ფილოლოგიური მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა
და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე
არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების; იტალიური ფილოლოგიის სფეროში
არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციის და თანამედროვე
მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი; ანალიზის შედეგად
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დასკვნის გაკეთების უნარი; დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. 
არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების
უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და
მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის
უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.ენის თეორიულ საგნებსა და
იტალიურ ლიტერატურაში შესწავლილი მასალის ანალიზისა და სინთეზის უნარი; გარკვეულ
პრობლემებზე დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი და მათი ლოგიკურად
ჩამოყალიბების უნარი.

დ) კომუნიკაციის უნარი
ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია დისკუსიაში
პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური
წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; 
ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ
კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.
ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია  
მაპროფილებელ (იტალიურ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე
რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია
დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, 
ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ და
დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური
საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების
უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად
სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების
გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და
ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  
შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები
სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და სხვადასხვა
ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად.

ე) სწავლის უნარი
ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის
სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს
შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ
წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო
სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
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მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს
ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით
ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ვ) ღირებულებები
ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით  კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს; ინტერპერსონალური
ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული
მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს
ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; 
დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი
გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და
სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 
იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ იტალიური
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა იტალიური ენით მარკირებული პროგრამაა, 
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რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი იტალიურ ენაზე და
იტალიურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. დასკვნითი გამოცდა ფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით.  დასკვნითი
სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო
კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის
კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის
ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე
გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი
გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. მინიმალურ შეფასებას
წარმოადგენს 51 ქულა;  უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი
წესის თანახმად, შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –
ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-
50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ
სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული  პროფესორი  მაია ჯავახიძე

ელ-ფოსტა: maiajava@yahoo.com
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: იტალიური ფილოლოგია/ Italian 
Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი (სავალდებულო დისციპლინები -40 
კრედიტი  და სპეციალობის არჩევითი საგნები -20 კრედიტი).

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:  დამატებითი პროგრამა იტალიურ ფილოლოგიაში ორიენტირებულია იმ
ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს
ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს დასაქმებაში და მისცეს მას დასაქმების დამატებითი
შესაძლებლობა (მის Mg. პროგრამასთან ერთად). პროგრამა მიზნად ისახავს  ბაკალავრს
მისცეს ზოგადი ცოდნა იტალიური ფილოლოგიის სფეროში. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. იტალიური ფილოლოგიის
დამატებითი  პროგრამის არჩევა სასურველია III,  მაქსიმუმ IV სემესტრიდან .

სწავლის შედეგი:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება
ენის პრაქტიკული ცოდნა B1 დონის შესაბამისად, რომელიც გულისხმობს

 ოთხ კომპეტენციას იტალიურ ენაში: წერას, კითხვას, მოსმენას და საუბარს.
ენის თეორიული საგნების საფუძვლების ცოდნა

 ძირითადი საკითხები, ცნებები
 შესაბამისი ტერმინოლოგია
 არსებული თეორიები და შეხედულებები გარკვეულ საკითხებზე
 ენის ერთ მთლიან სისტემად გაცნობიერება.

იტალიური ლიტერატურის ისტორიაში:
 კონკრეტული ლიტერატურული მიმდინარეობა
 ლიტერატურული მიმდინარეობების თვალსაჩინო წარმომადგენლები
 ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი, განხილვა, შეფასება, საკუთარი შეხედულებების

გამოხატვა.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
1. მოცემული თეორიული პრობლემის გაგება, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი

ლიტერატურის მოძიება და მისი ანალიზი. 
2. იტალიური ენის B1 დონის შესაბამისი ცოდნა  ბაკალავრიატს კურსდამთავრებულს

საშუალებას აძლევს
 აუდირება: გაიგოს ნათელი, სტანდარტული მეტყველების მთავარი აზრი; ასევე შეუძლია

გაიგოს რადიო და ტელეპროგრამებში (როდესაც გადაცემა მიმდინარეობს შედარებით ნელა
და მკაფიოდ) მის პირად და პროფესიულ ინტერესებთან დაკავშირებული თუ მიმდინარე
საკითხების მთავარი აზრი. 
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 წაკითხვა: შეუძლია გარკვეულ ენობრივ მასალაზე აგებული ყოველდღიური ცხოვრების
გამომხატველი ტექსტის, ასევე კერძო ხასიათის წერილებში აღწერილი მოვლენების, 
გრძნობებისა და სურვილების გაგება. 

 დიალოგი: იტალიაში ყოფნისას შეუძლია ურთიერთობა მრავალგვარ სიტუაციაში. შეუძლია
მოუმზადებლად მიიღოს მონაწილეობა დიალოგებში მისთვის ნაცნობ საინტერესო თემებზე. 

 მონოლოგი: მას შეუძლია მარტივი საშუალებებით ერთმანეთს დაუკავშიროს ფრაზები, რათა
აღწეროს პირადი შთაბეჭდილებები და მოვლენები; მოკლედ ახსნას და დაასაბუთოს თავისი
შეხედულებები და გეგმები, შეუძლია ამბის მოყოლა და წიგნის ან ფილმის შინაარსის
გადმოცემა, მათ მიმართ თავისი დამოკიდებულების გამოხატვა.   

 წერა: შეუძლია მისთვის ნაცნობ საინტერესო თემებზე მარტივი გაბმული ტექსტის დაწერა, 
შეუძლია კერძო ხასიათის წერილის დაწერა და მასში თავის განცდებზე და შთაბეჭდილებებზე
საუბარი.  

3. ლიტერატურული ნაწარმოების ანალიზი, განხილვა; 

გ) დასკვნის უნარი: 
ენის თეორიულ საგნებსა და იტალიურ ლიტერატურაში მიღებული ცოდნის ანალიზისა და
სინთეზის უნარი, შესაბამისი, დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი და მათი
ლოგიკური ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი
1. ენის თეორიული კონკრეტული პრობლემის ანალიზი, საკუთარი დასკვნების ზეპირი თუ

წერილობითი ჩამოყალიბება. 
2. იტალიური ენის B1 დონის შესაბამისი წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაცია.
3. კონკრეტული ლიტერატურული პრობლემის შესწავლის შემდეგ მისი პრეზენტაცია

აუდიტორიის წინაშე, წამოჭრილ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, კამათში ჩაბმა და საკუთარი
დასკვნების დასაბუთება. 

ე) სწავლის უნარი
სილაბუსის მიხედვით გასავლელი საგნის შესწავლის მიზნებისა და შედეგების დადგენა; 
ცოცხალი სასწავლო პროცესის ანალიზი, საკუთარი სასწავლო პროცესის წარმართვა, მისი
შეფასება, დროის დაგეგმვა, პრიორიტებების დადგენის უნარი.

ვ) ღირებულებები
1. სტუდენტებს უყალიბდებათ ინტერპერსონალური ურთიერთობებისა და აკადემიური ეთიკის

ნორმები; კულტურული მრავალფეროვნების ადეკვატური აღქმის უნარი, ტოლერანტობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
1. ენის თეორიული საგნების  შინაარსსა და იტალიური ლიტერატურის ისტორიის

სწავლებისთვის გამოყენებულ პრიორიტეტულ  მეთოდებს განაპირობებს სწავლების
ფორმატი:
ლექცია –  ვერბალური მეთოდი.
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სემინარისათვის, შუალედური გამოცდისა და საბოლოო გამოცდისათვის მომზადება – წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, დისკუსია, ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, ინდუქცია, დედუქცია, 
ანალიზი, სინთეზი; საჭიროების შემთხვევაში მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა.

2. ენის პრაქტიკული საგნებში (იტალიური ენის გრამატიკა და ლექსიკა): გამოიყენება შემდეგი
მეთოდები:
ახსნა–განმარტებითი, გონებრივი იერიში, როლური და სიტუაციური თამაშები, ჯგუფური
მუშაობა, წერითი დავალებები.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული  პროფესორი  მაია ჯავახიძე

ელ-ფოსტა: maiajava@yahoo.com
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: რუსული ფილოლოგია / Russian Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის   ბაკალავრი / BA in Philology
სპეციალობა - რუსული ფილოლოგია

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 
საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლიობაა 4 აკადემიური წელი (რვა სემესტრი).
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული ფილოლოგიის საბაკალარო
პროგრამით ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის (რუსული ფილოლოგიის
სპეციალობით) მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზე. 

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი
სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და
დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო
ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების
შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი
გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო
კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე
ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის
საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის
წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ
სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  
უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40); 

 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

რუსული ფილოლგიის საბაკალავრო ძირითადი (მაპროფილებელი) პროგამის 120 ECTS
კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევითი კომპონენტს, ანუ საბალავრო ნაშრომს, 
შორის შემდეგნაირად:  
სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს 
(საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი. 
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სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. 
საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები),  
70  ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს,  20 ECTS
კრედიტი – სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.

სწავლების ენა: ქართული  ენა

პროგრამის მიზანი:
საბალავრო პროგრამა რუსული ფილოლოგია მიზნად ისახავს მისცეს სტუდენტს ფართო და  
ღრმა  ცოდნა რუსული ფილოლოგიის სფეროში, სიღრმისეულად შესწავლოს რუსული ენისა
და ლიტერატურის პრაქტიკული და თეორიული ასპექტები სიღრმისეული შესწავლა, რაც
გულისხმობს დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) და კონკრეტული (რუსული
ფილოლოგიის) საბაზისო კომპეტენციების გამომუშავებას და განვითარებას; პროგრამა
უქმნის სტუდენტს დარგის სამეცნიერო საფუძვლებს და სძენს მას როგორც დარგის
მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს, ასევე პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რაც
ბაკალავრ შემდგომში გაუადვილებს საბაზრო ეკონომიკის თანამედროვე პირობებში შრომის
ბაზარზე დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას.
პროგრამის უპირველეს მიზანს წარმოადგენს ენობრივი კომპეტენციების შეძენა. იგი უნდა
შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. 
„საერთოევროპული რეფერენციული ჩარჩოს“ პარამეტრებს, რას გულისხმობს კომპეტენციის  
ზრდას  A1/2 - დან  B1/B2    დონემდე პირველი საფეხურის სწავლების ფარგლებში.
უცხო (რუსული) ენის ფლობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ვითარდება ენობრივი ქმედების
ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: ზეპირი მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. ენის
პრაქტიკული კურსი აღრმავებს ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს. წინამდებარე
პროგრამა ითვალისწინებს ასევე მეცნიერულ მეთოდებზე დამყარებულ კვლევის უნარ-
ჩვევების გამომუშავებას, რომელიც ვითარდება ორი მიმართულებით: რუსული
ენათმეცნიერება და რუსული ლიტერატურათმცოდნეობა, რაც საფუძველს ქმნის სწავლის
შემდგომ გაგრძელებასა და კვლევის დაწყებისთვის სამაგისტრო და სადოქტორო დონეებზე.
პირველი საფეხურის სწავლების ფარგლებში კვლევის უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება
გულისხმობს: შესასწავლი საკითხის მართებულად დასმას, პრობლემატიკასთან
დაკავშირებული ფაქტების კრიტიკულ შეფასებას და ცოდნაზე დამყარებული დასკვნების
გამოტანას, კომუნიკაციის უნარის გამომუშავებას, სწავლის უნარს და გარკვეული
ღირებულებების შეძენას.
შეძენილი ცოდნა და მუშაობის უნარ-ჩვევები  შეუქმნის სტუდენტს საფუძველს ცოდნის
შემდგომი გაღრმავების, პროფესიულად ორიენტირებული სრულყოფისათვის. საბოლოო
ჯამში პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების - რუსისტების - მომზადება, 
რომლებიც ფლობენ სხვადასხვა პრაქტიკულ ცოდნას რუსული ფილოლოგიის დარგში.
საბაკალავრო პროგრამით რუსული ფილოლოგია გათვალისწინებული სტუდენტზე
ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი
ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი
და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის
განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა რუსული ფილოლოგია შეესაბამება
უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  
საბაკალავრო პროგრამის რუსული ფილოლოგია  მიზნები და ორიენტირები სრულად
თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე
ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული
სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 
ფილოლოგიის ბაკალავრი (სპეციალობით „რუსული ფილოლოგია“) იქნება ზოგადი
ჰუმანიტარული განათლების მქონე სპეციალისტი-ფილოლოგი, რომელსაც გააზრებული
ექნება მომავალი პროფესიის არსი და სოციალური მნიშვნელობა, რომელიც აღჭურვილი
იქნება ძირითადი ფილოლოგიური დისციპლინების თეორიული საფუძვლების ცოდნითა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით, გამოყენებითი ხასიათის მეცნიერული კვლევის ჩატარების
გამოცდილებით, კულტურათშორისი კომუნიკაციის უნარით, ინდივიდუალური და ჯგუფური
მუშაობის პრინციპებით, მზად იქნება სწავლების მეორე საფეხურის აკადემიური პროგრამების
გასავლელად და შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის.

პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა : ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგები: 
რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი უნდა იყოს 
ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი 
განათლება.  ასევე მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და 
საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. 
ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი 
კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა 
ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი 
გაგრძელებისთვის.
რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს
შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება
შემდეგი მიმართულებით.

 ცოდნა და გაცნობიერება:

სასწავლო დისციპლინები

1.1 ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების
ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, 
ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის
ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, 

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო
სავალდებულო)
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ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

1.2 საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, 
ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ
კონტექსტში.

საქართველოს ისტორია
(საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.3 აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები აკადემიური წერა
(საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.4 რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) 
სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).

საფაკულტეტო არჩევითი
შესავალი

1.5 ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები
და კვლევის მეთოდები.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო
სავალდებულო);
ზოგადი ენათმეცნიერება

1.6 ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები ლიტერატურის თეორია

1.7 ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ
(B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა
ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

ინგლისური ენა
(საფაკულტეტო
სავალდებულო); რომელიმე
სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული
ენა ; არჩევით)

1.8 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის
საბაზისო კურსი (არჩევით)    

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    

1.9 სლავური ფილოლოგიის, როგორც კომპლექსური
მეცნიერების, სლავისტიკის შემადგენელი ნაწილის
ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ
საბაზისო ცოდნა

შესავალი სლავურ
ფილოლოგიაში  (არჩევითი);

1.10 თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიებისა და
პრინციპების, რუსული ენიდან ქართულად და
ქართულიდან რუსულად თარგმანის თავისებურებების
ცოდნა;   

რუსული ენიდან თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა
(სავალდებულო)

1.11 სპეციალობის მაპროფილებელ რუსულ ენაში
საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ
შემუშავებული ენის ცოდნის B2 დონის ფლობა, რაც
გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო
კომპეტენციების განვითარებას (მოსმენა, კითხვა, 
მეტყველება, წერა) ამ დონის შესაბამისად. სტუდენტი
იგებს (აუდირება): ლექციას, ვრცელ მოხსენებას, თუ კი

რუსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6
(სავალდებულო)
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თემატიკა ცნობილია; რეპორტაჟსა და ახალ ამბებს
მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით; ფილმის
შინაარს, თუ კი სცენარი სალიტერატურო ენაზეა
დაწერილი;
იგებს (კითხვა): თანამედროვე პრობლემატიკაზე
დაწერილ სტატიებსა და მოხსენებებს; თანამედროვე
მხატვრული ლიტერატურას; დიდაქტიზირებულ
სამეცნიერო დარგობრივ    ლიტერატურას; შეუძლია
ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება
(მეტყველება): შეუძლია სპონტანური და
შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის
წარმართვა ენის მატარებელთან ორივე მოსაუბრის
მხრიდან დიდი ძალისხმევის გარეშე; აქტიურ
მონაწილეობას იღებს დისკუსიაში ნაცნობ თემებზე; 
შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს
სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული
აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და
მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების
უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები;  საუბრობს
და არგუმენტების საფუძველზე იცავს საკუთარ
შეხედულებებს;

- (წერა): ნათლად და დასაბუთებულად გამოხატავს
საკუთარ აზრს შერჩეულ თემაზე; ხსნის და განმარტავს
საკუთარ თვალსაზრისს; შეუძლია ანგარიშის და
თხზულების დაწერა, არგუმენტების მოყვანა
სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად.

1.12 რუსული ენის ფონეტიკური, ლექსიკური, 
მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების და მათი
ფუნქციონირების ცოდნა

თანამედროვე რუსული ენის
თეორიული ფონეტიკა; 
თანამედროვე რუსული ენის  
გრამატიკის საფუძვლები
(მორფოლოგია, სინტაქსი)

1.13 რუსული ენის ლექსიკური მარაგის ცოდნა და მისი   
მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარი
სხვადასხვა თემატიკაზე რუსულენოვანი ტექსტების
(საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  საგანმანათ-
ლებლო) გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე
საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით
ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

რუსული ენა 1,2,3,4,5,6
(სავალდებულო); 
თანამედროვე რუსული ენის
ლექსიკოლოგია (სავალდე-
ბულო)

1.14 რუსული ენის ლექსიკის სისტემური ორგანიზაციიის
პრინციპების ცოდნა; ფრაზეოლოგიური და
ლექსიკოგრაფიული მასალის ენათმეცნიერული
ინტერპრეტაციის დინამიკის შესახებ სრული
წარმოდგენა; ლექსიკურ ერთეულთა შორის
მნიშვნელობის  მიმართებათა ცოდნა; დიალექტური

თანამედროვე რუსული ენის
ლექსიკოლოგია
(სავალდებულო)
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თავისებურებების ცოდნა; ლექსიკურ ერთეულთა
კლასიფიკაცია-სისტემატიზაციის თეორიული
წანამძღვრებისა და დაჯგუფების წესების ცოდნა; 
რუსული ფრაზეოლოგიის საფუძვლების ცოდნა

1.15 ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი
დებულებების ცოდნა; ორი ტიპოლოგიურად
განსხვავებული ენის - ქართული და რუსული -
გრამატიკული სისტემების სპეციფიკის, განვითარების
საერთო კანონზომიერებების ცოდნა

რუსულ და ქართული ენების
შეპირისპირებითი გრამატიკა
(არჩევითი)

1.16 რუსული ლიტერატურის ისტორიის  სრული
თეორიული კურსის ცოდნა; რუსული ლიტერატურის
მსოფლიო ლიტერატურის  და  კულტურის სისტემაში
ადგილისა და  მნიშვნელობის ცოდნა; რუსული
ემიგრანტული ლიტერატურის როგორც რუსული
ლიტერატურის ნაწილის ცოდნა; ტექსტების დიდი
მასივის ცოდნა; ფართო წარმოდგენა ორი საუკუნის
მანძილზე  კულტურათა დიალიგის სხვა და სხვა
ფორმის შესახებ; ლიტერატურის ისტორიის სფეროში
ძირითადი ცნებებისა და კონცეპციების ცოდნა.

რუსული ლიტერატურის
ისტორია 1,2,3,4;
რუსული ლიტერატურა  და
დასავლეთევროპული
ლიტერატურული პროცესი; 
რუსული სალიტერატურო
კრიტიკის ისტორია

1.17 თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე
წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის სპეციფიკაზე
წარმოდგენის შექმნა. რუსულიდან ქართულად და
ქართულიდან რუსულად წერილობითი და ზეპირი
თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, თარგმნის
პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება;
ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და
მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის
განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის
დაწყებითი უნარების განვითარება

რუსული ენიდან ქართულად
თარგმანის თეორია და
პრაქტიკა (სავალდებულო);
აკადემიური წერა
(საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.18 რუსული ენის კულტურის სისტემის ცოდნა; სხვადასხვა
ფუნქც-იონალური სტილის ძირითადი განსხვავებების
ცოდნა; ლიტერატურული ნორმის პრობლემების  და
მისი თეორიული და კულტუროლოგიური
ინტერპრეტაციის ცოდნა

რუსული მეტყველების
კულტურა (არჩევითი)

1.19 რუსული ენის ისტორიული გრამატიკის ძირითადი
ფაქტების ცოდნა; სლავებთან დამწერლობის
წარმოშობის საკითხის ცოდნა; ძველი რუსული ენის
ფონეტიკური სისტემის ცოდნა; ძველი რუსული ენის
მორფოლოგიისა და სინტაქსის ძირითადი საკითხების
ცოდნა; რუსული სალიტერატურო ენის ისტორიის
პერიოდიზაციის და განვითარების ძირითადი
მომენტების ცოდნა.

სალიტერატურო რუსული ენის
ისტორია (არჩევითი)

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
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2.1 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული
აზროვნება, სწორი დასკვნების და ფილოსოფიური
ცნებებით ოპერირება.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.2 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის
ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  
ჩამოყალიბება / არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური
ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ
გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების
ტექსტების შექმნა.

აკადემიური წერა
(საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.3 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  
წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის.

ინგლისური ენა
(საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული
ენა (საფაკულტეტო
ევროპული ენა; არჩევით)

2.4 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის
(არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის.

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა (არჩევით)

2.5 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი
ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების
დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად.

საფაკულტეტო არჩევითი
შესავალი

2.6 ძირითადი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო
სავალდებულო); შესავალი
ლიტერატურათმცოდნეობაში
(საფაკულტეგტო არჩევითი)

2.7 რუსული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი
წერილობითი კორესპონდენციისა და
ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის
თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები. რუსულ
ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, 
მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, 
ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

რუსული ენა 1,2,3,4,5,6

2.8 პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის
პროცესში რუსული ენის ეფექტურად გამოყენების
უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, 
ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, 
არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  
გადმოცემის უნარი; ზეპირი მეტყველებისას ისეთი
ენობრივი საშუალებების გამოყენების უნარი, 
რომელიც მაქსიმალური მოცულობითა და ეფექტით
განახორციელებს დასმულ საკომუნიკაციო

რუსული ენა 1,2,3,4,5,6
რუსული მეტყველების
კულტურა (არჩევითი)
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ამოცანებს.
2.9 ლინგვისტგური ანალიზის ძირითადი ელემენტების

ფლობა (ფონეტიკური ანალიზი, მორფოლოგიური
ანალიზი, წინადადების სინტაქსური ანალიზი)

თანამედროვე რუსული ენის
თეორიული ფონეტიკა; 
თანამედროვე რუსული ენის
გრამატიკის საფუძვლები
(მორფოლოგია, სინტაქსი)
(სავალდებულო)

2.10 რუსული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ
შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების
უნარი; რუსული ენის ლექსიკური მარაგის
პრაქტიკულად გამოყენების, ლექსიკურ ერთეულთა
ქვეჯგუფებად კლასიფიკაცია-სისტემატიზაციის  უნარ-
ჩვევები. 

თანამედროვე რუსული ენის
ლექსიკოლოგია
(სავალდებულო)

2.11 ენობრივი ერთეულების ლექსიკურ–სემანტიკური
სპეციფიკის შემოქმედებითი შეფასების და
კონკრეტულ სიტუაციაში ოპტიმალური ლექსიკური
ვარიანტის შერჩევის უნარი; რუსული მეტყველების
სოციალური, პროფესიული და დიალექტური
თავისებურებების ცოდნას და დისკურსიულ
პრაკტიკაში გამოყენების  უნარს.

თანამედროვე რუსული ენის
ლექსიკოლოგია
(სავალდებულო)

2.12 კონტრასტული გრამატიკის სფეროში შემუშავებული
მეთოდების მეშვეობით ენობრივი მასალის ანალიზის
უნარი;
ფლობს რუსულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობის
ძირითად საკითხებს (გრამატიკული კატეგორიების და
სინტაქსური სტრუქტურების მსგავსება-განსხვავებები)

რუსული და ქართული ენების
შეპირისპირებითი გრამატიკა
(არჩევითი)

2.13 სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური დოკუმენტაციის და
საქმიანი ქაღალდების რუსულიდან ქართულად და
პირუკუ თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების
რუსულიდან ქართულად და პირუკუ სათარჯიმნო
პრაქტიკის უნარ-ჩვევები.

რუსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6
(სავალდებულო);
რუსული ენიდან თარგმანის
თეორია და პრაქტიკა

2.14 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. 
კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების
გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის
თეორიისა  მონაცემების კონტექსტში; ლინგვისტური
და ლიტერატურული პროცესების ელემენტარული
შეფასებისა და ანალიზის უნარი;
ლიტერატურული ტექსტების და მათი შექმნის
კონტექსტის, ლიტერატურული მიმართულებების, 
სკოლების ანალიზის უნარ-ჩვევები;
ლიტერატურული ნაწარმოების ჟანრობრივი  
თავისებურების, მხატვრული მეთოდის სპეციფიკის და
ავტორის ინდივიდუალური სტილის ანალიზის უნარი.

შესავალი სლავურ
ფილოლოგიასი; რუსული ენა
1,2,3,4,5,6;
ენათმეცნიერების შესავალი
(სავალდებულო
საფაკულტეტო);
ზოგადი ენათმეცნიერება
(არჩევითი);
რუსული ენიდან ქართულად
თარგმანის თეორია და
პრაქტიკა (სავალდებულო);
რუსული ლიტერატურის
ისტორია 1,2,3,4 
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(სავალდებულო);
რუსული სალიტერატური
კრიტიკის ისტორია
(არჩევითი);
რუსული ლიტერატურა და
დასავლეთევროპული
ლიტერატურული პროცესი
(არჩევითი); რუსული
ემიგრანტული ლიტერატურს
(არჩევითი);
და პროგრამის სხვა არჩევითი
დისციპლინები

 დასკვნის უნარი:
ფილოლოგიის ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია
ფილოლოგიური მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით
(სფეროსათვის დამახასიათებელი) მასალებისა და მონაცემების შეგროვება, განმარტება,
გააზრება და სისტემატიზაცია, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი
დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით
დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და
მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში
ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; შესწავლილი დისციპლინების
თეორიული დებულებების შემოქმედებითი გამოყენების უნარი პრაქტიკული პროფესიული
ამოცანების გადაჭრისას. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში
მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ
ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია მონაცემთა
ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; 
სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.

 კომუნიკაციის უნარი
ფილოლოგიის ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია
მაპროფილებელ ( რუსულ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე
რთული,  ფართო სპექტრის ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის
სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; შეუძლია სპონტანური და
შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია
მკაფიოდ, თავისუფლად და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს
გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა
შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და
სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და რთული ტექსტების
კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად
გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი
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ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს
თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი
წერილის, მოთხრობისა და სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა
სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.
მას შეუძლია ასევე სწავლებისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, რუსული ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ
მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენება. 
მას აქვს სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის რუსულ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი  როგორც რუსულ, ისე ინგლისურ
ენაზე.

 სწავლის უნარი:
ფილოლოგიის  ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის
სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს
შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ
წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო
სპექტრის გამოყენებით.
სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის და რუსულ ფილოლოგიაში შეძენილი
ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე
მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად
სრულყოფა.შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში
წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია
სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; 
კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების
მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ
(სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.
რუსული ენის შესწავლის პროცესში მეტად მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური უნარების
განვითარება, ვინაიდან დღეს უკვე სასწავლო პროცესში აუცილებლად მოიაზრება
მულტიმედიური მეთოდებიც. თანამედროვე მეთოდიკით დამუშავებული სასწავლო
პროგრამები და ენის პრაქტიკული კურსები ცალსახად ითვალისწინებენ საგნის შესწავლას
ტექნიკური საშუალებების (აუდიო, ვიდეო, კომპიუტერული) დახმარებით. პრეზენტაციებისა და
რეფერატების წარმოსადგენად სტუდენტს შეუძლია ზეპიმეტყველების პროცესში
თვალსაჩინოების მიზნით გამოიყენოს აგრეთვე ტექნიკური საშუალებები (პროექტორი, 
კომპიუტერი, ფოლიე, დაფა, პოსტერები), რათა მიღწეულ იქნას სწავლის სასურველი
შედეგი. ახალი ფორმების დანერგვა რუსული ენის სწავლების პროცესში იმდენად
მოქნილია, რომ ანალოგიური მეთოდოლოგია წარმატებით მუშაობს თეორიული და
სალექციო კურსების წარმართვისათვის, რაც სტუდენტს უვითარებს დამოუკიდებელი
სწავლის უნარს.

 ღირებულებები
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ფილოლოგიის ბაკალავრს რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით აქვს კულტურათაშორისი
განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და
პატივისცემის უნარი; მას ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების,  
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ
დასამკვიდრებლად სწრაფვა.
ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით  კარგად აქვს გაცნობიერებული
პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობა და სათანადო
აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტებს; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.
სტუდენტი ეუფლება სხვა კულტურულ და ნაციონალურ საფუძველზე წარმოქმნილი
შეხედულებების გააზრებასა და პატივისცემას. ეთიკური და სოციალური ღირებულებების
ფლობა სტუდენტს ამზადებს საზოგადოებაში მისი მომავალი როლისთვის, რაც წარმატებულ
მოქალაქედ ჩამოყალიბებასა  და საზოგადოებაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრების
შესაძლებლობაში გამოიხატება.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად რუსული ფილოლოგიის პროგრამა ლექციის, სამუშაო
ჯგუფის,  საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, 
თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, წერითი მუშაობის
მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი; პრაქტიკული მეთოდები; დისკუსია; დებატები; ჯგუფური
მუშაობა; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; თანამშრომლობითი სწავლება; ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი; შემთხვევის ანალიზი; გონებრივი
იერიში, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი და სხვ.).
სასწავლო პროცესი დაგეგმილია როგორც ტრადიციული, ასევე თანამედროვე
ინტერაქტიული მეთოდების და სტრატეგიების გამოყენებით. თავისუფალი კომუნიკაციის
უნარის განვითარებაზე ორიენტირებულია   შემდეგი მეთოდები:

დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის
ხარისხს სასწავლო პროცესში, მათ აქტივობას. დისკუსიის მეთოდი უვითარებს სტუდენტს
კამათისა და საკუთარი აზრის არგუმენტირებულად დასაბუთების უნარს. 
გონებრივი იერიში (Brain storming) - მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში
კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია
რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 
აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის
განვითარებას. 
ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და
მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ
საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული
ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის
მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა
სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 
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ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ
გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა
და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება. 
ტექსტის კითხვის და ინტერპრეტაციის ეფექტურ მეთოდებს მიეკუთვნება აგრეთვე პაუზებით
კითხვა, ასოციაციური კავშირები, მოზაიკა და სხვ.
როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური
თამაშები სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და
ეხმარება მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. როლური და სიტუაციური
თამაშები განსაკუთრებით ეფექტურია ენის სწავლების პროცესში და ხელს უწყობს სტუდენტის
მაქსიმალურ მოტივირებას და მობილიზებას იმიტირებულ სიტუაციაში ჩასართველად. 

დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას
გულისხმობს. შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში
უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. 
შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც
მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ
სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება
მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად
წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 
ზემოთ ჩამოთვლილი ინტერაქტიური მეთოდების გარდა პროგრამის განხორციელების
დროს გამოყენებული იქნება შემდეგი ტრადიციული მეთოდები, რომლებიც
გამდიდრებულია თანამედროვე მიდგომით:
ინდუქცია,  დედუქცია,  ანალიზი  და  სინთეზი -

 სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ
ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ, 
ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას, პროცესი
მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.

 სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის
ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის
ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან
კონკრეტულისაკენ.

 სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი
მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების
შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.

 სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების
დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც
მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.
ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. 
პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის
დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული
მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.
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წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 
ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, 
რეფერატის, ან ესეს შესრულება და ა.შ.
გრამატიკული მასალის ახსნის პროცესში ძალიან ეფექტურია სქემების და დიაგრამების
შედგენა (ვენის დიაგრამა, თევზის ჩონჩხი, T-სქემა, კლასტერები  და სხვ.).
რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.
საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას სასწავლო პროგრამის რუსული ფილოლოგია
ფარგლებში თითოეული დისციპლინა ეფუძნება თანამედროვე მეთოდოლოგიურ
მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, ითვალისწინებს სწავლის სტრატეგიისა და დროის
მართებულად ორგანიზებას, აგრეთვე პრობლემის წამოჭრასა და მის გადაწყვეტას. 
ზემოაღნიშნულ ჩვევებს სტუდენტი იძენს სააუდიტორიო მუშაობის პროცესში, როდესაც
იგეგმება მეცადინეობის თითოეული საფეხური და მიზანმიმართულად ხორციელდება
ინტერაქციული კომუნიკაცია სწავლების პროცესში. თანამედროვე დიდაქტიკური
სახელმძღვნელოები ასევე უთითებენ სწავლის ცალკეული საფეხურის სტრატეგიული
დაგეგმვის აუცილებლობას, ვინაიდან მართებულად ორგანიზებული დრო განსაზღვრავს
ცოდნის მაღალ ხარისხს. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ
განაწილებას ჯგუფური ან ინდივიდუალური პროექტებისა და პრეზენტაციებისას, რადგან
დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო
ეფექტურს ქმნის.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად
შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი
შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი სტრატეგიისა
და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ საბაკალავრო
პროგრამის რუსული ფილოლოგია ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი
რუსულ ენაზე და რუსულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
უნივერსიტეტში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად და
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №77/2011  25.07.11 დადგენილებით  „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი
წესის დამტკიცების შესახებ“. 
აღნიშნული დოკუმენტების თანახმად, რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (თარგმანი, საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) 
მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას  
პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 



227

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა.
დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით.  
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. 
სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი
გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით
გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და
დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს
51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.
სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ
დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  
შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში უკეთ გაიაზროს
თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული  სასწავლო კურსების სასემინარო და პრაქტიკული
მუშაობა ითვალისწინებს ყოველი შუალედური შეფასების შემდეგ ლექტორის მიერ
სტუდენტთათვის ცოდნის შეფასების შედეგების გაცნობას, ანალიზს, ტიპიური შეცდომების
განხილვას. შუალედური შეფასებების და ფინალური გამოცდის შეფასების გაცნობისა და
განმარტების მიზნით შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას ასევე პროგრამის აკადემიური
პერსონალის სავალდებულო საკონსულტაციო საათები. 

საკონტაქტო პირი : პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
: malexidze@yahoo.com
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დამატებითი საბაკალავრო  პროგრამის დასახელება:  რუსული    ფილოლოგია / Russian 
Philology

სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი

დამატებითი პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი
რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტიდან 40 კრედიტი
ეთმობა მაპროფილებელ დისციპლინებს; 20 კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევით
დისციპლინებს (სადაც სტუდენტი ირჩევს რუსული ფილოლოგიის  ძირითადი პროგრამის
ნებისმიერ სავალდებულო ან არჩევით დისციპლინას, რომლის წინაპირობასაც
აკმაყოფილებს). 

სწავლების ენა: ქართული  

პროგრამის მიზანი:
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე
მოქმედი რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა ინარჩუნებს ამავე
დარგის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის პროფილს.
პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტს ზოგადი ცოდნა  რუსული ფილოლოგიის დარგში და  
აღჭურვოს  ის იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს
მისი შანსების გაზრდას  შრომით ბაზარზე ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან
კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად.
რუსული ფილოლოგიის  საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური
რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს
საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა.
დამატებითი სპეციალობის ფარგლებში მოსმენილი საგნები აისახება დიპლომის დანართში, 
მაგრამ დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს კვალიფიკაციას და აკადემიურ
ხარისხს. უმაღლესი განათლების პირველი სფეხურის დამატებითი პროგრამა მიზნად ისახავს
ნაწილობრივ სავალდებულო დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების
დაუფლებას დამატებითს პროგრამა უქმნის სტუდენტს დარგის ზოგად საფუძველს და სძენს  
ნაწილობრივ როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს, ასევე პრაქტიკულ და
პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. პირველ რიგში გამიზნულია პრაქტიკული ენობრივი
კომპეტენციების და დარგის ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების შეძენა. იგი უნდა
შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. 
„საერთოევროპული რეფერენციული ჩარჩოს“ პარამეტრებს, რას გულისხმობს კომპეტენციის  
ზრდას  A1/2 - დან  B1/B2    დონემდე დამატებითი პროგრამის ფარგლებში. უცხო ენის ფლობის  
პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს სტუდენტი იაქტიურებს ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციიის
შესაბამისად: ზეპირი მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. ენის პრაქტიკული კურსი
აღრმავებს ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს. ძირითადი პროგრამიდან „რუსული
ფილოლოგია“. დამატებითი პროგრამის ფარგლებში შეძენილი კომპეტენციები ძირითად
სპეციალობასთან ერთად გაუფართოვეს ბაკალავრს შრომითი მოწყობის არეალს.
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული ფილოლოგიის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა
შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  
რუსული ფილოლოგიის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები
სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას -
უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, 
მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე
ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 

დამატებით  პროგრამაზე  მიღების  წინაპირობა : წინაპირობის გარეშე. დამატებით
სპეციალობის არჩევის ბოლო ვადა არის არაუგვიანეს მეოთხე სემესტრი. 

სწავლის შედეგი
რუსული ფილოლოგიის  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით მომზადებულ ბაკალავრს
უნდა ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ზოგადი ცოდნა სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად  
და არჩევით დისციპლინებში, პირველ რიგში შესაბამისი ენობრივი ცოდნა; ასევე მას უნდა
შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში. 
ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი
კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის საკუთარ ძირითად სპეციალობასთან
კომბინირებით პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-
ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.
რუსული ფილოლოგიის  დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:

ცოდნა და გაცნობიერება
საერთაშორისო რეფერენციალური ჩარჩოს მოთხოვნათა შესაბამისად პრაქტიკული ენის
ცოდნის გაღრმავება ზოგადი კომპეტენციების მიხედვით (უადირება, კითხვა, მეტყველება, 
წერა). 

 ცოდნა და გაცნობიერება:

სასწავლო დისციპლინები

1.1 სპეციალობის მაპროფილებელ რუსულ ენაში
საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს
მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის B2 დონის
ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ
საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას
(მოსმენა, კითხვა, მეტყველება, წერა) ამ დონის
შესაბამისად. სტუდენტი
იგებს (აუდირება): ლექციას, ვრცელ მოხსენებას, 

რუსული ენა 1,2,3,4 
(სავალდებულო)
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თუ კი თემატიკა ცნობილია; რეპორტაჟსა და
ახალ ამბებს მიმდინარე მოვლენებთან და-
კავშირებით; ფილმის შინაარს, თუ კი სცენარი
სალიტერატურო ენაზეა დაწერილი;
იგებს (კითხვა): თანამედროვე პრობლემატიკაზე
დაწერილ სტატიებსა და მოხსენებებს; 
თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურას; 
დიდაქტიზირებულ სამეცნიერო დარგობრივ    
ლიტერატურას; შეუძლია ინფორმაციის
სხვადასხვა წყაროების გამოყენება;
(მეტყველება): შეუძლია სპონტანური და შე-
უფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის
წარმართვა ენის მატარებელთან ორივე
მოსაუბრის მხრიდან დიდი ძალისხმევის გარეშე; 
აქტიურ მონაწილეობას იღებს დისკუსიაში
ნაცნობ თემებზე; შეუძლია მკაფიოდ და დეტა-
ლურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, 
განმარტოს გარკვეული აქტუალური
საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს
სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები
და ნაკლოვანი მხარეები;  საუბრობს და
არგუმენტების საფუძველზე იცავს საკუთარ შეხე-
დულებებს;

- (წერა): ნათლად და დასაბუთებულად გამოხა-
ტავს საკუთარ აზრს შერჩეულ თემაზე; ხსნის და
განმარტავს საკუთარ თვალსაზრისს; შეუძლია
ანგარიშის და თხზულების დაწერა, არგუმენტე-
ბის მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების
საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

1.2 რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლების
თეორიული კურსის ცოდნა: რუსული
სიტყვათწარმოებისა და მორფოლოგიის
ძირითადი ასპექტებისა და წესების ცოდნა; 
თანამედროვე სალიტერატურო რუსული ენის
მორფოლოგიური ნორმების ცოდნა; 
თანამედროვე რუსული ენის სინტაქსური
აგებულების, სინტაქსური ერთეულების, 
სინტაქსური კავშირების შესახებ  ძირითადი
ცოდნა;

რუსული ენის გრამატიკის
საფუძვლები (მორფოლოგია, 
სინტაქსი)

1.3 ცოდნა XIX საუკუნის II ნახევრის რუსული 
ლიტერატურის სხვადასხვა მიმართულებების 
და სკოლების შესახხებ; მოცემული პერიოდის 
რსული კლასიკური ლიტერატურის 
მნიშვნელოვანი ნაწარმოებების შესახებ; 
შასწავლილი ეპოქის საზოგადოებრივ-

რუსული ლიტერატურის ისტორია 3
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პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ; ზოგადი 
წარმოდგენა ამ პერიოდის რუსეთის ისტორიის 
შესახებ

1.4 ცოდნა XX საუკუნის რუსული ლიტერატურის 
სხვადასხვა მიმართულებების და სკოლების 
შესახებ; სტუდენტები გაეცნობიან რუსული 
ლიტერატურის აღნიშნული პერიოდის 
ნაწარმოებებს, როგორც “ვერცხლის 
საუკუნის”, ასევე საბჭოთა პერიოდის რუსული 
ლიტერატურის მნიშვნელოვანი 
ნაწარმოებების შესახებ; XX საუკუნის 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტუაციის 
შესახებ; ზოგადი წარმოდგენა აღნიშნული 
პერიოდის რუსეთის ისტორიის შესახებ.

რუსული ლიტერატურის ისტორია 4

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სასწავლო დისციპლინები
2.1 რუსულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების

მოსმენა, გაგება, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და
რეპროდუქცია

რუსული ენა 1,2,3,4

2.2 რუსული ენის  პრაქტიკულად გამოყენების
უნარი  როგორც წერილობით
კორესპონდენციაში, ასევე ზეპირ
მეტყველებაში

რუსული ენა 1,2,3,4 (სავალდებულო)

2.3 რუსულ ენაზე საკუთარი მეტყველების
(წერითი და ზეპირი)  რუსული
სალიტერატურო ენის ნორმებთან
შესაბამისად სწორად აგების უნარი; 
წინადადების მრავალასპექტიანი სინტაქსური
ანალიზის უნარი; წინადადებაში
სიტყვათშეთანხმებების გამოყოფის და მათი
ანალიზის  უნარი

რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები
(სინტაქსი)(სავალდებულო)

2.4 რუსული ენის მეტყველების ნაწილების
პრაქტიკული ანალიზის უნარი; თანამედროვე
სალიტერატურო რუსული ენის მართწერის
წესების პრაქტიკული ცოდნა;

რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები
(მორფოლოგია)(სავალდებულო)

2.5 ლიტერატურული მიმართულებების ანალიზის
ელემენტარული უნარები; შესწავლილი
ტექსტების პრაქტიკული ანალიზის უნარი;
ეპოქის საზოგადოებრივი მოვლენების
ანალიზის უნარი; კონკრეტული

რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4
(სავალდებულო)
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ნაწარმოებების შექმნის კონტექსტის ანალიზის
უნარი.

2.6 სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავების
პრაქტიკული უნარი

რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; 
რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 
(სავალდებულო)

2.7 თანამედროვე ლინგვისტურ და
ლიტმცოდნეობით ლიტერატურაში
ორიენტირების უნარი

რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; 
რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 
(სავალდებულო)

2.8 პროფესიულ სფეროებში ადაპტორების
უნარი; კონკრეტული, ვიწროსპეციალური
მონაცემების გააზრება როგორც
ლინგვისტური, ასევე ლიტმცოდნეობით
ასპექტში

რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; 
რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 
(სავალდებულო)

2.9 სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის
მოძიების, ანალიზის, დალაგების, შეჯამებისა
და გამოყენების უნარი

რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; 
რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 
(სავალდებულო)

დასკვნის უნარი

დარგობლივ სფეროში არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, ანალიზის საფუძველზე
სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული
მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა.

კომუნიკაციის უნარი

მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც
პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და
სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება
და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.რუსულ ენაზე ზეპირი
და წერითი პრეზენტაციებისთვის   თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი;
კომუნიკაციური კომპეტენცია, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო კომუნიკაციის
აქტებსა და ტექსტებში ასახულ მეტყველებისა და სამეტყველო ქცევის კულტურული ფენის
ადექვატურ გაგებას;
ახალ სიტუაციაში ადაპტირების უნარი; ახალ კულტურულ და ენობრივ გარემოში
კომუნიკაციის უნარი (რუსულ ენაზე). ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, 
პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.

სწავლის უნარი

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ
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თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების
პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ
(სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები
კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური
გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,  განსხვავებული კულტურებისა და აზრის
პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა. 
სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  
ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად რუსული
ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული
მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, 
ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და
სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, 
ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-
განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და
სხვ.). 
რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი
აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის
სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია
თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.
საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან
გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა,
გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად
ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
უნივერსიტეტში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად და
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №77/2011  25.07.11 დადგენილებით  „ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი
წესის დამტკიცების შესახებ“. 
აღნიშნული დოკუმენტების თანახმად, რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–
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ჩაბარებას; ე) სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (თარგმანი, საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) 
მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას  
პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა.
დასკვნითი გამოცდა ფასდება  40 ქულით.  დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების
სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული
გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო
კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, 
რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის
გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 –
ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.
სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ
დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  
შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში უკეთ გაიაზროს
თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის კურიკულუმში ჩართული  სასწავლო კურსების სასემინარო და პრაქტიკული
მუშაობა ითვალისწინებს ყოველი შუალედური შეფასების შემდეგ ლექტორის მიერ
სტუდენტთათვის ცოდნის შეფასების შედეგების გაცნობას, ანალიზს, ტიპიური შეცდომების
განხილვას. შუალედური შეფასებების და ფინალური გამოცდის შეფასების გაცნობისა და
განმარტების მიზნით შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას ასევე პროგრამის აკადემიური
პერსონალის სავალდებულო საკონსულტაციო საათები. 

საკონტაქტო პირი : პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
: malexidze@yahoo.com
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Название бакалаврской программы: русская филология / Russian Philology

Присуждаемая академическая степень:   бакалавр филологии / BA in Philology
специальность: русская филология

Уровень обучения: Бакалавриат

Объем программы в кредитах: продолжительность программы 4 года (восемь семестров); 
240 ECTS кредитов, необходимые для присвоения бакалаврской программой факультета 
гуманитарных наук «Русская филология» академической степени бакалавра филологии, 
распределяются следующим образом:

 50 ECTS кредитов на обязательные для всех студентов факультета гуманитарных наук т.н. 
факультетские учебные дисциплины.

 120 ECTS кредитов отводятся на выбранную студентом основную (профилирующую) 
специальность (бакалаврская программа).

 60 ECTS кредитов отводятся на дополнительную бакалаврскую программу (специальность), 
которую может выбрать студент. Дополнительная программа может быть выбрана как на 
факультете гуманитарных наук, где реализуется основная специальность, так и на других 
факультетах ТГУ. В случае, если дополнительная программа не выбрана, студент имеет 
возможность использовать эти 60 кредитов для  изучения отдельных учебных дисциплин/ 
модулей как своей, так и другой бакалаврской программы [это могут быть предметы/ модули 
его же (студента) основной или дополнительной специальности, другой специальность его 
же факультета или той или иной специальности другого факультета; препятствием для 
выбора той или иной дисциплины могут быть предварительные условия освоения курса, или 
обусловленное человеческими и материальные ресурсами ограничение количества 
слушателей, или же недостаточное количество студентов, зарегистрировавшихся на данный 
предмет]. В случае, если студент не выбирает дополнительную специальность, определенное 
количество кредитов (max. 40) он может использовать для изучения иностранного языка или 
же повышения своего уровня знания иностранного языка.

 10 кредитов предназначаются для т.н. свободных кредитов [студенту предоставляется 
возможность в целях профессионального или личностного развития выбрать любой учебный 
предмет (в том числе и иностранный язык) в масштабах всего университета]

120 ECTS кредитов  основной (профилирующей)  бакалаврской программы   «Русская 
филология» распределены между учебным и исследовательским компонентами  
(бакалаврская работа): на учебный компонент отводится 110 ECTS кредитов, 
исследовательский компонент – 10 ECTS кредитов.
110 ECTS кредитов  учебного компонента – 90 ECTS кредитов  отводятся основным 
профилирующим дисциплинам (20+70), 20 ECTS кредитов – выборочным дисциплинам/ 
модулям специальности.

Программа содержит два выборных модуля: 
1 модуль – славянская филология; 2 модуль – русский язык в иноязычной среде
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Язык обучения: русский

Цель программы: Бакалаврская программа по русской филологии функционирует во многих 
университетах Европы и Америки. В Тбилисском государственном университете программа 
«Русская филология» также имеет давние традиции. В новой исторической ситуации 
программа по русской филологии претерпевает изменения в соответствии с современными 
требования рыночной экономики. Изучение русской филологии сегодня приобретает 
прагматический характер, соответственно более прагматичными становятся и ее цели  -
подготовить, в первую очередь, филологов-практиков, у которых будут сформированы 
базовые и специальные компетенции и которые смогут успешно использовать полученные 
знания в различных сферах профессиональной деятельности (образование, наука, сфера 
обслуживания, издательское дело, перевод, средства массовой информации, деловая сфера). 
Вместе с тем сегодня значительно расширяются непосредственные контакты Грузии как 
независимого государства со странами славянского мира, вследствие чего возрастает 
потребность в таких специалистах-русистах, которые владеют также и вторым славянским 
языком и обладают  широкими знаниями в сфере литературы и культуры страны изучаемого 
славянского языка. Исходя из этого, бакалаврская программа по русской филологии 
факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного университета им. И. 
Джавахишвили составлена с учетом современных требований к будущим специалистам-
русистам.

Цель программы - подготовка квалифицированных, конкурентоспособных  специалистов-
русистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями в области современного 
русского языка, русской литературы и культуры, знающих второй славянский (напр., 
польский) язык и имеющих широкое представление о литературе, общественной жизни и 
культуре страны изучаемого языка. Программа обеспечивает также студентов 
сформированными общими и специальными компетенциями, что вкупе с глубокими 
теоретическими знаниями в области русской филологии будет служить гарантией успешного 
трудоустройства в условиях современной рыночной экономики и, в конечном счете, 
обеспечит целенаправленную и успешную интеграцию в гражданское общество. Кроме этого, 
полученные знания, умения и навыки предоставят студенту возможность продолжить 
обучение на следующей ступени академического образования – в магистратуре.

Программа функционирует на иностранном (русском) языке и предназначена для граждан 
зарубежных государств, владеющих русским языком как языком обучения. В частности,  это 
многочисленные представители грузинской диаспоры, проживающие за рубежом и 
возвращающиеся в Грузию для получения высшего образования. Поскольку эта категория 
граждан является носителем русского языка, их подготовка в качестве специалистов в области 
русской филологии будет носить более эффективный характер.

Бакалаврская программа по русской филологии опирается как на опыт ведущих 
университетов Европы и Америки, так и на давние традиции Тбилисского государственного 
университета в области русской филологии и предусматривает комплексное освоение 
входящих в предметную парадигму филологии вопросов русского языка, литературы, 
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культуры, истории, этно- и психолингвистики и др. в новом социо-культурном контексте на 
фоне переоценки исторических ценностей.

Программа имеет расширенный формат – она включает два выборных модуля, позволяющих 
получить сконцентрированные знания в различных  областях русской и шире – славянской 
филологии. 

Получению знаний непосредственно в сфере русской и славянской филологии предшествует 
освоение общефакультетских обязательных и выборных дисциплин, дающих студенту 
возможность ориентироваться в основах гуманитарных наук (Основные этапы развития 
философской мысли, концепты, методы;  основы истории философии, философии политики 
и религии, этики, эстетики и логики, философской антропологии; основные 
лингвистические теории, принципы и методы лингвистического анализа; основные этапы, 
факты и события истории Грузии в мировом геополитическом контексте). Студент овладевает 
также теми трансферными навыками применения знания на практике, которые он сможет 
успешно использовать в процессе освоения своей специальности. Студент усваивает  и 
использует основные принципы академического письма, овладевает английским языком на 
уровне В1 или В2, а также, в случае выбора, другим европейским языком на уровне не ниже 
А2, обладает базовыми знаниями одного из классических или восточных языков для 
коммуникативных и исследовательских целей.

Основные дисциплины специализации бакалаврской программы по русской филологии 
факультета гуманитарных наук ТГУ дают студентам широкие, комплексные базовые знания и 
вырабатывают прочные умения и навыки в области русской филологии, необходимые для 
присвоения квалификации – расширенные знания теоретических курсов современного 
русского литературного языка и истории русской литературы, знания актуальных проблем 
современного русского языка и русской литературы, знание основ культуры русской речи и 
основных школ, направлений и течений русской литературной критики, знакомятся с 
особенностями русской ментальности и исторического развития русского языка, знание курса 
литературы русского зарубежья. Как основные, так и выборные дисциплины специализации 
находятся в логической взаимосвязи, поэтому успешная сдача одного из них может 
послужить обязательным предварительным условием прохождения остальных курсов, 
предусмотренных программой (современный русский язык 1,2,3,4; история русской 
литературы 1,2,3,4 и др.)

В первом модуле – Славянская филология – сконцентрированы те учебные дисциплины, 
которые дают возможность студентам получить и углубить знания в конкретной области 
славянской филологии – сфере польского языка, польской литературы, польско-грузинских 
литературных и культурных взаимоотношений. Выбор польской филологии обусловлен 
давними связями грузинского  польского народов, а также тем, что на данном историческом 
этапе Польша является стратегическим партнером Грузии. В перспективе предполагается 
расширение географического ареала данного модуля – специализация в сфере болгарской, 
чешской и других славянских филологий.
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Второй модуль – Русский язык в иноязычной среде – предполагает концентрацию учебных 
дисциплин в сфере изучения  и преподавания русского языка как иностранного. Студенты 
получат знания в области прикладной русистики, лингвокультурологии, русской литературы 
и русской лексикологии в аспекте РКИ, приобретут навыки описания русского языка как 
иностранного. 

Иноязычная бакалаврская программа предоставляет возможность сотрудничества с теми 
зарубежными университетами, где функционирует аналогичные русскоязычные программы. 
Следует учитывать интерес к подобным программам со стороны граждан зарубежных стран, 
что может принести нашему государству и университету дополнительные финансовые 
поступления. Примечательно также то обстоятельство, что  к получению дополнительной 
специальности по русской филологии проявляют интерес многие наши соотечественники, 
отправляющиеся за рубеж, в том числе и специалисты английского языка, поскольку в США 
существует большая потребность в специалистах русского языка.

Бакалавр филологии (специальность «русская филология») будет специалистом-филологом, 
обладающим общим гуманитарным образованием, осознающим смысл и социальное значение 
будущей профессии, вооруженным знанием теоретических основ ведущих филологических 
дисциплин, а также практическими умениями и навыками в области русской филологии, 
владеющим навыками межкультурной коммуникации, опытом проведения научных 
исследований прикладного характера, принципами индивидуальной и групповой работы. 
Бакалавр филологии («Русская филология») будет подготовлен к прохождению второй 
ступени академического образования и к успешной профессиональной деятельности

Предварительные условия допуска к программе: Единый национальный экзамен. 
Граждане иностранных государств принимаются без единого национального экзамена в 
соответствии с установленным законом порядком.

Результаты обучения
Бакалавр, подготовленный по программе «Русская филология» должен быть эрудированным 
специалистом, получившим широкое образование в соответствующей области, умеющим 
интерпретировать отраслевые данные и в рамках личностных компетенций разбираться в 
смежных  с русской филологией областях знаний.
Бакалавр должен обладать хорошей практической подготовкой, у него должны быть 
сформированы профессиональные компетенции, и он должен уметь применять полученные 
знания на практике. Бакалавр должен также обладать умениями и навыками, необходимыми 
для продолжения обучения на следующей ступени академического образования.
Бакалаврская программа по русской филологии предоставляет студенту возможность 
приобрести знания, выработать соответствующие умения и навыки и продемонстрировать их 
в следующих направлениях.

 Знание и осознание:

1.1 Основные этапы развития философской мысли, Введение в философию
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концепты, методы;  основы истории философии,
философии политики и религии, этики, эстетики и 
логики, философской антропологии

(обязательный, 
факультетский)

1.2 Основные этапы, факты и события истории Грузии в 
мировом геополитическом контексте 

История Грузии
(обязательный, 

факультетский)
1.3 Основные принципы академического письма Академическое письмо

(обязательный, 
факультетский)

1.4 Основы, основные теории, принципы и методы 
исследования какой-либо другой (непрофилирующей) 
специальности (по выбору)

Введение в специальность 
(факультетский, по выбору)

1.5 Основные лингвистические теории, принципы и 
методы исследования

Введение в языкознание 
(обязательный, 
факультетский);
общее языкознание

1.6 Основы теории литературы Теория литературы

1.7 Английский язык на уровне (B1) или (B2);
В случае выбора – какой-либо другой европейский 
язык на уровне не ниже A2 

Английский язык 
(обязательный, 
факультетский);
какой-либо другой 
европейский язык
(факультетский европейский 
язык; по выбору)

1.8 Базовый курс одного из классических или восточных 
языков (по выбору) 

Один из классических или 
восточных языков (по выбору)

1.9 Базовые знания в области славянской филологии как 
комплексной науки, составной части славистики

Введение в славянскую 
филологию (по выбору)

1.10 Знание основных принципов и теорий 
переводоведения, специфики художественного 
перевода, особенностей устного и письменного 
перевода с русского языка на грузинский и с 
грузинского на русский

Теория и практика перевода с 
русского языка 
(обязательный)

1.11 Знание основных процессов, протекающих на 
различных уровнях языковой системы, широкое 
представление о динамике языковедческих подходов 
при интерпретации языковых  фактов 

Актуальные проблемы 
русского языка (основной)

1.12 Знание теоретических основ фонетики, лексикологии, 
морфологии и синтаксиса современного русского 
литературного языка:
знание основных аспектов фонетики, графики и 

Современный русский литера-
турный язык 1 (фонетика), 2 
(лексика), 3 (морфология), 4 
(синтаксис) [основной]
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орфографии, фонологической системы русского 
языка, основных законов функционирования и 
развития звуковой материи языка, основных правил 
орфографии русского языка,  основных  
орфоэпических норм современного русского языка;
знание основных морфологических категорий и 
особенностей их функционирования;
знание принципов системной организации лексики 
русского языка, динамики лингвистической 
интерпретации фразеологического и 
лексикографического материала, особенностей
диалектной лексики, основ фразеологии русского 
языка;
знание основ теоретического синтаксиса русского 
языка, о  современном состоянии и тенденциях 
развития синтаксического строя русского языка, 
теоретические знания о грамматическом строении, 
значении и функции в речи словосочетания, простого 
и сложного предложения, текста, об основных типах 
вариативности в синтаксисе русского языка

1.13 Знание основных положений лингвистической 
компаративистики; специфики грамматического 
строя, особенностей формальной организации 
грамматических категорий, общих закономерностей 
развития типологически разных языков – русского и 
грузинского

Сопоставительная грамматика 
русского и грузинского 
языков (по выбору) 

1.14 Знание  теоретического курса истории русской 
литературы: знания о месте и значении русской 
литературы в историческом бытии этноса – народа –
нации,  об основных периодах истории русской 
литературы, об эволюции форм и функций 
литературы в процессе развития русской культуры, о 
месте, роли и значении русской литературы в мировой 
культуре; знание литературы русской эмиграции как 
части русской литературы; знание большого массива 
художественных текстов; широкие представления о 
культурном диалоге на протяжении двух веков; знание 
основных понятий и концепций в области истории 
литературы

История русской литературы 
1, 2, 3,4 (обязательный); 
Литература русской 
эмиграции (обязательный); 
Направления русского 
литературоведения
(обязательный); История 
русской литературной крити-
ки (по выбору)

1.15 Знания о детской литературе как вполне 
самостоятельном историко-литературном явлении,  о 
творчестве выдающихся детских писателей, об 
основных  этапах историко-литературного процесса 
формирования детской литературы; разделах детской 
литературы и тематике детского чтения

Русская детская литература 
(по выбору)
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1.16 Знания о древней русской литературе как явлении 
культуры средневекового типа, тематическом составе, 
стилях и жанрах древнерусской литературы на разных 
этапах ее исторического развития; об основных 
положениях и концепциях в области истории лите-
ратуры, основных этапах развития русской литературы 
данного периода в их фактической конкретности, 
знание предусмотренных программой текстов 
древнерусской литературы.

История русской литературы 
1 (обязательный)

1.17 Знания  об истории русской литературы и 
литературной жизни XIX в. в контексте русской 
культуры; знание основных событий историко-
культурной и литературной жизни XIX в., идейных и 
стилевых течений русского искусства, литературных 
направлений и школ XIX в., литературной и 
общественной борьбе этой эпохи; владение большим 
массивом конкретных текстов; общие представления  
об общественно-политической ситуации эпохи; 
знания по истории России того времени.

История русской литературы 
2,3
(обязательный)

1.18 Знания о разных направлениях и школах в русской 
литературе XX века,  о литературной и 
общественной борьбе эпохи;
знакомство с вершинными произведениями русской 
литературы данного периода, как литературы 
«Серебряного века», так и литературы, советского 
периода; владение значительным массивом 
конкретных текстов; знания по общественно-
политической ситуации двадцатого столетия; 
определенные знания по истории России того 
времени

История русской литературы 
4
(обязательный)

1.19 Знания о видах речевой деятельности и их 
особенностях, о невербальной коммуникации, о 
нормах современного русского языка, теоретической и 
культурологической интерпретации понятия нормы, 
знания о нормативных словарях и справочниках 
русского языка, о различных стилях речи, знание 
научной и профессиональной лексики.

Основы культуры русской 
речи (обязательный)

1.20 Базовые знания дисциплин историко-
филологического цикла и их терминологического 
аппарата: знание общих положений курса 
исторической грамматики русского языка, знание 
фонетических и грамматических закономерностей,     
действовавших в различные  исторические периоды     
и определивших  характерные черты  системы   
современного русского языка; знание основных 

Историческая грамматика 
русского языка (по выбору);
старославянский язык (по 
выбору)
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моментов истории славян, происхождения славянских 
языков и славянских азбук, древнейших славянских 
памятников письменности, знание фонетической  
системы, грамматического строя, особенностей 
синтаксической системы старославянского языка

1.21 Базовые знания принципов взаимодействия языка и 
культуры и особенностей отражения русской 
ментальности в языковых фактах; знание особенностей 
отражения языковой картины мира в русской 
ментальности; понимание ключевых концептов 
русской лингвокультуры; понимание системы 
ценностей и системы стереотипов, определяющих 
речевое поведение  русских.

Русский язык и русская 
ментальности (по выбору)

бакалавр модуля «Славянская филология»

1.22 Получает систематические знания по фонетике, 
морфологии и синтаксису польского языка в объеме, 
необходимом для элементарного общения; тексты 
польской литературы, доступные для изучающих на 
начальном уровне

Польский язык 1, 2 (по 
выбору)

1.23 Знания  о разных направлениях и школах в польской 
литературе XIX века, о литературной и общественной 
борьбе эпохи; знакомятся с вершинными 
произведениями польской классической литературы 
данного периода; овладевают значительным массивом 
конкретных текстов; знания по общественно-
политической ситуации эпохи; знания по истории 
Польши того времени

История польской литературы

1.24 Представление о месте и значении русской 
литературы в системе мировой литературы; об 
основных историко-культурных эпохах и характерных 
особенностях художественной жизни и словесности, о 
разных формах диалога культур на протяжении двух 
столетий

Русская литература и 
западноевропейский 
литературный процесс (по 
выбору)

1.25 Знание основных направлений, школ 
литературоведения, наиболее известных методов 
изучения литературы.

Направления русского 
литературоведения (по 
выбору)

1.26 Базовые знания о генезисе и общей истории 
развития лингвокультурологических и 
литературных контактов Грузии и славянского мира. 
Широкие представления о различных формах кон-
тактов двух дружественных народов  - грузинского и 

Культура и литература 
Польши и Грузии (по выбору)
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польского - на протяжении столетий; сведения о  
судьбах польских ссыльных на Кавказе, их значении 
для развития контактов, а также их роли в культуре 
Грузии и Польши; знакомство с текстами произведе-
ний, включенных в контекст  грузино-польских 
взаимосвязей, знакомство в фактами и событиями 
различных эпох, в которые происходили контакты 
двух народов.

1.27 Знание о роли и значении особенностей ораторской 
речи;   о роли и значении логики,  психологии, 
лингвистики, этики в развитии навыков и умений 
правильного построения выступлений; знакомство с 
технологий ораторской речи в образовании,  
принципах использования средств речевой 
коммуникации в процессе обучения; знание  
особенностей прагматики речевой  коммуникации как 
средства обучения; знание  общих положений 
ораторской речи как специфической форме 
образования.

Основы общей риторики (по 
выбору)

бакалавр модуля «Русский язык в инонациональной среде» имеет:

1.28 Знание о формах и  методах информационного 
обеспечения коммуникативной деятельности; знание 
принципов кодировки лингвистической  информации 
русского языкового корпуса; знание принципов 
обработки языковой информации в сервисных 
программах; понимание русского языка как особой  
информационной системы

Прикладная русистика (по 
выбору)

1.29 Знание особенностей методики как учебной, научной 
и практической дисциплины,  роли  этических, 
коммуникативных, речевых и языковых  основ   
педагогической деятельности; понимание  важности 
использования профессионально-значимых для 
учителя      основных педагогических  установок  в 
процессе описания современного русского языка в 
учебных целях, осознание значения  современного 
состояния и тенденций развития методики в процессе 
обучения РКИ; знание общих положений методики 
описания РКИ.

Методика описания РКИ (по 
выбору)

1.30 Осознание важности антропоцентрического знания о 
языке как основной части культуры, как способе 
передачи социокультурной информации и 

Лингвокультурология (по 
выбору)
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формирования этнических картин мира; знание
системы представлений о национальной культуре, о 

языке как ее выразителе, о культурных константах, 
обладающих значимостью как для отдельной языковой 
личности, так и для лингвокультурного сообщества в 
целом

1.31 Осознание проблем понимания и интерпретации 
русской литературы как инокультурного текста; 
вопросов преподавания русской литературы 
иностранным студентам-русистам; знание основных 
принципов отбора художественных произведений для 
учебного процесса в качестве средства и предмета 
обучения; знания, необходимые для теоретического 
анализа художественных произведений

Русская литература в аспекте 
РКИ (по выбору)

1.32 Знания и понимание русского литературного процесса 
в свете современной критики в совокупности и 
параллельно как единой и неделимой дисциплины; 
знание различных течений русской литературной 
критики, тесно связанных с историко-литературным 
процессом, развитием философской и эстетической 
мысли; знания о разных приемах и принципах анализа  
художественных произведений

История русской 
литературной критики (по 
выбору)

 Использование знаний на практике

2.1 Умение логически рассуждать, делать правильные 
выводы и оперировать философскими понятиями. 
Аналитическое и критическое мышление.

Введение в философию
(обязательный, 
факультетский)

2.2 Умение убедительно формировать / аргументировать 
собственное мнение по различной проблематике в 
сфере гуманитарных наук, выбирать адекватные цели 
высказывания языковые единицы и создавать нужные 
в академической среде тексты различного назначения

Академическое письмо
(обязательный, 
факультетский)

2.3 Умение читать и создавать на английском языке
тексты средней и повышенно-средней сложности. 
Использование знания какого-либо другого 
европейского языка (в случае выбора) в академических 
целях.

Английский язык 
(обязательный 
факультетский); какой-либо 
другой европейский язык
(факультетский европейский 
язык, по выбору)

2.4 Использование знания одного из классических или 
восточных языков (по выбору) для академических 
целей

Один из классических или 
восточных языков (по выбору)

2.5 Разработка источников и осуществление проекта Факультетский выборный 
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исследовательского или практического характера в 
соответствии с предварительно сделанными 
указаниями посредством использования основных 
методов, свойственных гуманитарной сфере знаний

вводный курс

2.6 Использование основных лингвистических или 
литературоведческих методов при решении той или 
иной проблемы, выполнении проекта (работы) 
исследовательского или практического характера

Введение в языкознание 
(обязательный 
факультетский); Введение в 
литературоведение
(факультетский по выбору)

2.7 Умение и навыки практического анализа звуковой 
оболочки языка, записи звучащей речи, 
орфографического анализа письменного текста с 
точки зрения принципов современной русской орфо-
графии; практическое  владение основными 
орфоэпическими нормами современного русского 
литературного языка.

Современный русский литера-
турный  язык 1 (фонетика)
(основной)

2.8 Умения и навыки  научного анализа синтаксических 
явлений,  умение производить многоаспектный анализ 
простого, сложного и многокомпонентного сложного 
предложений, выделять имеющиеся в предложении 
словосочетания, отграничивать от других сочетаний 
слов и анализировать их; умение характеризовать все 
виды осложняющих конструкций, выявлять их 
структурную и смысловую специфику;

Современный русский литера-
турный язык 4 (основной)

2.9 Навыки  владения приемами словообразовательного и 
морфологического анализа,  умение 
терминологически правильно (на уровне современной 
науки о языке) определять любую грамматическую 
категорию, правильно квалифицировать языковые 
явления в системе словообразования и морфологии

Современный русский литера-
турный язык 3 (морфология) 
(обязательный)

2.10 Умение раскрыть своеобразие художественных 
произведений и творчества писателей в их связи с 
историко-литературным контекстом и с 
использованием основных понятий и терминов 
литературоведения, приемов и методов анализа и 
интерпретации текстов различной эстетической
природы; умение пользоваться  научной, справочной 
литературой, библиографическими источниками и 
современными поисковыми системами; умение 
излагать устно и письменно свои суждения по 
вопросам истории русской литературы и создавать 
разного вида тексты: реферат научных источников, 
самостоятельный анализ художественного текста; 
умение применять полученные знания в научно-

История русской литературы 
1, 2, 3, 4 (обязательный)
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исследовательской деятельности; владение навыками 
анализа и интерпретации литературного произведения 
в русле определенной научной методологии; навыки 
по сопоставительному анализу различных культур и 
литературных текстов.

2.11 Умение творчески оценивать лексико—
семантическую специфику языковых единиц и 
выбирать в конкретной ситуации оптимальный 
лексический вариант; знание и умение практически 
использовать социальные, профессиональные и 
диалектные особенности русской речи в  
дискурсивной практике; умение пользоваться 
различными словарями русского языка

Современный русский язык 2 
(лексикология) 
(обязательный)

2.12 Навыки практического использования русского и 
второго славянского языка как для письменной 
корреспонденции, так и в устной речи

Современный русский 
литературный язык 1,2,3,4; 
Культура русской речи
(обязательный)

2.13 Умение эффективно применять полученные знания на 
практике, работать в новых мультидисциплинарных 
условиях; умение разрабатывать новые,  оригинальные 
идеи, находить оригинальные пути решения 
отдельных задач; бакалавр знаком с методикой 
научных исследований и готов к ведению в будущем 
самостоятельной научно-методической 
(исследовательской) работы в области русского языка 
и литературы; умение  ориентироваться в спорных 
вопросах языкознания, по-разному интерпретируемых 
различными теориями; умеет пользоваться основными 
понятиями и терминами лингвистики и 
литературоведения; умеет пользоваться научной, 
справочной литературой, библиографическими 
источниками и современными поисковыми 
системами; умеет адаптироваться в профессиональной 
сфере; осмысливать конкретные, узкоспециальные 
данные как в лингвистическом, так и в 
литературоведческом аспектах

Современный русский литера-
турный язык 1,2,3,4; Культура 
русской речи; История 
русской литературы 1, 2, 3, 4; 
Русский язык и русская 
ментальность;
Сопоставительная грамматика 
русского и грузинского языков  
и другие дисциплины

бакалавр модуля «Славянская филология» умеет

2.21 Умение  анализировать освоенные тексты на польском 
языке; умение вести диалоги на польском языке на 
бытовые темы; умение читать польскую прессу ( со 
словарем)

Польский язык 1, 2 (по 
выбору)

2.22 Умения  и навыки по сопоставительному анализу История польской литературы 
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различных культур и литературных текстов; навыки 
освоения текстов классической польской литературы; 
первичные навыки анализа литературных 
направлений; навыки анализа общественных событий 
той или иной эпохи; навыки анализа контекста 
создания конкретных произведений

(по выбору); Культура и 
литература Польши и Грузии

2.23 Умения и навыки раскрытия  своеобразия 
художественных произведений и творчества 
писателей в их связи с историко-литературным 
контекстом и с использованием основных понятий и 
терминов литературоведения, приемов и методов 
анализа и интерпретации текстов различной 
эстетической природы;  навыки сопоставительного 
анализа конкретных текстов русской и зарубежной  
классики, ведущих писателей и литературных 
направлений русской и мировой словесности

Русская литература и 
западноевропейский литерату-
рный процесс

2.24 Навыки практического применения приемов 
ораторской речи; навыки обучения построению 
правильной, понятной, выразительной, убедительной 
и логичной речи;  навыки обучения владению 
способами, помогающими легко устанавливать 
контакт с аудиторией;  умение обосновывать свою 
речь, последовательно излагая  факты и подкрепляя 
их доказательствами;  умение обучать прикладному 
использованию  особенностей логики, психологии, 
лингвистики, этики в процессе преподавания РКИ;  
умение использовать технологии речевой 
коммуникации в образовании

Основы общей риторики (по 
выбору)

бакалавр модуля «Русский язык в инонациональной среде» 

2.25 Умение анализировать и теоретически осмысливать 
языковые явления русского языка с точки зрения 
машинной обработки; умение использовать основные 
теоретические и практические положения 
дисциплины в обучении русскому языку; умение 
лексикографической обработки материала 
составление тематических словарей-тезаурусов;

Прикладная русистика (по 
выбору)

2.26 Умения  навыки практического владения русской 
лексикой и фразеологией, навыки анализа и 
теоретического осмысления явлений, происходящий в 
лексике современного русского языка.

Лексика и фразеология в 
аспекте РКИ (по выбору)

2.27 Умение использовать приемы педагогической 
риторики в обучении РКИ; навыки владения 

Методика описания РКИ (по 
выбору)
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профессиональной речью; навыки практического 
применения профессионально-личностного     взаимо-
действия с разными людьми; навыки владения 
педагогическими приемами говорения; владение 
культурой речевой деятельности преподавателя; 
умение обучать профессионально-значимым для 
учителя речевым      жанрам; умение использовать 
приемы педагогической риторики в обучении ИЯ

2.28 Умение анализировать концепт как единицу 
национальной коммуникации; определять параметры 
межкультурности, роль и основные особенности 
межкультурного диалога; умение  соотносить факт 
языка, обладающий лингвострановедческой маркиро-
ванностью, с научно-исследовательской парадигмой, 
владеть методикой его анализа; навыки выявления, 
систематизации и интерпретации этнокультурных и 
этноязыковых явлений, специфичных для опре-
деленной страны

Лингвокультурология (по 
выбору)

2.29 Навыки и умения анализа художественного текста 
через анализ его лексического наполнения;  анализа 
специфики организации художественного текста; -
анализа лексического уровня художественного текста;  
анализа стилистических средств и тропов худо-
жественных текстов.

Русская литература в аспекте 
РКИ (по выбору)

2.30 Умение анализировать и теоретически усваивать 
идеалы добра и красоты, разрабатываемые в 
произведениях классиков литературы; умение 
выявлять и анализировать идейно-теоретическое, 
жанровое и стилистическое своеобразие литературно-
критических произведений

История русской 
литературной критики (по 
выбору)

Умения и навыки делать выводы
Учебный процесс организован таким образом, что по окончании курса бакалавр по 
специальности русская филология сможет самостоятельно анализировать и оценивать 
языковые и литературные процессы, происходящие в области русской филологии; может 
делать четко аргументированные выводы на основании анализа имеющегося теоретического 
материала; владеет навыками видения проблемы в синхронии и диахронии; может делать 
выводы об основных литературных процессах; может анализировать различные стороны и 
элементы системы русского литературного языка и делать аргументированные выводы; умеет 
инновационно синтезировать информацию, опираясь на новейшие данные; умеет 
интерпретировать факты, критически оценивать их, составлять соответствующее письменное 
заключение и решать проблемы; умеет адаптироваться в конкретной ситуации; умеет 
творчески использовать теоретические положения дисциплин цикла «Русская филология» 
для решения практических профессиональных задач.
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Навыки коммуникации
Владение русским и вторым славянским языком (польским) облегчит  бакалавру по 
специальности русская филология контакты  в международной сфере. Бакалавр  будет
владеть навыками  устной и письменной коммуникации с профессиональной и/или 
академической общественностью на русском языке с учетом достижений информационно-
коммуникативных технологий и стандартов академической чести; навыками творческого 
использования современных информационных и коммуникативных технологий для устной и 
письменной презентации на русском языке; навыки коммуникации в новой культурной и 
языковой среде (на польском языке). 
ებისБакалавр будет владеть навыками поиска и  эффективного нахождения информации как 
из первичных, так и из вторичных информационных источников, в том числе с помощью 
интернета и других технологий, а также навыки обработки и синтеза этой информации с 
использованием принятых в области русской филологии методов. Бакалавр по специальности 
русская филология будет владеть навыками групповой работы и участия в 
профессиональных дебатах, используя  соответствующую научную терминологию

Умения и навыки учиться
Бакалавр по специальности русская филология владеет навыками и умениями рационально 
планировать и организовывать учебное время. Он понимает необходимость углубления 
знаний, может самостоятельно управлять своим процессом обучения, используя широкий 
спектр ресурсов, он владеет навыками использования информационных технологий как 
коммуникативный и учебный инструментарий.
Студент может последовательно и многосторонне оценивать собственный учебный процесс и 
полученные знания в области русской филологии, установить необходимость продолжения 
образования, он стремиться к саморазвитию и профессиональному совершенствованию, 
может работать над самим собой, может самостоятельно совершенствовать полученные в 
процессе обучения в бакалавриате знания непосредственно в практической деятельности. 
Может работать самостоятельно в условиях минимального руководства в соответствии в 
предварительно обговоренными рекомендациями / инструкциями. Может обновлять свои 
знания путем самостоятельной работы с отраслевой научной литературой. Студент 
овладевает навыками работы в учебных группах, а также навыками  самостоятельной работы, 
что автоматически способствует успешной адаптации в новой среде.
Он может вести исследовательскую работу в соответствии с предварительно разработанными 
рекомендациями / инструкциями под наблюдением руководителя, у него есть возможность и 
способности  продолжить обучение  на следующей ступени академического высшего 
образования (магистратура)

Ценности
В процессе освоения программы у бакалавра по специальности русская филология 
формируется осознание национальных и общечеловеческих ценностей, вырабатывается
гражданское сознание, чувство профессиональной, социальной и этической, моральной 
ответственности, толерантности и уважительного отношения к другой культуре и 
культурным ценностям, уважительное отношение к  самому факту наличия 



250

противоположных мнений; формируются навыки соблюдения норм и правил академической 
этики. Владение этическими и социальными ценностями подготавливает студента к его 
будущей роли в обществе, что находит выражение в формировании успешного гражданина и 
предоставлении ему возможности в будущем занять достойное место в обществе.

Методы достижения результатов обучения
Для достижения намеченных результатов обучения программа использует установленные 
учебным планом формы обучения – лекции, рабочие группы, семинары, домашние задания, 
рефераты, презентации, перевод, бакалаврская работа, эссе, промежуточный (коллоквиум)  и 
итоговый контроль. В формате используются также различные методы обучения (вербальный 
метод, метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, ролевые и ситуативные игры, работа с 
научной, учебной и справочной литературой, конспектирование, составление тезисов, 
аннотаций, дискуссии и дебаты, метод мозгового штурма, эвристический метод, методы, 
ориентированные на действие и др.)

Каждая дисциплина в рамках учебной бакалаврской программы по русской филологии
опирается на современные методологические подходы, что предусматривает, в первую 
очередь, выбор стратегии обучения и правильную организцию учебного времени, а также 
постановку проблемы и поиски путей ее решения. Эти умения и навыки студент приобретает 
в ходе аудиторной работы, когда в процессе обучения планируется каждый этап занятия и 
целенаправленно осуществляется интерактивная коммуникация. Современные 
дидактические руководства указывают также на необходимость стратегического 
планирования каждой отдельной ступени обучения, поскольку правильно организованное 
учебное время обусловливает высокое качество получаемых знаний. Правильное 
распределение  времени приобретает особо важное значение для подготовки и презентации 
групповых и индивидуальных проектов, поскольку запланированная и реализованная устная 
коммуникация делает аудиторную работу более эффективной.

Под методом обучения в программе понимается упорядоченный способ организации 
совместной деятельности субъектов образовательного процесса [преподавателя (тьютора) и 
обучающегося или группы обучающихся], направленный на усвоение содержания 
образования, общее и профессиональное развитие личности будущего специалиста. Метод 
обучения характеризуется тремя признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, 
характер взаимодействия субъектов обучения. Основные методы, которые предполагается 
использовать при реализации Программы:

«Мозговой штурм» (Brain storming) – один из  эвристических методов обучения, 
активизирующих познавательную самостоятельность обучающихся, способствующих 
развитию творческого подхода к решению поставленной проблемы. Метод предполагает 
создание условий для генерирования как можно больше идей, мнений, взглядов, желательно 
радикально отличающихся друг о друга, в рамках конкретной темы по конкретному 
вопросу/проблеме. Мозговой штурм предполагает запрет на любую критику  на стадии 
генерации идей, когда основной акцент делается скорее на количество идей, чем на их 
качество. После стадии 
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первоначальной генерации предложенные участниками идеи могут быть сгруппированы, 
оценены, отложены 
для дальнейшего их изучения или отобраны как возможное решение рассматриваемой 
проблемы.

Дискуссия/дебаты – один из самых распространенных методов интерактивного обучения.  
Метод направлен на развитии критического мышления и коммуникативных способностей; 
предполагающий целенаправленный и упорядоченный обмен мнениями, направленный на 
согласование противоположных точек зрения  и приход к общему основанию. В основе 
дискуссии лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды участников на 
один и тот же предмет обсуждения. Дискуссия резко повышает степень вовлеченности 
студента в учебный процесс и его активность. Дискуссия может перерасти в спор. Метод 
развивает навыки ведения дискуссии и умения аргументировать свое мнение.

Процедура RAFT – [роль (от имени кого будет представлено сообщение), аудитория (для 
кого?), форма (в какой форме?), тема (о чем будет рассказано в сообщении] –  метод, 
позволяющий создать письменные тексты по избранной теме, различные в тематическом 
и жанровом отношении. Метод развивает способность рассматривать тему с разных точек 
зрения; навыки письменной речи.
Групповая работа -  обучение по этому методу предполагает деление студенческой 
аудитории на небольшие группы. Каждая группа получает свое задание, которое каждый 
член группы разрабатывает самостоятельно, параллельно консультируясь с остальными 
членами группы. Исходя из поставленной задачи, в процессе работы  возможно 
перераспределение функций между членами группы. Подобная стратегия обеспечивает 
максимальную вовлеченность всех студентов в учебный процесс.

Эвристический метод -  опирается на поэтапное решение поставленной перед студентом 
задачи, осуществление которой  в учебном процессе достигается путем самостоятельной 
фиксации фактов и установления связей между ними.

Ролевые и ситуативные игры – организованные по определенному сценарию ролевые 
игры, моделирующие ситуации общения по тому или иному поводу, предоставляют 
студентам возможность увидеть проблему с разных сторон и помогают сформировать 
альтернативные взгляды на нее. Данный метод обучения особенно эффективен в 
процессе изучения иностранного языка, поскольку способствует повышению 
мотивированности студентов и максимально мобилизует их  для включения  в 
имитированную ситуацию.

Метод демонстрации – один из наглядных методов обучения, предполагающих 
визуальное представление информации. Он достаточно эффективен с точки зрения 
достижения результатов обучения. Зачастую лучше представлять студентам 
одновременно видео- и аудиоинформацию. Демонстрация учебного материала может 
быть осуществлена как преподавателем, так и студентом. Этот метод помогает сделать 
наглядным каждый этап освоения учебного материала, конкретизировать то, что 
студенту придется выполнять самостоятельно; в то же время эта стратегия визуально 
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представляет суть проблемы/вопроса.
Индукция, дедукция, анализ и синтез
Индуктивный метод обучения определяет такую форму любых предметных знаний,  
когда  направление мысли идет от конкретного к абстрактному, об частного к общему, от 
фактов к их обобщению, т.е. изложение учебного материала преподносится от 
конкретного к обобщенному. Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех 
случаях, когда материал носит, преимущественно, фактический характер или связан с 
формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных 
рассуждений. Применение индукции в обучении позволяет сделать обобщающий вывод 
очевидным, убедительным, вытекающим из рассмотренных фактов и потому доказательным 
для учащихся.
Дедуктивный метод определяется такую форму любых предметных знаний, которая 
представляет собой логический процесс обнаружения новых знаний путем опоры на общие 
знания, т.е. процесс идет от общего к конкретному. Дедуктивный подход к построению 
учебного предмета позволяет вместо описания множества отдельных единичных фактов 
изложить общие принципы, понятия и умения применительно к соответствующей области 
знания, усвоение которых позволит затем учащимся анализировать все частные варианты как 
их проявления.
Метод анализа предполагает расчленение учебного материала, составляющего одно целое, на 
составные части, тем самым упрощается детальное освещение отдельных вопросов сложной 
проблемы.
Метод синтеза подразумевает обратный процесс, т.е. восстановление целого путем 
группировки отдельных вопросов. Это метод способствует развитию умений и навыков 
видеть проблему в целостности, как одно целое.
Объяснительный метод опирается на рассуждения по данному вопросу. При изложении 
материала лектор приводит конкретные примеры,  которые подробно обсуждаются в группе 
в рамках данной темы. 
Устный метод изложения лекции и метод письменной работы подразумевает, что студенты  
слушают  лекцию на определенную тему, письменно фиксируют ее основные положения и 
составляют тезисы. 
Проблемное изложение – метод обучения, направленный на демонстрацию обучающимся 
способов организации мышления; предполагает демонстрацию лектором  четырех этапов 
проблемно-поисковой деятельности:  проблемная ситуация и ее анализ -  постановка 
проблемы -  ее решение -   рефлексия оптимальности найденного решения, а также способов 
мышления.

Обучение, ориентированное на действие – требует как от профессора, так и от студента 
активного включения в учебный процесс, в котором основой упор делается на практическую 
интерпретацию теоретического материала.
Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение обучающимся всех
этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, развитие исследовательских умений, 
аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой деятельности 
осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая субъективно новый 
результат.
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Метод  ассоциативных связей – используется для работы в небольших группах и является 
наилучшим средством развития критического  мышления. На доске пишется основное 
слово или фраза, вокруг которой фиксируются связанные с определенной темой 
ассоциации. Затем студенты пишут эссе на предложенную тему, лучшие темы 
анализируются в аудитории.
Метод письменной  работы – подразумевает следующие виды активностей: конспектирование 
материала, составление тезисов, написание реферата, эссе, цитирование  и т.п.
В процессе объяснения грамматического материала эффективны методы составления схем и 
диаграмм (диаграмма Венна, Т- схемы, «рыбий скелет», языковые кластеры и др.), работа в 
парах и в группах.
Каждая дисциплина, включенная в курикулум бакалаврской программы по русской 
филологии,  выбирает тот или иной метод обучения, исходя их специфики предмета. Чаще 
всего имеет место комбинация различных методов с целью наиболее эффективного 
достижения намеченных результатов. Формат конкретной учебной дисциплины и 
используемые в процессе обучения методы указаны в соответствующих силлабусах.

Система оценки знаний студентов:
Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и 
науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  
образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического 
совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, 
регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете».
Согласно этому документу, учебная нагрузка студента бакалаврской программы по русской 
филологии включает следующие компоненты: 1) посещение лекций, занятия в рабочих 
группах, практические занятия; 2) время на самостоятельную работу; 3)  время на подготовку 
и сдачу экзаменов; 4) учебно-исследовательская работа (перевод, бакалаврская работа и др.); 
5) защита учебно-исследовательской работы; 6) предусмотренные программой другие виды 
учебной деятельности.
Оценка учебной деятельности студентов предусматривает промежуточный контроль и 
итоговый экзамен. Максимальная оценка за учебный курс составляет 100 баллов, 
минимальная – 51 балл.
Итоговый экзамен оценивается в 40 баллов. Обязательная форма сдачи итогового 
семестрового экзамена – письменный экзамен. Учитывая специфику учебного курса, 
итоговый экзамен может содержать и компонент устного экзамена (комбинированный 
экзамен); право выхода на итоговый экзамен предоставляется студенту, который   с учетом 
оценок промежуточного контроля и максимальных баллов итогового экзамена сможет 
набрать 51 балл.
Согласно действующим в университете правилам, регулирующим учебный процесс, оценка 

знаний студентов осуществляется следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень 
хорошо , B; 71-80 – хорошо, C;  61-70 – удовлетворительно, D; 51-60 – достаточно, E; 41-50 –
не сдал, FX; 0-40 – срезался, F.
Критерии оценки даются в каждом конкретном  силлабусе. Оценка осуществляется как 
минимум по четырем компонентам. 
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Методы, используемые в процессе оценивания знаний студентов, находятся в полном 
соответствии с предусмотренными как программой в целом, так и ее отдельными 
компонентами (учебными курсами) результатами обучения и соответствующими 
предметными и общими (трансферными) умениями и навыками. Формы и критерии оценки 
учебных курсов даны в соответствующих силлабусах учебных дисциплин.
Особое внимание в процессе обучения уделяется обратной связи со студентами, 
своевременному и детальному информированию о результатах промежуточных экзаменов и 
итогах финального экзамена, что позволяет студенту лучше осознать допущенные ошибки, 
увидеть свои слабые стороны и направить больше усилий на свое профессиональное 
развитие.

Семинарская  и практическая работа включенных в куррикулум бакалаврской программы по 
русской филологии  дисциплин предусматривает ознакомление студентов после каждого 
промежуточного экзамена с результатами оценки их знаний, анализ и обсуждение типичных 
ошибок. Для этой цели могут быть также использованы обязательные консультационные 
часы академического персонала программы.

Контактное лицо:
Руководители программы: 
профессор, доктор филологических наук Давид Гоциридзе, davidgotsiridze@yahoo.com
профессор, доктор филологических наук Мария Филина: mariam.pilina@tsu.ge
larmaria19@yahoo.com
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Название дополнительной бакалаврской программы: русская филология / Russian Philology

Уровень обучения: Бакалавриат

Объем дополнительной программы в кредитах: 60 кредитов
60 кредитов дополнительной бакалаврской программы распределяются следующим образом:
 40 кредитов – обязательные для специальности дисциплины;
 20 кредитов – предметы по выбору для специальности (студент выбирает любой
предмет из числа 

обязательных или выборных дисциплин основной программы по русской филологии)

Язык обучения: русский

Цель программы: Дополнительная бакалаврская программа по русской филологии , 
функционирующая на базе факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного 
университета, сохраняет профиль основной бакалаврской программы «Русская филология».
Цель программы – дать студенту общие знания в сфере русской филологии и сформировать 
те предметные компетенции и умения-навыки,  благодаря которым, в комбинации с 
основной (профилирующей) специальностью, его шансы успешного трудоустройства на 
рынке труда  намного возрастут.
Прослушанные в рамках дополнительной специальности дисциплины отражаются в 
Приложении к диплому, однако дополнительная специальность не присуждает студенту 
квалификацию и академическую степень. В результате освоения дополнительной программы 
первой ступени высшего образования «Русская филология» студент овладевает частью 
обязательных отраслевых (общефилологических) компетенций, а также практическими и 
профессиональными умениями и навыками  в области современного русского литературного 
языка и истории русской литературы.

Дополнительная бакалаврская программа по русской филологии факультета гуманитарных 
наук Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили соответствует 
миссии университета и предусматривает  достижение означенных этой миссией целей –
способствовать  интеллектуальному, нравственному, культурному и социально-
экономическому развитию общества, развитию инновационных исследований и 
инновационного обучения, обучению, ориентированного на студента, подготовке 
конкурентоспособных кадров, развитию международного сотрудничества.

Цели и ориентиры бакалаврской программы «Русская филология» полностью согласуются с 
долгосрочным стратегическим планом развития ТГУ и основными задачами и 
стратегическими целями факультета гуманитарных наук – обеспечить соответствие 
гуманитарных наук современным стандартам, возможность получить образование, 
ориентированное на будущее, и подготовку конкурентоспособных кадров. 

Предварительные условия допуска к дополнительной программе: без предварительных 
условий. последний срок выбора дополнительной специальности - IV семестр.
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Дополнительная бакалаврская программа по русской филологии предоставляет студенту 
возможность приобрести знания, выработать соответствующие умения и навыки и 
продемонстрировать их в следующих направлениях.

 Знание и осознание:

1.1 Знание теоретических основ фонетики, лексикологии, 
морфологии и синтаксиса современного русского 
литературного языка:
знание основных аспектов фонетики, графики и 
орфографии, фонологической системы русского языка, 
основных законов функционирования и развития 
звуковой материи языка, основных правил орфографии 
русского языка,  основных  орфоэпических норм 
современного русского языка;
знание основных морфологических категорий и 
особенностей их функционирования;
знание принципов системной организации лексики 
русского языка, динамики лингвистической 
интерпретации фразеологического и 
лексикографического материала, особенностей
диалектной лексики, основ фразеологии русского 
языка;
знание основ теоретического синтаксиса русского 
языка, о  современном состоянии и тенденциях 
развития синтаксического строя русского языка, 
теоретические знания о грамматическом строении, 
значении и функции в речи словосочетания, простого 
и сложного предложения, текста, об основных типах 
вариативности в синтаксисе русского языка

Современный русский 
литературный язык 1 
(фонетика), 2 (лексика), 3 
(морфология), 4 (синтаксис) 
[основной]

1.2 Знание  теоретического курса истории русской 
литературы: знания о месте и значении русской 
литературы в историческом бытии этноса – народа –
нации,  об основных периодах истории русской 
литературы, об эволюции форм и функций литературы 
в процессе развития русской культуры, о месте, роли и 
значении русской литературы в мировой культуре; 
знание литературы русской эмиграции как части 
русской литературы; знание большого массива 
художественных текстов; широкие представления о 
культурном диалоге на протяжении двух веков; знание 
основных понятий и концепций в области истории 
литературы

История русской литературы 
1, 2, 3,4 (обязательный); 
Литература русской 
эмиграции (обязательный); 
Направления русского 
литературоведения
(обязательный); История 
русской литературной крити-
ки (по выбору)
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1.3 Знания о древней русской литературе как явлении 
культуры средневекового типа, тематическом составе, 
стилях и жанрах древнерусской литературы на разных 
этапах ее исторического развития; об основных 
положениях и концепциях в области истории лите-
ратуры, основных этапах развития русской литературы 
данного периода в их фактической конкретности, 
знание предусмотренных программой текстов 
древнерусской литературы.

История русской литературы 
1 (обязательный)

1.4 Знания  об истории русской литературы и 
литературной жизни XIX в. в контексте русской 
культуры; знание основных событий историко-
культурной и литературной жизни XIX в., идейных и 
стилевых течений русского искусства, литературных 
направлений и школ XIX в., литературной и 
общественной борьбе этой эпохи; владение большим 
массивом конкретных текстов; общие представления  
об общественно-политической ситуации эпохи; знания 
по истории России того времени.

История русской литературы 
2,3
(обязательный)

1.5 Знания о разных направлениях и школах в русской 
литературе XX века,  о литературной и общественной 
борьбе эпохи;
знакомство с вершинными произведениями русской 
литературы данного периода, как литературы 
«Серебряного века», так и литературы, советского 
периода; владение значительным массивом 
конкретных текстов; знания по общественно-
политической ситуации двадцатого столетия; 
определенные знания по истории России того 
времени

История русской литературы 
4
(обязательный)

 Практическое использование полученных знаний

2.1 Умение и навыки практического анализа звуковой 
оболочки языка, записи звучащей речи, 
орфографического анализа письменного текста с точки 
зрения принципов современной русской орфографии; 
практическое  владение основными орфоэпическими 
нормами современного русского литературного языка.

Современный русский 
литературный  язык 1 
(фонетика)
(основной)

2.2 Умения и навыки  научного анализа синтаксических 
явлений,  умение производить многоаспектный анализ 
простого, сложного и многокомпонентного сложного 
предложений, выделять имеющиеся в предложении 

Современный русский 
литературный язык 4 
(основной)
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словосочетания, отграничивать от других сочетаний 
слов и анализировать их; умение характеризовать все 
виды осложняющих конструкций, выявлять их 
структурную и смысловую специфику;

2.3 Навыки  владения приемами словообразовательного и 
морфологического анализа,  умение терминологически 
правильно (на уровне современной науки о языке) 
определять любую грамматическую категорию, 
правильно квалифицировать языковые явления в 
системе словообразования и морфологии

Современный русский 
литературный язык 3 
(морфология) (обязательный)

2.4 Умение раскрыть своеобразие художественных 
произведений и творчества писателей в их связи с 
историко-литературным контекстом и с 
использованием основных понятий и терминов 
литературоведения, приемов и методов анализа и 
интерпретации текстов различной эстетической
природы; умение пользоваться  научной, справочной 
литературой, библиографическими источниками и 
современными поисковыми системами; умение 
излагать устно и письменно свои суждения по 
вопросам истории русской литературы и создавать 
разного вида тексты: реферат научных источников, 
самостоятельный анализ художественного текста; 
умение применять полученные знания в научно-
исследовательской деятельности; владение навыками 
анализа и интерпретации литературного произведения 
в русле определенной научной методологии; навыки 
по сопоставительному анализу различных культур и 
литературных текстов.

История русской литературы 
1, 2, 3, 4 (обязательный)

2.5 Умение творчески оценивать лексико—семантическую 
специфику языковых единиц и выбирать в конкретной 
ситуации оптимальный лексический вариант; знание и 
умение практически использовать социальные, 
профессиональные и диалектные особенности русской 
речи в  дискурсивной практике; умение пользоваться 
различными словарями русского языка

Современный русский язык 2 
(лексикология) 
(обязательный)

Умения и навыки делать выводы

Учебный процесс организован таким образом, что по окончании курса студент сможет 
самостоятельно анализировать и оценивать языковые и литературные процессы, 
происходящие в области русской филологии; может делать аргументированные выводы на 
основании анализа имеющихся теоретического материала; может делать выводы об основных 
литературных процессах; может анализировать различные стороны и элементы системы 
русского литературного языка и делать аргументированные выводы; умеют инновационно 
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синтезировать информацию, опираясь на новейшие данные; умеют интерпретировать факты 
и решать проблемы; умеют творчески использовать теоретические положения дисциплин 
цикла «Русская филология» для решения профессиональных задач; может охарактеризовать 
конкретный речевой материал.

Навыки коммуникации

Бакалавр  будет владеть навыками  устной и письменной коммуникации с профессиональной 
и/или академической общественностью на русском языке с учетом достижений 
информационно-коммуникативных технологий и стандартов академической чести; навыками 
творческого использования современных информационных и коммуникативных технологий 
для устной и письменной презентации на русском языке.

Умения и навыки учиться
В процессе обучения студенту приходится иметь дело с большим  материалом, что потребует 
от него умения рационально распределять  и использовать время. Студент овладевает 
навыками самостоятельной работа, а также работы в учебных группах. Он может 
самостоятельно управлять своим процессом обучения, используя широкий спектр ресурсов, 
владеет навыками использования информационных технологий как коммуникативный и 
учебный инструментарий.

Ценности

В процессе освоения программы у бакалавра по специальности русская филология 
формируется осознание национальных и общечеловеческих ценностей, вырабатывается
гражданское сознание, чувство профессиональной, социальной и этической, моральной 
ответственности, толерантности и уважительного отношения к другой культуре и 
культурным ценностям, уважительное отношение к  самому факту наличия 
противоположных мнений; формируются навыки соблюдения норм и правил академической 
этики. Владение этическими и социальными ценностями подготавливает студента к его 
будущей роли в обществе, что находит выражение в формировании успешного гражданина и 
предоставлении ему возможности в будущем занять достойное место в обществе.

Методы достижения результатов обучения

Для достижения намеченных результатов обучения программа использует установленные 
учебным планом формы обучения – лекции, рабочие группы, семинары, домашние задания, 
рефераты, презентации, перевод, бакалаврская работа, эссе, промежуточный (коллоквиум)  и 
итоговый контроль. В формате используются также различные методы обучения (вербальный 
метод, метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, ролевые и ситуативные игры, работа с 
научной, учебной и справочной литературой, конспектирование, составление тезисов, 
аннотаций, дискуссии и дебаты, метод мозгового штурма, эвристический метод, методы, 
ориентированные на действие и др.)

Основные методы, которые предполагается использовать при реализации Программы:
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«Мозговой штурм» (Brain storming) – один из  эвристических методов обучения, 
активизирующих познавательную самостоятельность обучающихся, способствующих 
развитию творческого подхода к решению поставленной проблемы. Метод предполагает 
создание условий для генерирования как можно больше идей, мнений, взглядов, желательно 
радикально отличающихся друг о друга, в рамках конкретной темы по конкретному 
вопросу/проблеме. Мозговой штурм предполагает запрет на любую критику  на стадии 
генерации идей, когда основной акцент делается скорее на количество идей, чем на их 
качество. После стадии 
первоначальной генерации предложенные участниками идеи могут быть сгруппированы, 
оценены, отложены 
для дальнейшего их изучения или отобраны как возможное решение рассматриваемой 
проблемы.

Дискуссия/дебаты – один из самых распространенных методов интерактивного обучения.  
Метод направлен на развитии критического мышления и коммуникативных способностей; 
предполагающий целенаправленный и упорядоченный обмен мнениями, направленный на 
согласование противоположных точек зрения  и приход к общему основанию. В основе 
дискуссии лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды участников на 
один и тот же предмет обсуждения. Дискуссия резко повышает степень вовлеченности 
студента в учебный процесс и его активность. Дискуссия может перерасти в спор. Метод 
развивает навыки ведения дискуссии и умения аргументировать свое мнение.

Процедура RAFT – [роль (от имени кого будет представлено сообщение), аудитория (для 
кого?), форма (в какой форме?), тема (о чем будет рассказано в сообщении] –  метод, 
позволяющий создать письменные тексты по избранной теме, различные в тематическом 
и жанровом отношении. Метод развивает способность рассматривать тему с разных точек 
зрения; навыки письменной речи.
Групповая работа -  обучение по этому методу предполагает деление студенческой 
аудитории на небольшие группы. Каждая группа получает свое задание, которое каждый 
член группы разрабатывает самостоятельно, параллельно консультируясь с остальными 
членами группы. Исходя из поставленной задачи, в процессе работы  возможно 
перераспределение функций между членами группы. Подобная стратегия обеспечивает 
максимальную вовлеченность всех студентов в учебный процесс.

Эвристический метод -  опирается на поэтапное решение поставленной перед студентом 
задачи, осуществление которой  в учебном процессе достигается путем самостоятельной 
фиксации фактов и установления связей между ними.

Ролевые и ситуативные игры – организованные по определенному сценарию ролевые 
игры, моделирующие ситуации общения по тому или иному поводу, предоставляют 
студентам возможность увидеть проблему с разных сторон и помогают сформировать 
альтернативные взгляды на нее. Данный метод обучения особенно эффективен в 
процессе изучения иностранного языка, поскольку способствует повышению 
мотивированности студентов и максимально мобилизует их  для включения  в 
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имитированную ситуацию.

Метод демонстрации – один из наглядных методов обучения, предполагающих 
визуальное представление информации. Он достаточно эффективен с точки зрения 
достижения результатов обучения. Зачастую лучше представлять студентам 
одновременно видео- и аудиоинформацию. Демонстрация учебного материала может 
быть осуществлена как преподавателем, так и студентом. Этот метод помогает сделать 
наглядным каждый этап освоения учебного материала, конкретизировать то, что 
студенту придется выполнять самостоятельно; в то же время эта стратегия визуально 
представляет суть проблемы/вопроса.
Индукция, дедукция, анализ и синтез
Индуктивный метод обучения определяет такую форму любых предметных знаний,  
когда  направление мысли идет от конкретного к абстрактному, об частного к общему, от 
фактов к их обобщению, т.е. изложение учебного материала преподносится от 
конкретного к обобщенному. Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех 
случаях, когда материал носит, преимущественно, фактический характер или связан с 
формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных 
рассуждений. Применение индукции в обучении позволяет сделать обобщающий вывод 
очевидным, убедительным, вытекающим из рассмотренных фактов и потому доказательным 
для учащихся.
Дедуктивный метод определяется такую форму любых предметных знаний, которая 
представляет собой логический процесс обнаружения новых знаний путем опоры на общие 
знания, т.е. процесс идет от общего к конкретному. Дедуктивный подход к построению 
учебного предмета позволяет вместо описания множества отдельных единичных фактов 
изложить общие принципы, понятия и умения применительно к соответствующей области 
знания, усвоение которых позволит затем учащимся анализировать все частные варианты как 
их проявления.
Метод анализа предполагает расчленение учебного материала, составляющего одно целое, на 
составные части, тем самым упрощается детальное освещение отдельных вопросов сложной 
проблемы.
Метод синтеза подразумевает обратный процесс, т.е. восстановление целого путем 
группировки отдельных вопросов. Это метод способствует развитию умений и навыков 
видеть проблему в целостности, как одно целое.
Объяснительный метод опирается на рассуждения по данному вопросу. При изложении 
материала лектор приводит конкретные примеры,  которые подробно обсуждаются в группе 
в рамках данной темы. 
Устный метод изложения лекции и метод письменной работы подразумевает, что студенты  
слушают  лекцию на определенную тему, письменно фиксируют ее основные положения и 
составляют тезисы. 
Проблемное изложение – метод обучения, направленный на демонстрацию обучающимся 
способов организации мышления; предполагает демонстрацию лектором  четырех этапов 
проблемно-поисковой деятельности:  проблемная ситуация и ее анализ -  постановка 
проблемы -  ее решение -   рефлексия оптимальности найденного решения, а также способов 
мышления.
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Обучение, ориентированное на действие – требует как от профессора, так и от студента 
активного включения в учебный процесс, в котором основой упор делается на практическую 
интерпретацию теоретического материала.
Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение обучающимся всех 
этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, развитие исследовательских умений, 
аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой деятельности 
осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая субъективно новый 
результат.

Метод  ассоциативных связей – используется для работы в небольших группах и является 
наилучшим средством развития критического  мышления. На доске пишется основное 
слово или фраза, вокруг которой фиксируются связанные с определенной темой 
ассоциации. Затем студенты пишут эссе на предложенную тему, лучшие темы 
анализируются в аудитории.
Метод письменной  работы – подразумевает следующие виды активностей: конспектирование 
материала, составление тезисов, написание реферата, эссе, цитирование  и т.п.
В процессе объяснения грамматического материала эффективны методы составления схем и 
диаграмм (диаграмма Венна, Т- схемы, «рыбий скелет», языковые кластеры и др.), работа в 
парах и в группах.
Каждая дисциплина, включенная в курикулум бакалаврской программы по русской 
филологии,  выбирает тот или иной метод обучения, исходя их специфики предмета. Чаще 
всего имеет место комбинация различных методов с целью наиболее эффективного 
достижения намеченных результатов. Формат конкретной учебной дисциплины и 
используемые в процессе обучения методы указаны в соответствующих силлабусах.

Система оценки знаний студентов:
Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и 
науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  
образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического 
совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, 
регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете»
Согласно этому документу, учебная нагрузка студента бакалаврской программы по русской 
филологии включает следующие компоненты: 1) посещение лекций, занятия в рабочих 
группах, практические занятия; 2) время на самостоятельную работу; 3)  время на подготовку 
и сдачу экзаменов; 4) учебно-исследовательская работа (перевод, бакалаврская работа и др.); 
5) защита учебно-исследовательской работы; 6) предусмотренные программой другие виды 
учебной деятельности
Оценка учебной деятельности студентов предусматривает промежуточный контроль и 
итоговый экзамен. Максимальная оценка за учебный курс составляет 100 баллов, 
минимальная – 51 балл.
Итоговый экзамен оценивается в 40 баллов. Обязательная форма сдачи итогового 
семестрового экзамена – письменный экзамен. Учитывая специфику учебного курса, 
итоговый экзамен может содержать и компонент устного экзамена (комбинированный 
экзамен); право выхода на итоговый экзамен предоставляется студенту, который   с учетом 
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оценок промежуточного контроля и максимальных баллов итогового экзамена сможет 
набрать 51 балл.
Согласно действующему в университете правилам, регулирующим учебный процесс, оценка 

знаний студентов осуществляется следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень 
хорошо , B; 71-80 – хорошо, C;  61-70 – удовлетворительно, D; 51-60 – достаточно, E; 41-50 –
не сдал, FX; 0-40 – срезался, F.
Критерии оценки даются в каждом конкретном  силлабусе. Оценка осуществляется как 
минимум по четырем компонентам. 

Методы, используемые в процессе оценивания знаний студентов, находятся в полном 
соответствии с предусмотренными как программой в целом, так и ее отдельными 
компонентами (учебными курсами) результатами обучения и соответствующими 
предметными и общими (трансферными) умениями и навыками. Формы и критерии оценки 
учебных курсов даны в соответствующих силлабусах учебных дисциплин.
Особое внимание в процессе обучения уделяется обратной связи со студентами, 
своевременному и детальному информированию о результатах промежуточных экзаменов и 
итогах финального экзамена, что позволяет студенту лучше осознать допущенные ошибки, 
увидеть свои слабые стороны и направить больше усилий на свое профессиональное 
развитие.
Семинарская  и практическая работа включенных в куррикулум бакалаврской программы по 
русской филологии  дисциплин предусматривает ознакомление студентов после каждого 
промежуточного экзамена с результатами оценки их знаний, анализ и обсуждение типичных 
ошибок. Для этой цели могут быть также использованы обязательные консультационные 
часы академического персонала программы.

Контактное лицо:
Руководители программы: 
профессор, доктор филологических наук Давид Гоциридзе, davidgotsiridze@yahoo.com
профессор, доктор филологических наук Мария Филина: mariam.pilina@tsu.ge
larmaria19@yahoo.com
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ახალი ბერძნული ფილოლოგია / Modern Greek 
Philology 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი (ახალი ბერძნული ფილოლოგია) 
/ BA in Philology  (Modern Greek Philology)

სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი.

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად:
50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 
120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 
60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ
არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა
საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება
იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა
სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად
დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა, ან ადამიანური და
მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ
საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია კრედიტების
გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო
ენის ცოდნის გასაღრმავებლად. 
10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  
20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება
ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები), 80 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის
სავალდებულო სასწავლო კურსებს, მათ შორის 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო ნაშრომს, 
20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს. 

სწავლების ენა: ქართული. სასწავლო კურსების გარკვეული ნაწილი ტარდება
ახალბერძნულად, რაც მითითებულია შესაბამის სილაბუსებში.  

მიზანი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ახალ ბერძნულ
ფილოლოგიასთან, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან
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დაკავშირებული, ფუნდამენტური და იმავდროულად ინტერდისციპლინური და კომპლექსური
ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით: 
ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის, ლიტერატურის თეორიისა და
თარგმანთმცოდნეობის საფუძვლები, ახალი ბერძნული ენა (ენათა ფლობის
ზოგადევროპული კომპეტენციების C1 დონე), ახალი ბერძნული ენის ისტორია, თანამედროვე
საბერძნეთის ისტორია,  ლიტერატურა, ხელოვნება და კულტურა, როგორც ანტიკურობისა
და შუა საუკუნეების, ისე თანამედროვე ლიტერატურულ–კულტურულ პროცესებთან
მიმართებაში და სხვ. სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აგრეთვე, რომ სურვილის
შემთხვევაში დაეუფლონ სინქრონული თარგმანის ტექნიკას ბერძნულიდან ქართულად და
ქართულიდან  ბერძნულად.  
პროგრამა მიზნად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი დარგის, 
ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა როგორც
ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, სათარჯიმნო, 
მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ბერძნულ–ქართულ კომპანიებში, საბერძნეთის, 
კვიპროსისა და საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში და სხვ. ახალი
ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა იძლევა ფართო ჰუმანიტარულ–
ფილოლოგიურ განათლებას და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო
პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო კურსდამთავრებულებს აქვთ არა
მხოლოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  
ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და
პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც თანამედროვე ბერძნული
კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
განვითარებას, ისე ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებული ურთიერთობების, ქართულ–
ბერძნული მრავალსაუკუნოვანი და მრავალმხრივი კავშირების გაღრმავებას.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 

სწავლის შედეგი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:

1.ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფართო
ცოდნა, რომელიც მოიცავს
თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.

კურსდამთავრებულმა იცის: 

ფილოსოფიური აზროვნების
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის
ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის
ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და
ლოგიკის, ფილოსოფიური
ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.30. საქართველოს ისტორიის
ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და
მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ
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კონტექსტში;
1.31. აკადემიური წერის ძირითადი

პრინციპები; 
1.32. რომელიმე სხვა

(არამაპროფილებელი) სპეციალობის
საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები
(არჩევით);

1.33. ძირითადი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები;

1.34. ლიტერატურის თეორიის
საფუძვლები;

1.35. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის
ძირითადი თეორიები, პრინციპები და
მეთოდები, ისტორიულ–შედარებითი
ენათმეცნიერების საფუძვლები, 
სინქრონული და დიაქრონული
ლინგვისტიკა;  

1.36. თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი
თეორიები, პრინციპები და
მეთოდოლოგიური პრობლემები, 
მხატვრულ თარგმანთან დაკავშირებული
ტრადიციული და თანამედროვე
ტენდენციები, ახალი ბერძნული ენიდან
ქართულად თარგმნის თავისებურებები;
ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან
საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის
შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული
ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

1.38. ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენის საფუძვლები
(არჩევით);

1.39. ერთ–ერთი ევროპული
ლიტერატურის განვითარების ძირითადი
ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი
ავტორები და მათი ნაწარმოებების
კონცეპტუალური და სტილისტური
მახასიათებლები (არჩევით);

1.40. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
ძირითადი თეორიები, პრინციპები და
მეთოდები, დარგის განვითარების
ისტორია და დღევანდელობა, ახალი
ბერძნული ენისა და ლიტერატურის
კვლევის ძირითადი ცენტრების
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საქმიანობა საბერძნეთსა და მის
ფარგლებს გარეთ;

1.41. ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის
თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;

1.42. ახალი ბერძნული ენა (მისი
მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, 
ლექსიკა და ფრაზეოლოგია) ენათა
ფლობის ზოგადევროპული
კომპეტენციების C1 დონეზე (აღნიშნული
დონის მიღწევა ხდება 6 ეტაპად A1–დან
C1–მდე); 

1.43. ახალი ბერძნული ისტორიის
საფუძვლები, ახალი ბერძნული ენის
განვითარების ძირითადი ეტაპები და
მახასიათებლები;

1.44. ახალბერძნული ლიტერატურული
ტექსტების ლინგვისტური და სტილისტური
მახასიათებლები და სხვადასხვა მწერლის
მხატვრული ხედვის თავისებურებები; 

1.45. ახალი ბერძნული ლიტერატურის
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი
შემოქმედების ძირითადი პრობლემატიკა
და კვლევის თანამედროვე
მდგომარეობა, ცალკეული
ნაწარმოებების კონცეპტუალური და
სტილისტური მახასიათებლები, ახალი
ბერძნული ლიტერატურის
თავისებურებები ევროპული
ლიტერატურის კონტექსტში;

1.46. თანამედროვე საბერძნეთის
ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და
მოვლენები; 

1.47. ბერძნული ხალხური სარიტუალო
ყოფა და ხალხური სიმღერის ძირითადი
მხატვრული მახასიათებლები, ბერძნული
ხალხური სიმღერების მიმართება ანტიკურ
ტრადიციასთან, ტიპოლოგიური
პარალელები ბერძნულსა და ქართულ
ფოლკლორს შორის (არჩევის
შემთხვევაში);

1.48. შავი ზღვის აუზში ბერძნული
კოლონიზაციის ძირითადი ეტაპები, 
ბერძნული კულტურული ელემენტის
როლი და მნიშვნელობა შავი ზღვის
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რეგიონისთვის, –ქართულ–ბერძნული
ურთიერთობების ძირითადი
მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);

1.49. სინქრონული თარგმანის თეორიის
საფუძვლები, სინქრონული თარგმანის
თავისებურებები წერილობით
თარგმანთან მიმართებაში (არჩევის
შემთხვევაში); 

1.50. ახალბერძნული იურიდიული, 
ეკონომიკური და პოლიტიკური, 
გრამატიკული ტერმინოლოგია (არჩევის
შემთხვევაში);

1.51. თანამედროვე ბერძნული თეატრის
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
ტენდენციები და მახასიათებლები
(არჩევის შემთხვევაში);

1.52. თანამედროვე ბერძნული
თეატრის, კინემატოგრაფის, მუსიკის, 
მხატვრობისა და არქიტექტურის  
ძირითადი ტენდენციები და
მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);

1.53. ახალი ბერძნული ენის სწავლების
თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;

1.54. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
საფუძვლები, რაც იძლევა ახალი
ბერძნული ენის, თანამედროვე ბერძნული
ლიტერატურისა და კულტურის ფართო
ცოდნას, ახალი ბერძნული
ენათმეცნიერებისა და
ლიტერატურათმცოდნეობის თეორიებისა
და პრინციპების კრიტიკული გააზრებისა
და სფეროს კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერების საშუალებას;

2. ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის
გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

2.1. ძირითადი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნებითი, აგრეთვე
ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ
პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი
ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად, 
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად;
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2.2. ინგლისური ენის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისათვის; 
2.3. ერთ–ერთი ევროპული ენის
(ინგლისურის გარდა) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის (არჩევის
შემთხვევაში);
2.4. ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის
გამოყენება  აკადემიური  მიზნებისთვის;
2.5. ახალი ბერძნული ენის გამოყენება
სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ
თემებზე სასაუბროდ;
2.6. კომპლექსური რთული ტექსტების
გაგება ლექსიკონის გარეშე, 
კომპლექსური რთული ტექსტის დაწერა, 
მთავარი საკითხების გამოყოფა და
შესაბამისი სტილის შერჩევა;
2.7. მხატვრული და სამეცნიერო
ლიტერატურის ახალბერძნულად კითხვა, 
დამუშავება და პროფესიულ საქმიანობაში
გამოყენება; 
2.8. ნებისმიერი სირთულის
ახალბერძნული ტექსტის ქართულად
თარგმნა წერილობით და ზეპირად (მათ
შორის თარჯიმნობა);
2.9. ნებისმიერი სირთულის ქართული
ტექსტის ახალბერძნულად თარგმნა
წერილობით და ზეპირად (მათ შორის
თარჯიმნობა);
2.10. ახალბერძნული ლიტერატურული
ტექსტების ლინგვისტურ–სტილისტური
ანალიზი;
2.11. სინქრონული თარგმანის შესრულება
ახალბერძნულიდან ქართულად და
პირიქით (მათ შორის ფორსმაჟორულ
სიტუაციასა და მულტიკულტურულ
გარემოში) (არჩევის შემთხვევაში). 

3.დასკვნის უნარი სფეროსათვის
დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება
და განმარტება, ასევე
განყენებული
მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და

კურსდამთავრებულს აქვს:
3.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, 
ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული  
მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ
საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და
მონაცემების შეგროვების, გააზრების, 
სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე
არგუმენტირებული დასკვნის
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ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება.

ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად
ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ
მეცნიერებათა, კერძოდ ახალი ბერძნული
ფილოლოგიისათვის დამახასიათებელი
მეთოდების გამოყენებით;
3.2. ახალი  ბერძნული ფილოლოგიის
სფეროში არსებული საშუალო სირთულის
პრობლემების იდენტიფიკაციისა და
თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით
მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი;
3.3. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, 
ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული
მეცნიერებების სფეროში როგორც
პირველადი, ისე მეორადი
საინფორმაციო წყაროებიდან მიღებული
ინფორმაციის, სხვადასხვა მეცნიერული
მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და
თეორიების კრიტიკული შეფასებისა და
საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების
უნარი;
3.4. ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის
განმარტების, ახალი ბერძნული ტექსტების
სინტაქსური და სტილური
თავისებურებების გააზრების უნარი
მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 

4.კომუნიკაციის
უნარი

იდეების, არსებული
პრობლემებისა და
გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და
ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ზეპირად გადაცემა
ქართულ და უცხოურ
ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად
გამოყენება.   

კურსდამთავრებულს აქვს:

4.1. ახალბერძნულად უშეცდომო ზეპირი
და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

4.2. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
სფეროში არსებული იდეების, 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი ანგარიშის, საჯარო
გამოსვლის ტექსტის მომზადების
უნარი ქართულ, ინგლისურ და
ახალბერძნულ ენებზე;

4.3. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
სფეროში ქართულ ენაზე
საკვალიფიკაციო ნაშრომის
მომზადების უნარი;

4.4. სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ახალბერძნულ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
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ზეპირად გადაცემის უნარი ქართულ, 
ინგლისურ და ახალბერძნულ ენებზე;

4.5. დისკუსიაში პროფესიული
ტერმინოლოგიის გამოყენებით
მონაწილეობის და აუდიტორიის
კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის
გაცემის უნარი ქართულად და
ახალბერძნულად;

4.6. სწავლისა და კვლევის პროცესში
თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, 
ახალბერძნულ ფილოლოგიასა და
ზოგადად ფილოლოგიურ
მეცნიერებებში არსებული უახლესი
ელექტრონული რესურსების
გამოყენების უნარი. 

5.სწავლის უნარი საკუთარი სწავლის
პროცესის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების
დადგენა. 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

5.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
სფეროში, ისევე როგორც ზოგადად
ფილოლოგიურ და ჰუმანიტარულ
კონტექსტში საკუთარი ცოდნის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასების და
შემდგომი სწავლის საჭიროებების
განსაზღვრის უნარი;

5.2. სპეციალური, ქართული, ინგლისური
და ახალბერძნული ლიტერატურის
გამოყენებით ცოდნის მიღების უნარი;

5.3. წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების
მიხედვით, ხელმძღვანელის
მეთვალყურეობით კვლევითი
სამუშაოს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის
შესრულების უნარი;

5.4. სამუშაო დროის რაციონალურად
დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. 

6.ღირებულებები ღირებულებების
ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად
სწრაფვა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

6.1. ახალბერძნულ ფილოლოგიისა და
ზოგადად ფილოლოგიურ, 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
არსებული ეთიკური პრობლემების
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ამოცნობის, გააანალიზების, 
შესაბამისი გადაწყვეტილებების
შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

6.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების
ცოდნა, ინტელექტუალური
საკუთრებისადმი პატივისცემის
გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების
პრინციპების დაცვის უნარი; 

6.3. საკუთარი პროფესიისადმი და
სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის
გრძნობა;

6.4. მულტიკულტურული სამუშაო
გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

6.5. დაკისრებული მოვალეობებისადმი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.6. პიროვნების თავისუფლების
პატივისცემა, ტოლერანტობისა და
საკუთარი ერის წინაშე
მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის
გრძნობა;

6.7. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და
ეროვნული ღირებულებებისადმი
პატივისცემის გრძნობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
სემინარის,  საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, 
თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ
სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს
აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, 
რომლებიც ბერძნულ კულტურას და ქართულ–ბერძნულ ურთიერთობებს უკავშირდება.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით
ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული
საღამოები, ბერძნულენოვანი ფილმებისა და სპექტაკლების ჩვენება და განხილვა. 
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა
სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.
ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ
საბერძნეთიდან, გერმანიიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. 
წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და
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კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში (მაგალითად, ბალკანურ
კვლევათა ინსტიტუტი (ქ. თესალონიკი), ათენის კაპოდისტრიასის სახელობის ეროვნული
უნივერსიტეტი (ქ. ათენი), იოანინას უნივერსიტეტი (ქ. იოანინა), პატრის უნივერსიტეტი (ქ.
პატრა), კალიმნოსის მუნიციპალიტეტის ბერძნული ენისა და კულტურის შემსწავლელი
პროგრამა (კ. კალიმნოსი), თრაკიის დემოკრიტეს სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. კომოტინი), 
კვიპროსის უნივერსიტეტი და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. 
პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში
მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (საბაკალავრო
ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) საბაკალავრო
ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო
საქმიანობას ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო
შამანიდი.  
ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ახალი ბერძნული ფილოლოგია / 
Modern Greek Philology 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი.

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

სწავლების ენა: ქართული. სასწავლო კურსების გარკვეული ნაწილი ტარდება
ახალბერძნულად, რაც მითითებულია შესაბამის სილაბუსებში.  

მიზანი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის მიზანია ახალ ბერძნულ
ფილოლოგიასთან დაკავშირებული, ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების
გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით: ახალი ბერძნული ენა (ენათა ფლობის
ზოგადევროპული კომპეტენციების B2 დონე), ახალი ბერძნული ენის ისტორია, თანამედროვე
ბერძნული ლიტერატურა და კულტურა თანამედროვე ლიტერატურულ–კულტურულ
პროცესებთან მიმართებაში და სხვ. 
პროგრამის კურსდამთავრებულთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, სათარჯიმნო, 
მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ბერძნულ–ქართულ კომპანიებში, საბერძნეთის, 
კვიპროსისა და საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში და სხვ. პროგრამის
კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, არამედ
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების
პერსპექტივა.  
ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულთა
თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც თანამედროვე
ბერძნული კულტურული ფასეულობების შესწავლას, ისე ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებული
ურთიერთობების, ქართულ–ბერძნული მრავალსაუკუნოვანი და მრავალმხრივი კავშირების
გაღრმავებას.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
დამატებითი პროგრამაზე სწავლის დაწყება რეკომენდირებულია სწავლების მესამე
სემესტრიდან. ძირითად სპეციალობად სასურველია არჩეულ იქნას: კლასიკური
ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, ქართული ფილოლოგია, არქეოლოგია, 
ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნებათმცოდნეობა, რაც სტუდენტს საშუალებას მისცემს კიდევ
უფრო მეტად გაიფართოვოს და გაიღრმავოს ზოგადჰუმანიტარული განათლება, გაზარდოს
სწავლის გაგრძელებისა და დასაქმების შესაძლებლობები. 

სწავლის შედეგი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის
კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:

1.ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფართო
ცოდნა, რომელიც მოიცავს
თეორიებისა და

კურსდამთავრებულმა იცის: 

1.55. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
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პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.

ძირითადი თეორიები, პრინციპები და
მეთოდები, დარგის განვითარების
ისტორია და დღევანდელობა, ახალი
ბერძნული ენისა და ლიტერატურის
კვლევის ძირითადი ცენტრების
საქმიანობა საბერძნეთსა და მის
ფარგლებს გარეთ;

1.56. ახალი ბერძნული ენის
გრამატიკის თეორიული და
პრაქტიკული ასპექტები;

1.57. ახალი ბერძნული ენა (მისი
მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, 
ლექსიკა და ფრაზეოლოგია) ენათა
ფლობის ზოგადევროპული
კომპეტენციების B2 დონეზე (აღნიშნული
დონის მიღწევა ხდება 4 ეტაპად A1–დან
B2–მდე); 

1.58. ახალი ბერძნული ენის ისტორიის
საფუძვლები, ახალი ბერძნული ენის
განვითარების ძირითადი ეტაპები და
მახასიათებლები;

1.59. ახალბერძნული
ლიტერატურული ტექსტების
ლინგვისტური და სტილისტური
მახასიათებლები და სხვადასხვა
მწერლის მხატვრული ხედვის
თავისებურებები (არჩევით); 

1.60. ახალი ბერძნული ლიტერატურის
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, 
მათი შემოქმედების ძირითადი
პრობლემატიკა და კვლევის
თანამედროვე მდგომარეობა, 
ცალკეული ნაწარმოებების
კონცეპტუალური და სტილისტური
მახასიათებლები, ახალი ბერძნული
ლიტერატურის თავისებურებები
ევროპული ლიტერატურის კონტექსტში;

2. ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის
გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

2.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ
პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი
ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
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კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად. 

(ნაშრომის) განსახორციელებლად, 
წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად;
2.2. ახალი ბერძნული ენის გამოყენება
სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ
თემებზე სასაუბროდ;
2.3. კომპლექსური რთული ტექსტების
გაგება ლექსიკონის გარეშე, 
კომპლექსური რთული ტექსტის დაწერა, 
მთავარი საკითხების გამოყოფა და
შესაბამისი სტილის შერჩევა;
2.4. მხატვრული და სამეცნიერო
ლიტერატურის ახალბერძნულად
კითხვა, დამუშავება და პროფესიულ
საქმიანობაში გამოყენება; 
2.5. ახალბერძნული ტექსტის
ქართულად თარგმნა წერილობით და
ზეპირად (მათ შორის თარჯიმნობა);
2.6. ქართული ტექსტის
ახალბერძნულად თარგმნა წერილობით
და ზეპირად (მათ შორის თარჯიმნობა) 

3.დასკვნის უნარი სფეროსათვის
დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება
და განმარტება, ასევე
განყენებული მონაცემებისა
და/ან სიტუაციების
ანალიზი სტანდარტული
და ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის
გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება.

კურსდამთავრებულს აქვს:
3.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან
დაკავშირებით მასალებისა და
მონაცემების შეგროვების, გააზრების, 
სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე
არგუმენტირებული დასკვნის
ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად
ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ
მეცნიერებათა, კერძოდ ახალი
ბერძნული ფილოლოგიისათვის
დამახასიათებელი მეთოდების
გამოყენებით;
3.2. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
სფეროში როგორც პირველადი, ისე
მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან
მიღებული ინფორმაციის, სხვადასხვა
მეცნიერული მოსაზრებების, 
ჰიპოთეზებისა და თეორიების
კრიტიკული შეფასებისა და საკუთარი
პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;
3.3. ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის
განმარტების, ახალი ბერძნული
ტექსტების სინტაქსური და სტილური
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თავისებურებების გააზრების უნარი
მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 

4.კომუნიკაციის
უნარი

იდეების, არსებული
პრობლემებისა და
გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და
ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ზეპირად გადაცემა
ქართულ და უცხოურ
ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად
გამოყენება.   

კურსდამთავრებულს აქვს:

4.7. ახალბერძნულად ზეპირი და
წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

4.8. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
სფეროში არსებული იდეების, 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი ანგარიშის, საჯარო
გამოსვლის ტექსტის მომზადების
უნარი ქართულ და ახალბერძნულ
ენებზე;

4.9. სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ახალბერძნულ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
ზეპირად გადაცემის უნარი ქართულ
და ახალბერძნულ ენებზე;

4.10. დისკუსიაში პროფესიული
ტერმინოლოგიის გამოყენებით
მონაწილეობის და აუდიტორიის
კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის უნარი ქართულად
და ახალბერძნულად;

4.11. სწავლისა და კვლევის პროცესში
თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, 
უახლესი ელექტრონული
რესურსების გამოყენების უნარი. 

5.სწავლის უნარი საკუთარი სწავლის
პროცესის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების
დადგენა. 

კურსდამთავრებულს აქვს: 

5.5. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის
სფეროში საკუთარი ცოდნის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასების და
შემდგომი სწავლის საჭიროებების
განსაზღვრის უნარი;

5.6. სპეციალური, ქართული და
ახალბერძნული ლიტერატურის
გამოყენებით ცოდნის მიღების
უნარი;

5.7. სამუშაო დროის რაციონალურად
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დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. 

6.ღირებულებები ღირებულებების
ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად
სწრაფვა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

6.8. ახალბერძნულ ფილოლოგიის
სფეროში არსებული ეთიკური
პრობლემების ამოცნობის, 
გააანალიზების, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების შერჩევისა და
დაცვის უნარი; 

6.9. პროფესიული ეთიკის ნორმების
ცოდნა, ინტელექტუალური
საკუთრებისადმი პატივისცემის
გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების
პრინციპების დაცვის უნარი; 

6.10. საკუთარი პროფესიისადმი და
სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის
გრძნობა;

6.11. დაკისრებული
მოვალეობებისადმი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.12. პიროვნების თავისუფლების
პატივისცემა, ტოლერანტობისა და
საკუთარი ერის წინაშე
მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის
გრძნობა;

6.13. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული
და ეროვნული ღირებულებებისადმი
პატივისცემის გრძნობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
სემინარის,  საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, 
თარგმანის და სხვ. ფორმატში. 
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ
სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს
აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, 
რომლებიც ბერძნულ კულტურას და ქართულ–ბერძნულ ურთიერთობებს უკავშირდება.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით
ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული
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საღამოები, ბერძნულენოვანი ფილმებისა და სპექტაკლების ჩვენება და განხილვა. 
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა
სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.
ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ
საბერძნეთიდან, გერმანიიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. 
წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და
კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში (მაგალითად, ბალკანურ
კვლევათა ინსტიტუტი (ქ. თესალონიკი), ათენის კაპოდისტრიასის სახელობის ეროვნული
უნივერსიტეტი (ქ. ათენი), იოანინას უნივერსიტეტი (ქ. იოანინა), პატრის უნივერსიტეტი (ქ.
პატრა), კალიმნოსის მუნიციპალიტეტის ბერძნული ენისა და კულტურის შემსწავლელი
პროგრამა (კ. კალიმნოსი), თრაკიის დემოკრიტეს სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. კომოტინი), 
კვიპროსის უნივერსიტეტი და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი
პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. 
პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში
მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (თარგმანი, 
მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო
საქმიანობას ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო
შამანიდი.  
ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: კლასიკური ფილოლოგია / Classical Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი (კლასიკური ფილოლოგია) / BA 
in Philology  (Classical Philology)

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი.

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად:
50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 
120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 
60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ
არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა
საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება
იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა
სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად
დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა, ან ადამიანური და
მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ
საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია კრედიტების
გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო
ენის ცოდნის გასაღრმავებლად. 
10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  
20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება
ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები), 80 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის
სავალდებულო სასწავლო კურსებს, მათ შორის 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო ნაშრომს,  
20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს. 

სწავლების ენა: ქართული.

მიზანი: პროგრამის მიზანია კლასიკურ ფილოლოგიასთან, ზოგადად ჰუმანიტარულ და
ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული, ფუნდამენტური და იმავდროულად
ინტერდისციპლინური და კომპლექსური ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების
გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის, 
ლიტერატურის თეორიისა და თარგმანთმცოდნეობის საფუძვლები, ძველი ბერძნული და
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ლათინური ენები, ანტიკური ლიტერატურა, საბერძნეთისა და რომის ისტორია, მითოლოგია, 
კულტურა, ქართულ–ბერძნული ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული
ურთიერთობების ძირითადი ეტაპები, ანტიკურობის გავლენა თანამედროვე ქართულ და
ევროპულ ლიტერატურაზე, ხელოვნებასა და კულტურაზე, კლასიკური ტრადიციის
შემოქმედებითი ათვისების ისტორია მსოფლიოში და სხვ. 
პროგრამა მიზნად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი დარგის, 
კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა როგორც ზოგადად
ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, 
მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. კლასიკური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა იძლევა ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლებას და სამეცნიერო–
კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო
კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ კლასიკური ფილოლოგიის, არამედ
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების
პერსპექტივა.  
კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და
პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ანტიკური კულტურული
ფასეულობების შესწავლასა და კლასიკური ფილოლოგიის განვითარებას, ისე ქართული
ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ანტიკურობისა და
ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 

სწავლის შედეგი: კლასიკური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:

1.ცოდნა და

გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფართო
ცოდნა, რომელიც
მოიცავს თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.

კურსდამთავრებულმა იცის:

ფილოსოფიური აზროვნების
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
კონცეპტები და მეთოდები, 
ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის
ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა
და ლოგიკის, ფილოსოფიური
ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.62. საქართველოს ისტორიის
ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და
მოვლენები მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

1.63. აკადემიური წერის
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ძირითადი პრინციპები; 
1.64. რომელიმე სხვა

(არამაპროფილებელი) 
სპეციალობის საფუძვლები, 

ძირითადი თეორიები, პრინციპები
და კვლევის მეთოდები (არჩევით);

1.65. ძირითადი ენათმეცნიერული
და ლიტერატურათმცოდნეობითი
თეორიები, პრინციპები და კვლევის
მეთოდები;

1.66. ლიტერატურის თეორიის
საფუძვლები;

1.67. ლინგვისტური
კომპარატივისტიკის ძირითადი
თეორიები და პრინციპები, 
ბერძნული და რომანული
შედარებითი ენათმეცნიერების
საფუძვლები, ლათინური ენის
გრამატიკული ფორმების
ჩამოყალიბების ისტორია და მათი

მიმართება ძველ ბერძნულთან; 
1.68. თარგმანთმცოდნეობის

ძირითადი თეორიები და
პრინციპები, ძველი ბერძნული და
ლათინური ენებიდან ქართულად
თარგმნის თავისებურებები;
ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან

საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  
არჩევის შემთხვევაში რომელიმე
სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2
დონეზე. 

1.70. ერთ–ერთი აღმოსავლური
ენის საფუძვლები (არჩევით);

1.71. ერთ–ერთი ევროპული
ლიტერატურის განვითარების

ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, 
მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი
ნაწარმოებების კონცეპტუალური და
სტილისტური მახასიათებლები
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(არჩევით);
1.72. კლასიკური ფილოლოგიის

ძირითადი თეორიები, პრინციპები
და მეთოდები, კლასიკური

ფილოლოგიის განვითარების
ისტორია საქართველოსა და
უცხოეთში;

1.73. ბერძნულ–რომაული
ეპიგრაფიკის, პალეოგრაფიისა და
პაპიროლოგიის საფუძვლები;

1.74. ანტიკური სამყაროს
რელიგიური, მითოლოგიური, 

ფილოსოფიური, მეცნიერული და
სამართლებრივი აზროვნების
ძირითადი მახასიათებლები, 
ყოველდღიური ცხოვრების
ასპექტები;

1.75. ძველი ბერძნული და
ლათინური ენების მორფოლოგია, 
სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და

ფრაზეოლოგია, ძველი ბერძნული
და ლათინური სენტენციები; 

1.76. ძველი ბერძნული
დიალექტების ფონეტიკური, 
მორფოლოგიური, სინტაქსური და
ლექსიკური თავისებურებები; 

1.77. ძველი ბერძნული და

ლათინური ლექსთწყობის
საფუძვლები და ბერძნულ–
რომაული სალექსო საზომების
ქართულად გადმოტანის ძირითადი
პრინციპები;

1.78. ანტიკური (ძველი ბერძნული
და რომაული) ლიტერატურის
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 

ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, 
მათი შემოქმედების ძირითადი
პრობლემატიკა და კვლევის
თანამედროვე მდგომარეობა, 
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ცალკეული ნაწარმოებების
კონცეპტუალური და სტილისტური
მახასიათებლები;

1.79. საბერძნეთისა და რომის

ისტორიის ძირითადი ეტაპები, 
ბერძნულ–ქართული ისტორიული, 
ლიტერატურული და კულტურული
ურთიერთობების ძირითადი
ეტაპები;

1.80. ძველი მსოფლიოს (ძველი
აღმოსავლეთის, საბერძნეთისა და
რომის) ისტორიის საგანი, 

ქრონოლოგიური და
გეოგრაფიული ჩარჩოები, მისი
ძირითადი პრობლემები, მათი
შესწავლის მეთოდოლოგიური
საფუძველი (არჩევის შემთხვევაში);

1.81. ანტიკური (ძველი ბერძნული
და რომაული) მითოსის
ფუნდამენტური სახეები და

სიმბოლოები: ღმერთები, გმირები, 
მითოსური ციკლები; 
მითოლოგიური სახე–სიმბოლოების
მეცნიერული ახსნის თეორიები; 
მითოლოგიის კვლევის
სტრუქტურალისტური, სემიოტიკური, 
შედარებითი მეთოდები (არჩევის

შემთხვევაში);
1.82. ანტიკური (ძველი ბერძნული

და რომაული) კულტურის
განვითარების ძირითადი ეტაპები და
მახასიათებლები (არჩევის
შემთხვევაში);

1.83. კლასიკური რიტორიკის
საფუძვლები და მისი გავლენა

თანამედროვეობაზე; რიტორიკის
პრინციპების, ლოგიკური
არგუმენტაციის, კამათის
ხელოვნების, აუდიტორიაზე
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ზემოქმედების, რიტორული
ფიგურების თეორიული საფუძვლები
(არჩევის შემთხვევაში);

1.84. ანტიკური მითოლოგიური და

ისტორიული ფიგურების მსოფლიო
ხელოვნებაში ასახვის ისტორია, 
ძირითადი მახასიათებლები და
თავისებურებები (არჩევის
შემთხვევაში);

1.85. კლასიკური ტრადიციის
შემოქმედებითი ათვისების ისტორია
(მისი ეტაპები, ძირითადი

მახასიათებლები და
თავისებურებები), რეცეფციის
თეორიები, თანამედროვე
კულტურაში კლასიკური ტრადიციის
რეცეფციის კვლევის თანამედროვე
მდგომარეობა (არჩევის
შემთხვევაში); 

1.86. კლასიკური ტრადიციის

მუდმივობის ისტორიული და
კულტურული მიზეზები, ანტიკური
მითოლოგიის, ლიტერატურის, 
თეატრის, ხელოვნების გავლენა
თანამედროვე ევროპული
კულტურის ფორმირებაზე (არჩევის
შემთხვევაში);

1.87. კლასიკური ფილოლოგიის
საფუძვლები, რაც იძლევა ძველი
ბერძნული და ლათინური ენების, 
ანტიკური ლიტერატურის, 
კულტურისა და ზოგადად
ცივილიზაციის ფართო ცოდნას, 
ძველი ბერძნული და რომანული
ენათმეცნიერებისა და

ლიტერატურათმცოდნეობის
თეორიებისა და პრინციპების
კრიტიკული გააზრებისა და სფეროს
კომპლექსური საკითხების
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გაცნობიერების საშუალებას

(არჩევის შემთხვევაში). 

ცოდნის პრაქტიკაში

გამოყენების უნარი

შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის

გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის
განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული

მითითებების შესაბამისად. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

2.1. ძირითადი ენათმეცნიერული და
ლიტერატურათმცოდნებითი, 

აგრეთვე კლასიკური
ფილოლოგიის მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად, 
წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად;

2.2. ინგლისური ენის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისათვის; 

2.3. ერთ–ერთი ევროპული ენის
(ინგლისურის გარდა) ცოდნის
გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის (არჩევის
შემთხვევაში);

2.4. ერთ–ერთი აღმოსავლური ენის

(არჩევით) ცოდნის გამოყენება  
აკადემიური  მიზნებისთვის;

2.5. სხვადასხვა პერიოდისა და ჟანრის, 
საშუალო სირთულის ძველი
ბერძნული და ლათინური ტექსტების
თარგმნა ქართულად ლექსიკონის
დახმარებით და შესაბამისი

ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნებითი
კომენტარების მომზადება;

2.6. საშუალო სირთულის ტექსტების
თარგმნა ქართულიდან ძველ
ბერძნულად და ლათინურად;

2.7. სხვადასხვა პერიოდის ძველი
ბერძნული და ლათინური პოეზიის
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წაკითხვა შესაბამისი სალექსო
საზომების გამოყენებით;

2.8. საშუალო სირთულის ძველი
ბერძნული და ლათინური

წარწერების და ხელნაწერების
წაკითხვა;

2.9. ძველი ბერძნული და ლათინური  
ენის სხვადასხვა ტიპის
ლექსიკონების, მათ შორის
ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, 
გამოყენება;

2.10. ზეპირი კომუნიკაცია

რიტორიკის პრინციპების, 
ლოგიკური არგუმენტაციის, კამათის
ხელოვნების, აუდიტორიაზე
ზემოქმედების ხერხების, 
რიტორული ფიგურების

გამოყენებით (არჩევის შემთხვევაში);

3. დასკვნის
უნარი

სფეროსათვის
დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება

და განმარტება, ასევე
განყენებული
მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და
ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის

ჩამოყალიბება.

კურსდამთავრებულს აქვს:

3.1. კლასიკური ფილოლოგიის, 
ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული  

მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ
საკითხთან დაკავშირებით
მასალებისა და მონაცემების
შეგროვების, გააზრების, 
სისტემატიზაციისა და მათ
საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, 

ზოგადად ჰუმანიტარულ და
ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, 
კერძოდ კლასიკური
ფილოლოგიისათვის
დამახასიათებელი მეთოდების
გამოყენებით;

3.2. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული საშუალო
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სირთულის პრობლემების
იდენტიფიკაციისა და თანამედროვე
მეთოდების გამოყენებით მათი
გადაჭრის გზების მოძიების უნარი;

3.3. კლასიკური ფილოლოგიის, 
ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული
მეცნიერებების სფეროში როგორც
პირველადი, ისე მეორადი
საინფორმაციო წყაროებიდან
მიღებული ინფორმაციის, 
სხვადასხვა მეცნიერული
მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და

თეორიების კრიტიკული შეფასებისა
და საკუთარი პოზიციის
ჩამოყალიბების უნარი;

3.4. ძველი ბერძნული და ლათინური
ენების გრამატიკის განმარტების, 
ძველი ბერძნული და ლათინური
ტექსტების სინტაქსური და სტილური
თავისებურებების გააზრების უნარი

მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 

4. კომუნიკაციის

უნარი

იდეების, არსებული
პრობლემებისა და
გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და
ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის

ზეპირად გადაცემა
ქართულ და უცხოურ
ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად
გამოყენება.   

კურსდამთავრებულს აქვს:

4.1. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული იდეების, 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი ანგარიშის, საჯარო
გამოსვლის ტექსტის მომზადების

უნარი როგორც ქართულ, ისე უცხო
ენაზე;

4.2. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში ქართულ ენაზე
საკვალიფიკაციო ნაშრომის
მომზადების უნარი;

4.3. სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
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კლასიკურ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
ზეპირად გადაცემის უნარი როგორც
ქართულ, ისე უცხო ენაზე;

4.4. დისკუსიაში პროფესიული
ტერმინოლოგიის გამოყენებით
მონაწილეობის და აუდიტორიის
კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის უნარი;

4.5. სწავლისა და კვლევის პროცესში
თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, 

კლასიკურ ფილოლოგიასა და
ზოგადად ფილოლოგიურ
მეცნიერებებში არსებული უახლესი
ელექტრონული რესურსების

გამოყენების უნარი;

5. სწავლის უნარი საკუთარი სწავლის
პროცესის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად

შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების

დადგენა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

5.1. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში, ისევე როგორც
ზოგადად ფილოლოგიურ და
ჰუმანიტარულ კონტექსტში
საკუთარი ცოდნის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასებისა და
შემდგომი სწავლის
საჭიროებების განსაზღვრის
უნარი;

5.2. დამოუკიდებლად ან
მინიმალური დახმარებით, 
სპეციალური, ქართული და
უცხოენოვანი ლიტერატურის
გამოყენებით ცოდნის მიღების
უნარი;

5.3. წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციები
ს მიხედვით, ხელმძღვანელის

მეთვალყურეობით კვლევითი
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სამუშაოს, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის შესრულების უნარი;

5.4. სამუშაო დროის
რაციონალურად დაგეგმვისა და

ორგანიზების უნარი;

6. ღირებულებები ღირებულებების

ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად

სწრაფვა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

6.1. კლასიკური ფილოლოგიისა და
ზოგადად ფილოლოგიურ, 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
არსებული ეთიკური
პრობლემების ამოცნობის, 
გააანალიზების, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების შერჩევისა
და დაცვის უნარი; 

6.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების
ცოდნა, ინტელექტუალური
საკუთრებისადმი პატივისცემის
გრძნობა და აკადემიური
პატიოსნების პრინციპების
დაცვის უნარი; 

6.3. საკუთარი პროფესიისადმი და
სამუშაო გარემოსადმი
პატივისცემის გრძნობა;

6.4. დაკისრებული
მოვალეობებისადმი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.5. პიროვნების თავისუფლების
პატივისცემა, ტოლერანტობისა
და საკუთარი ერის წინაშე
მოქალაქეობრივი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.6. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული
და ეროვნული
ღირებულებებისადმი

პატივისცემის გრძნობა;
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი, ელექტრონული სწავლება და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. 
ფორმატში. 
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ–
რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა
ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების
მონახულებას, რომლებიც ანტიკურ სამყაროს და ქართულ–ბერძნულ მრავალსაუკუნოვან
ურთიერთობებს უკავშირდება.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით
ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული
საღამოები, ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული მხატვრული ფილმებისა და
სპექტაკლების ჩვენება და მათი განხილვა. მუშაობს ანტიკური დრამის სტუდენტური სტუდია
„ოდეონი“. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება
სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.
ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ
საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა
ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და
საზაფხულო სკოლებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის
შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ
მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე
(საბაკალავრო ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) 
საბაკალავრო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის
სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას კლასიკური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო
პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც
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შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი.  
ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge

დამატებითი საგანმანათლებლო დასახელება: კლასიკური ფილოლოგია / Classical Philology

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული.

მიზანი: პროგრამის მიზანია კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ცოდნის გადაცემა
და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ძველი ბერძნული და
ლათინური ენები, ანტიკური ლიტერატურა, საბერძნეთისა და რომის ისტორია, მითოლოგია, 
კულტურა, ქართულ–ბერძნული ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული
ურთიერთობების ძირითადი ეტაპები და სხვ. 
პროგრამის კურსდამთავრებულთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, 
მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა
მხოლოდ კლასიკური ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა
პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  
კლასიკური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულთა თეორიული და
პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ანტიკური კულტურული
ფასეულობების შესწავლას, ისე ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის
სიღრმისეულ გააზრებას ანტიკურობისა და ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. კლასიკური ფილოლოგიის
დამატებით პროგრამაზე სწავლის დაწყება რეკომენდირებულია სწავლების მესამე
სემესტრიდან. ძირითად სპეციალობად სასურველია არჩეულ იქნას: ახალი ბერძნული
ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, არქეოლოგია, ქართული ფილოლოგია, 
ისტორია, ფილოსოფია, რაც სტუდენტს საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო მეტად
გაიფართოვოს და გაიღრმავოს ზოგადჰუმანიტარული განათლება, გაზარდოს სწავლის
გაგრძელებისა და დასაქმების შესაძლებლობები. 
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სწავლის შედეგი: კლასიკური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული
ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:

1.ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფართო
ცოდნა, რომელიც მოიცავს
თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.

კურსდამთავრებულმა იცის:
6.7. კლასიკური ფილოლოგიის

ძირითადი თეორიები, 
პრინციპები და მეთოდები, 
კლასიკური ფილოლოგიის
განვითარების ისტორია
საქართველოსა და უცხოეთში;

6.8. ბერძნულ–რომაული
ეპიგრაფიკის, პალეოგრაფიისა
და პაპიროლოგიის
საფუძვლები;

6.9. ანტიკური სამყაროს
რელიგიური, მითოლოგიური, 
ფილოსოფიური, მეცნიერული
და სამართლებრივი
აზროვნების ძირითადი
მახასიათებლები, 
ყოველდღიური ცხოვრების
ასპექტები;

6.10. ძველი ბერძნული და
ლათინური ენების
მორფოლოგია, სინტაქსი, 
სტილისტიკა, ლექსიკა და
ფრაზეოლოგია, ძველი
ბერძნული და ლათინური
სენტენციები; 

6.11. ანტიკური ლიტერატურის
განვითარების ძირითადი
ეტაპები, ჟანრები, 
მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი
შემოქმედების ძირითადი
პრობლემატიკა და კვლევის
თანამედროვე მდგომარეობა, 
ცალკეული ნაწარმოებების
კონცეპტუალური და
სტილისტური მახასიათებლები;

6.12. საბერძნეთისა და რომის
ისტორიის ძირითადი ეტაპები, 
ბერძნულ–ქართული



294

ისტორიული, ლიტერატურული
და კულტურული
ურთიერთობების ძირითადი
ეტაპები; 

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის
გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

7.1. კლასიკური ფილოლოგიის
მეთოდების გამოყენება ამა თუ
იმ პრობლემის გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) 
განსახორციელებლად, 
წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად;

7.2. საშუალო სირთულის ტექსტების
თარგმნა ძველი ბერძნულიდან
და ლათინურიდან ქართულად; 

7.3. საშუალო სირთულის ტექსტების
თარგმნა ქართულიდან ძველ
ბერძნულად და ლათინურად;

7.4. ძველი ბერძნული და
ლათინური  ენის სხვადასხვა
ტიპის ლექსიკონების, მათ
შორის ეტიმოლოგიური
ლექსიკონების, გამოყენება;

8. დასკვნის უნარი სფეროსათვის
დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება
და განმარტება, ასევე
განყენებული
მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და
ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება.

კურსდამთავრებულს აქვს:

8.1. კლასიკური ფილოლოგიის ამა
თუ იმ აქტუალურ საკითხთან
დაკავშირებით მასალებისა და
მონაცემების შეგროვების, 
გააზრების, სისტემატიზაციისა და
მათ საფუძველზე
არგუმენტირებული დასკვნის
ჩამოყალიბების უნარი, 
კლასიკური
ფილოლოგიისათვის
დამახასიათებელი მეთოდების
გამოყენებით;

8.2. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში როგორც
პირველადი, ისე მეორადი
საინფორმაციო წყაროებიდან
მიღებული ინფორმაციის, 
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სხვადასხვა მეცნიერული
მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა
და თეორიების კრიტიკული
შეფასებისა და საკუთარი
პოზიციის ჩამოყალიბების
უნარი;

8.3. ძველი ბერძნული და
ლათინური ენების გრამატიკის
განმარტების, ძველი ბერძნული
და ლათინური ტექსტების
სინტაქსური და სტილური
თავისებურებების გააზრების
უნარი მშობლიურ ენასთან
მიმართებით. 

9. კომუნიკაციის
უნარი

იდეების, არსებული
პრობლემებისა და
გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და
ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ზეპირად გადაცემა
ქართულ და უცხოურ
ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად
გამოყენება.   

კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

9.1. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული იდეების, 
პრობლემებისა და მათი
გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი
ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის
ტექსტის მომზადების;

9.2. სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
კლასიკურ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
ზეპირად გადაცემის;

9.3. დისკუსიაში პროფესიული
ტერმინოლოგიის გამოყენებით
მონაწილეობის და აუდიტორიის
კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის;

9.4. სწავლისა და კვლევის
პროცესში თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, 
კლასიკურ ფილოლოგიასა და
ზოგადად ფილოლოგიურ
მეცნიერებებში არსებული
უახლესი ელექტრონული
რესურსების გამოყენების;

10. სწავლის უნარი საკუთარი სწავლის
პროცესის

კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:
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თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების
დადგენა. 

10.1. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში საკუთარი ცოდნის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასებისა და
შემდგომი სწავლის საჭიროებების
განსაზღვრის;

10.2. დამოუკიდებლად ან
მინიმალური დახმარებით, 
სპეციალური, ქართული და
უცხოენოვანი ლიტერატურის
გამოყენებით ცოდნის მიღების;

10.3. სამუშაო დროის
რაციონალურად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი.  

11. ღირებულებები ღირებულებების
ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად
სწრაფვა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

11.1. კლასიკური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული ეთიკური
პრობლემების ამოცნობის, 
გააანალიზების, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების შერჩევისა
და დაცვის უნარი; 

11.2. პროფესიული ეთიკის
ნორმების ცოდნა, 
ინტელექტუალური
საკუთრებისადმი პატივისცემის
გრძნობა და აკადემიური
პატიოსნების პრინციპების
დაცვის უნარი; 

11.3. საკუთარი პროფესიისადმი
და სამუშაო გარემოსადმი
პატივისცემის გრძნობა;

11.4. დაკისრებული
მოვალეობებისადმი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

11.5. პიროვნების თავისუფლების
პატივისცემა, ტოლერანტობისა
და საკუთარი ერის წინაშე
მოქალაქეობრივი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

11.6. ზოგადსაკაცობრიო, 
ევროპული და ეროვნული
ღირებულებებისადმი
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პატივისცემის გრძნობა;

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი, ელექტრონული სწავლება და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის და სხვ. ფორმატში. 
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ–
რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა
ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების
მონახულებას, რომლებიც ანტიკურ სამყაროს და ქართულ–ბერძნულ მრავალსაუკუნოვან
ურთიერთობებს უკავშირდება.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით
ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული
საღამოები, ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული მხატვრული ფილმებისა და
სპექტაკლების ჩვენება და მათი განხილვა. მუშაობს ანტიკური დრამის სტუდენტური სტუდია
„ოდეონი“. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება
სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.
ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ
საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა
ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და
საზაფხულო სკოლებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის
შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ
მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე
(თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სხვა სახის სასწავლო–
სამეცნიერო საქმიანობას კლასიკური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც
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შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი.  
ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ბიზანტიური ფილოლოგია / Byzantine Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი (ბიზანტიური ფილოლოგია) / BA 
in Philology  (Byzantine Philology)

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი.
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება
შემდეგნაირად:
50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა
სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 
120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 
60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი
საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა
შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ
არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა
საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება
იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა
სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად
დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა, ან ადამიანური და
მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ
საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 
დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია კრედიტების
გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო
ენის ცოდნის გასაღრმავებლად. 
10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა
შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი
უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  
20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება
ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები), 80 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის
სავალდებულო სასწავლო კურსებს, მათ შორის 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო ნაშრომს, 
ხოლო 20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს. 

სწავლების ენა: ქართული.

მიზანი: პროგრამის მიზანია ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან, ზოგადად ჰუმანიტარულ და
ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული, ფუნდამენტური და იმავდროულად
ინტერდისციპლინური და კომპლექსური ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების
გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის, 
ლიტერატურის თეორიისა და თარგმანთმცოდნეობის საფუძვლები, ძველი ბერძნული და
ლათინური ენები, ანტიკური ფილოსოფია და ქრისტიანობის საფუძვლები, ბიზანტიის
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ისტორია, ბიზანტიური ლიტერატურა, კერძოდ, ბიზანტიური აგიოგრაფია, ჰომილეტიკა, 
ჰიმნოგრაფია, ისტორიოგრაფია, ეპოსი და ბიბლიური ეგზეგეტიკა,  ქართულ–ბიზანტიური
ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობები, ბიზანტიური ცივილიზაციის
გავლენა თანამედროვე ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაზე, ხელოვნებასა და
კულტურაზე, ქართველ მოღვაწეთა წვლილი ბიზანტიურ კულტურაში, და სხვ. 
პროგრამა მიზნად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი დარგის, 
ბიზანტიური ფილოლოგიის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა როგორც ზოგადად
ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, 
მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. ბიზანტიური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამა იძლევა ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლებას და სამეცნიერო–
კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო
კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის, არამედ
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების
პერსპექტივა.  
ბიზანტიური ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და
პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ბიზანტიური კულტურული
ფასეულობების შესწავლასა და ბიზანტიური ფილოლოგიის განვითარებას, ისე ქართული
ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ბიზანტიური
ცივილიზაციის  კონტექსტში.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 

სწავლის შედეგი: ბიზანტიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:

1.ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფართო
ცოდნა, რომელიც
მოიცავს თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.

კურსდამთავრებულმა იცის:

ფილოსოფიური აზროვნების
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
კონცეპტები და მეთოდები, 
ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის
ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა
და ლოგიკის, ფილოსოფიური
ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

11.8. საქართველოს ისტორიის
ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და
მოვლენები მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

11.9. აკადემიური წერის
ძირითადი პრინციპები; 

11.10. რომელიმე სხვა
(არამაპროფილებელი) 
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სპეციალობის საფუძვლები, 
ძირითადი თეორიები, პრინციპები
და კვლევის მეთოდები (არჩევით);

11.11. ძირითადი ენათმეცნიერული
და ლიტერატურათმცოდნეობითი
თეორიები, პრინციპები და კვლევის
მეთოდები;

11.12. ლიტერატურის თეორიის
საფუძვლები;

11.13. ლინგვისტური
კომპარატივისტიკის ძირითადი
თეორიები და პრინციპები, 
ბერძნული ენათმეცნიერების
საფუძვლები; 

11.14. თარგმანთმცოდნეობის
ძირითადი თეორიები და
პრინციპები, ძველი ბერძნული
ენიდან ქართულად თარგმნის
თავისებურებები;

11.15.ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან
საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  
არჩევის შემთხვევაში რომელიმე
სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 
დონეზე. 

11.16. ერთ–ერთი აღმოსავლური
ან ლათინური ენის საფუძვლები
(არჩევით);

11.17. ერთ–ერთი ევროპული
ლიტერატურის განვითარების
ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, 
მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი
ნაწარმოებების კონცეპტუალური და
სტილისტური მახასიათებლები
(არჩევით);

11.18. ბიზანტიური სამყაროს
კვლევის ისტორია, ბიზანტიურ
ფილოლოგიაში გამოყენებული
კვლევის მეთოდები, ბიზანტიის
ათასწლოვანი ისტორიისა და
კულტურის ძირითადი ეტაპები, 
ბიზანტიურ–ქართული ისტორიული
და კულტურული ურთიერთობები, 
ბიზანტიის როლი აღმოსავლეთ და
დასავლეთქრისტიანული ქვეყნების, 
მათ შორის საქართველოს
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კულტურული ფორმირების
პროცესში; 

11.19. ძველი ბერძნული და
ლათინური ენების მორფოლოგია, 
სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და
ფრაზეოლოგია, ძველი ბერძნული   
სენტენციები; 

11.20. დოგმატურ–
საღვთისმეტყველო
ტერმინოლოგია ძველ ბერძნულ, 
ძველ და ახალქართულად;

11.21. ბიზანტიური ლიტერატურის
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, 
მათი შემოქმედების ძირითადი
პრობლემატიკა და კვლევის
თანამედროვე მდგომარეობა, 
ცალკეული ნაწარმოებების
კონცეპტუალური და სტილისტური
მახასიათებლები;

11.22. ბიზანტიური პერიოდის
სხვადასხვა ჟანრის
ბერძნულენოვანი ტექსტების
ლინგვისტური, 
ლიტერატურათმცოდნეობითი, 
ტექსტოლოგიური და
საღვთისმეტყველო
თავისებურებები;  

11.23. ბიზანტიური ეპოსის, 
ჰაგიოგრაფიის, ისტორიოგრაფიის, 
მსოფლმხედველობრივი და
მხატვრული მახასიათებლები და
თავისებურებები მსოფლიო
ლიტერატურის კონტექსტში;

11.24. ქრისტიანული მოძღვრების
არსი, მართლმადიდებლური
ეკლესიის კატეხიზმო, ქრისტიანული
ღვთისმეტყველების საფუძვლები;

11.25. ქრისტიანული ეგზეგეტიკისა
და და დოგმატიკის საფუძვლები; 

11.26. ქრისტიანული
საღვთისმეტყველო და ზნეობრივი
სწავლებები;

11.27. ანტიკური ფილოსოფიის
ძირითადი სკოლები (პლატონიზმი, 
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არისტოტელიზმი, სტოიციზმი, 
ეპიკურეიზმი, ნეოპლატონიზმი), 
მათი ძირითადი ნიშნები, 
წარმომადგენლები და შრომები; 

11.28. ორი სააზროვნო სისტემის –
ანტიკურობისა და ქრისტიანობის –
ურთიერთმიმართებები; 

11.29. კომპარატივისტული
ტექსტოლოგიის საფუძვლები; 

11.30. ბიზანტიური ფილოლოგიის
საფუძვლები, რაც იძლევა
ბიზანტიური ლიტერატურის, 
კულტურისა და ზოგადად
ცივილიზაციის ფართო ცოდნას, 
ენათმეცნიერებისა და
ლიტერატურათმცოდნეობის
თეორიებისა და პრინციპების
კრიტიკული გააზრებისა და სფეროს
კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერების საშუალებას. 

11.31. შუა საუკუნეების ლათინური
ენის მორფოლოგიური და
სინტაქსური თავისებურებები
(არჩევის შემთხვევაში);

11.32. რომანის ჟანრის
წარმოშობისა და განვითარების
ძირითადი ეტაპები, ბიზანტიურ–
ქართული ლიტერატურული
ურთიერთობების ძირითადი
მახასიათებლები, ბერძნული
რომანისა და „ვეფხისტყაოსნის“ 
ურთიერთმიმართებები (არჩევის
შემთხვევაში);

11.33. შუა საუკუნეების
ფილოსოფიის ძირითადი
თავისებურებები, მთავარი
პრობლემატიკა და მნიშვნელოვანი
წარმომადგენლები; ანტიკური და
შუა საუკუნეების ფილოსოფიის
ურთიერთმიმართებები; 
ქრისტიანული შუა საუკუნეების
აღმოსავლური და დასავლური
ფილოსოფიების ძირითადი
თავისებურებები, მიმდინარეობები
და ძირითადი წარმომადგენლები
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(არჩევის შემთხვევაში);
11.34. ბიზანტიის ისტორიის

ძირითადი ეტაპები, ბიზანტიისა და
დასავლეთის საერთო
მახასიათებლები და
თავისებურებები, ბიზანტიის
სახელმწიფოს საზოგადოებრივ–
პოლიტიკური, სოციალური და
კულტურული მახასიათებლები
(არჩევის შემთხვევაში);

11.35. შუა საუკუნეების ევროპის
ხელოვნების ძირითადი
მახასიათებლები, დარგთა
მრავალფეროვნება, 
იკონოგრაფიის სახეები, ეკლესიათა
ტიპები კულტურულ და რელიგიურ
კონტექსტში (არჩევის შემთხვევაში);

11.36. ეკლესიის ისტორიის
მნიშვნელოვანი მოვლენები, 
მართლმადიდებელი და
კათოლიკური ეკლესიის
თავისებურებები და გავლენა
საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და
ყოფაზე; ეკლესიის როლი
ბიზანტიის და დასავლეთ ევროპის
პოლიტიკურ, სოციალურ და
კულტურულ ცხოვრებაში; 
მართლმადიდებელი ეკლესია, 
პაპობის ისტორია, ქრისტიანული
ეკლესიის ევოლუციის ყველა ეტაპი
უძველესი დროიდან დღემდე
(არჩევის შემთხვევაში);

11.37. საქართველოს ეკლესიის
ჩამოყალიბება-განვითარების
ისტორია და ევოლუციური ეტაპები, 
საქართველოს ეკლესიის ისტორია
მსოფლიო ეკლესიებისა და
კულტურულ-პოლიტიკური
ისტორიის, საქართველოს
ისტორიის კონტექსტში (არჩევის
შემთხვევაში);

11.38. ანტიკური (ძველი ბერძნული
და რომაული) კულტურის
განვითარების ძირითადი ეტაპები
და მახასიათებლები (არჩევის
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შემთხვევაში);  
11.39. ანტიკური (ძველი ბერძნული

და რომაული) მითოსის
ფუნდამენტური სახეები და
სიმბოლოები: ღმერთები, გმირები, 
მითოსური ციკლები; 
მითოლოგიური სახე–სიმბოლოების
მეცნიერული ახსნის თეორიები; 
მითოლოგიის კვლევის
სტრუქტურალისტური, 
სემიოტიკური, შედარებითი
მეთოდები (არჩევის შემთხვევაში);

12. ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის
გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

12.1. ძირითადი ენათმეცნიერული
და ლიტერატურათმცოდნებითი, 
აგრეთვე ბიზანტიური
ფილოლოგიის მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად, 
წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად;

12.2. ინგლისური ენის ცოდნის
გამოყენება აკადემიური
მიზნებისათვის; 

12.3. ერთ–ერთი ევროპული ენის
(ინგლისურის გარდა) ცოდნის
გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის (არჩევის
შემთხვევაში);

12.4. ერთ–ერთი აღმოსავლური
ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  
აკადემიური  მიზნებისთვის;

12.5. ბიზანტიური პერიოდის
საშუალო სირთულის სხვადასხვა
ჟანრის ბერძნულენოვანი ტექსტების
თარგმნა ბერძნულიდან ქართულად
ლექსიკონის დახმარებით და
შესაბამისი ლინგვისტური, 
ლიტერატურათმცოდნებითი, 
ტექსტოლოგიური და
საღვთისმეტყველო კომენტარების



306

მომზადება;
12.6. საშუალო სირთულის

ტექსტების თარგმნა ქართულიდან
ძველ ბერძნულად;

12.7. შუა საუკუნეების
ლათინურენოვანი ტექსტების
კითხვა ლექსიკონის დახმარებით
და შესაბამისი ლინგვისტური, 
ლიტერატურათმცოდნებითი, 
ტექსტოლოგიური და
საღვთისმეტყველო კომენტარების
მომზადება (არჩევის შემთხვევაში); 

12.8. ძველი და ბიზანტიური
პერიოდის ბერძნული ენის
სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, 
მათ შორის ეტიმოლოგიური
ლექსიკონების, გამოყენება;

12.9. ხელოვნების ნაწარმოებების
ფორმალურ-სტილისტური და
იდეური ანალიზი (არჩევის
შემთხვევაში);

13. დასკვნის უნარი სფეროსათვის
დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება
და განმარტება, ასევე
განყენებული
მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და
ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება.

კურსდამთავრებულს აქვს:

13.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის, 
ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული  
მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ
საკითხთან დაკავშირებით
მასალებისა და მონაცემების
შეგროვების, გააზრების, 
სისტემატიზაციისა და მათ
საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, 
ზოგადად ჰუმანიტარულ და
ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, 
კერძოდ ბიზანტიური
ფილოლოგიისათვის
დამახასიათებელი მეთოდების
გამოყენებით;

13.2. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული საშუალო
სირთულის პრობლემების
იდენტიფიკაციისა და თანამედროვე
მეთოდების გამოყენებით მათი
გადაჭრის გზების მოძიების უნარი;
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13.3. ბიზანტიური ფილოლოგიის, 
ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული
მეცნიერებების სფეროში როგორც
პირველადი, ისე მეორადი
საინფორმაციო წყაროებიდან
მიღებული ინფორმაციის, 
სხვადასხვა მეცნიერული
მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და
თეორიების კრიტიკული შეფასებისა
და საკუთარი პოზიციის
ჩამოყალიბების უნარი;

13.4. შუა საუკუნეების
საღვთისმეტყველო მოძღვრებათა
განმარტებების ისტორიულ
პერსპექტივაში დანახვის უნარი; 
მათი თანამედროვე
ინტერპრეტაციებთან შედარების
შედეგად საკუთარი პოზიციის
ჩამოყალიბების უნარი;  

13.5. ბერძნული ენის გრამატიკის
განმარტების, ბიზანტიური ტექსტების
სინტაქსური და სტილური
თავისებურებების გააზრების უნარი
მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 

14. კომუნიკაციის
უნარი

იდეების, არსებული
პრობლემებისა და
გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და
ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ზეპირად გადაცემა
ქართულ და უცხოურ
ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად
გამოყენება.   

კურსდამთავრებულს აქვს:

14.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული იდეების, 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი ანგარიშის, საჯარო
გამოსვლის ტექსტის მომზადების
უნარი როგორც  ქართულ, ისე
ინგლისურ ენაზე;

14.2. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში ქართულ ენაზე
საკვალიფიკაციო ნაშრომის
მომზადების უნარი;

14.3. სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
ზეპირად გადაცემის უნარი როგორც
ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;
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14.4. დისკუსიაში პროფესიული
ტერმინოლოგიის გამოყენებით
მონაწილეობის და აუდიტორიის
კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის უნარი;

14.5. სწავლისა და კვლევის
პროცესში თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების, ბიზანტიურ
ფილოლოგიასა და ზოგადად
ფილოლოგიურ მეცნიერებებში
არსებული უახლესი
ელექტრონული რესურსების
გამოყენების უნარი;

15. სწავლის უნარი საკუთარი სწავლის
პროცესის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების
დადგენა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

15.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში, ისევე როგორც ზოგადად
ფილოლოგიურ და ჰუმანიტარულ
კონტექსტში საკუთარი ცოდნის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასებისა და
შემდგომი სწავლის საჭიროებების
განსაზღვრის უნარი;

15.2. დამოუკიდებლად ან
მინიმალური დახმარებით, 
სპეციალური, ქართული და
ინგლისურენოვანი ლიტერატურის
გამოყენებით ცოდნის მიღების
უნარი;

15.3. წინასწარ შეთანხმებული
რეკომენდაციების/ინსტრუქციების
მიხედვით, ხელმძღვანელის
მეთვალყურეობით კვლევითი
სამუშაოს, საკვალიფიკაციო
ნაშრომის შესრულების უნარი;

15.4. სამუშაო დროის
რაციონალურად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი;

16. ღირებულებები ღირებულებების
ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად

კურსდამთავრებულს აქვს:

16.1. ბიზანტიური ფილოლოგიისა
და ზოგადად ფილოლოგიურ, 
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სწრაფვა. ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
არსებული ეთიკური პრობლემების
ამოცნობის, გააანალიზების, 
შესაბამისი გადაწყვეტილებების
შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

16.2. პროფესიული ეთიკის
ნორმების ცოდნა, 
ინტელექტუალური საკუთრებისადმი
პატივისცემის გრძნობა და
აკადემიური პატიოსნების
პრინციპების დაცვის უნარი; 

16.3. საკუთარი პროფესიისადმი
და სამუშაო გარემოსადმი
პატივისცემის გრძნობა;

16.4. დაკისრებული
მოვალეობებისადმი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

16.5. პიროვნების თავისუფლების
პატივისცემა, ტოლერანტობისა და
საკუთარი ერის წინაშე
მოქალაქეობრივი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

16.6. ქრისტიანული
ღირებულებებისადმი პატივისცემის
გრძნობა; 

16.7. ზოგადსაკაცობრიო, 
ევროპული და ეროვნული
ღირებულებებისადმი პატივისცემის
გრძნობა;

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბიზანტიურ
სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს
აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, 
რომლებიც ბიზანტიურ კულტურას და ქართულ–ბიზანტიურ ურთიერთობებს უკავშირდება.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით
ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული
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საღამოები. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება
სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.
ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ
საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა
ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო
სკოლებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ბიზანტიური ფილოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. 
პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში
მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (საბაკალავრო
ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) საბაკალავრო
ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო
საქმიანობას ბიზანტიური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი : 
პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი თინა დოლიძე.  
ელ-ფოსტა: tinatin.dolidze@tsu.ge
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ბიზანტიური ფილოლოგია / 
Byzantine Philology 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული.

მიზანი: პროგრამის მიზანია ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ცოდნის გადაცემა
და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ძველი ბერძნული ენა, 
ბიზანტიური ლიტერატურა, ბიზანტიური ჰომილეტიკა, ჰიმნოგრაფია, ქართულ–ბიზანტიური
ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობები, ბიზანტიური ცივილიზაციის
გავლენა თანამედროვე ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაზე, ხელოვნებასა და
კულტურაზე, ქართველ მოღვაწეთა წვლილი ბიზანტიურ კულტურაში და სხვ. 
პროგრამის კურსდამთავრებულთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, 
მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა
მხოლოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა
პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  
ბიზანტიური ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და
პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ბიზანტიური კულტურული
ფასეულობების შესწავლას, ისე ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის
გააზრებას ბიზანტიური ცივილიზაციის  კონტექსტში.  

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. 

სწავლის შედეგი: ბიზანტიური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული
ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:

1.ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს სფეროს ფართო
ცოდნა, რომელიც მოიცავს
თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას. სფეროს
კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.

კურსდამთავრებულმა იცის:

16.8. ძველი ბერძნული და
ლათინური ენების მორფოლოგია, 
სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და
ფრაზეოლოგია, ძველი ბერძნული   
სენტენციები; 

16.9. დოგმატურ–
საღვთისმეტყველო
ტერმინოლოგია ძველ ბერძნულ, 
ძველ და ახალქართულად;

16.10. ბიზანტიური ლიტერატურის
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
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ჟანრები, მნიშვნელოვანი
ავტორები, მათი შემოქმედების
ძირითადი პრობლემატიკა და
კვლევის თანამედროვე
მდგომარეობა, ცალკეული
ნაწარმოებების კონცეპტუალური და
სტილისტური მახასიათებლები;

16.11. ბიზანტიური პერიოდის
სხვადასხვა ჟანრის
ბერძნულენოვანი ტექსტების
ლინგვისტური, 
ლიტერატურათმცოდნეობითი, 
ტექსტოლოგიური და
საღვთისმეტყველო
თავისებურებები;  

16.12. ბიზანტიური ჰომილეტიკისა
და ჰიმნოგრაფიის
მსოფლმხედველობრივი და
მხატვრული მახასიათებლები და
თავისებურებები მსოფლიო
ლიტერატურის კონტექსტში;

16.13. ქრისტიანული მოძღვრების
არსი, მართლმადიდებლური
ეკლესიის კატეხიზმო, ქრისტიანული
ღვთისმეტყველების საფუძვლები;

16.14. ქრისტიანული ეგზეგეტიკისა
და და დოგმატიკის საფუძვლები; 
ქრისტიანული საღვთისმეტყველო
და ზნეობრივი სწავლებები;

17. ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია სფეროსათვის
დამახასიათებელი და
ასევე ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის
გამოყენება პრობლემების
გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის
განხორციელება წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

17.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის
მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ
პრობლემის გადასაჭრელად, 
კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) 
განსახორციელებლად, წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად;

17.2. ბიზანტიური პერიოდის
საშუალო სირთულის სხვადასხვა
ჟანრის ბერძნულენოვანი ტექსტების
თარგმნა ბერძნულიდან
ქართულად ლექსიკონის
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დახმარებით და შესაბამისი
ლინგვისტური, 
ლიტერატურათმცოდნებითი, 
ტექსტოლოგიური და
საღვთისმეტყველო კომენტარების
მომზადება;

17.3. საშუალო სირთულის
ტექსტების თარგმნა ქართულიდან
ძველ ბერძნულად;

17.4. ძველი და ბიზანტიური
პერიოდის ბერძნული ენის
სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, 
მათ შორის ეტიმოლოგიური
ლექსიკონების, გამოყენება;

18. დასკვნის უნარი სფეროსათვის
დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება
და განმარტება, ასევე
განყენებული
მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი
სტანდარტული და
ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება.

კურსდამთავრებულს აქვს:

18.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის
ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან
დაკავშირებით მასალებისა და
მონაცემების შეგროვების, 
გააზრების, სისტემატიზაციისა და
მათ საფუძველზე
არგუმენტირებული დასკვნის
ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად
ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ
მეცნიერებათა, კერძოდ ბიზანტიური
ფილოლოგიისათვის
დამახასიათებელი მეთოდების
გამოყენებით;

18.2. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში როგორც პირველადი, 
ისე მეორადი საინფორმაციო
წყაროებიდან მიღებული
ინფორმაციის, სხვადასხვა
მეცნიერული მოსაზრებების, 
ჰიპოთეზებისა და თეორიების
კრიტიკული შეფასებისა და
საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების
უნარი;

18.3. შუა საუკუნეების
საღვთისმეტყველო მოძღვრებათა
განმარტებების ისტორიულ
პერსპექტივაში დანახვის უნარი; 
მათი თანამედროვე
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ინტერპრეტაციებთან შედარების
შედეგად საკუთარი პოზიციის
ჩამოყალიბების უნარი;  

18.4. ბერძნული ენის გრამატიკის
განმარტების, ბიზანტიური
ტექსტების სინტაქსური და სტილური
თავისებურებების გააზრების უნარი
მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 

19. კომუნიკაციის
უნარი

იდეების, არსებული
პრობლემებისა და
გადაჭრის გზების შესახებ
დეტალური წერილობითი
ანგარიშის მომზადება და
ინფორმაციის
სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ზეპირად გადაცემა
ქართულ და უცხოურ
ენებზე, თანამედროვე
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
შემოქმედებითად
გამოყენება.   

კურსდამთავრებულს აქვს:

19.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული იდეების, 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის
გზების შესახებ დეტალური
წერილობითი ანგარიშის, საჯარო
გამოსვლის ტექსტის მომზადების
უნარი როგორც  ქართულ, ისე
ინგლისურ ენაზე;

19.2. სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის
ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის
ზეპირად გადაცემის უნარი როგორც
ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;

19.3. დისკუსიაში პროფესიული
ტერმინოლოგიის გამოყენებით
მონაწილეობის და აუდიტორიის
კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის უნარი;

19.4. სწავლისა და კვლევის
პროცესში თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების, უახლესი
ელექტრონული რესურსების
გამოყენების უნარი;

20. სწავლის უნარი საკუთარი სწავლის
პროცესის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად
შეფასება, შემდგომი
სწავლის საჭიროებების
დადგენა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

20.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში საკუთარი ცოდნის
თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასებისა და
შემდგომი სწავლის საჭიროებების
განსაზღვრის უნარი;
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20.2. დამოუკიდებლად ან
მინიმალური დახმარებით, 
სპეციალური, ქართული და
უცხოენოვანი ლიტერატურის
გამოყენებით ცოდნის მიღების
უნარი;

20.3. სამუშაო დროის
რაციონალურად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი.  

21. ღირებულებები ღირებულებების
ფორმირების პროცესში
მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად
სწრაფვა. 

კურსდამთავრებულს აქვს:

21.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის
სფეროში არსებული ეთიკური
პრობლემების ამოცნობის, 
გააანალიზების, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების შერჩევისა და
დაცვის უნარი; 

21.2. პროფესიული ეთიკის
ნორმების ცოდნა, 
ინტელექტუალური
საკუთრებისადმი პატივისცემის
გრძნობა და აკადემიური
პატიოსნების პრინციპების დაცვის
უნარი; 

21.3. საკუთარი პროფესიისადმი
და სამუშაო გარემოსადმი
პატივისცემის გრძნობა;

21.4. დაკისრებული
მოვალეობებისადმი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

21.5. პიროვნების თავისუფლების
პატივისცემა, ტოლერანტობისა და
საკუთარი ერის წინაშე
მოქალაქეობრივი
პასუხისმგებლობის გრძნობა;

21.6. ქრისტიანული
ღირებულებებისადმი პატივისცემის
გრძნობა; 

21.7. ზოგადსაკაცობრიო, 
ევროპული და ეროვნული
ღირებულებებისადმი პატივისცემის
გრძნობა;
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, თარგმანის და სხვ. ფორმატში. 
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბიზანტიურ
სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს
აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, 
რომლებიც ბიზანტიურ კულტურას და ქართულ–ბიზანტიურ ურთიერთობებს უკავშირდება.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით
ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული
საღამოები. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება
სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.
ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ
საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა
ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო
სკოლებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ბიზანტიური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის
სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების
კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და უნივერსიტეტში მოქმედი
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა
დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და
პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და
სხვ.) მუშაობას; ე) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას ბიზანტიური ფილოლოგიის
დამატებითი პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
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დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი : 
პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი თინა დოლიძე.  
ელ-ფოსტა: tinatin.dolidze@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ამერიკისმცოდნეობა/American Studies

მისანიჭებელი ხარისხი: ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი/ BA in American Studies

სწალების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 ECTS კრედიტი) 
პროგრამაში  კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად:

 120 ECTS კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა
აქედან სპეციალობის ძირითადი კურსებისათვის განკუთვნილია 70 ECTS კრედიტი
სპეციალობის არჩევითი კურსებისათვის- 40 ECTS კრედიტი
საბაკალავრო ნაშრომისათვის -10 ECTS კრედიტი

 50 ECTS კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;
 60 ECTS კრედიტი - დამატებითი სპეციალობა;
 10 ECTS კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება
უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. ამერიკისმცოდნეობა
პრიორიტეტული და  მნიშვნელოვანი დარგია.
პროგრამა  მხარეთმცოდნეობითია და წარმოადგენს  სპეციფიკურ, დარგთაშორის სფეროს. 
იგი მიზნად ისახავს სფეროს მულტიდისციპლინარულობისა და დისციპლინებს შორის
კავშირების შესწავლას მრავალი პერსპექტივიდან და მრავალ კონტექსტში.
სწავლების პროცესში სტუდენტი შეიძენს  კონკრეტულ საბაზისო ცოდნას

ამერიკისმცოდნეობის სპეციალობით, სწავლება კონცენტრირდება სამი ძირითადი
კლასტერის სახით: საზოგადოება, ისტორია, და პოლიტიკა, ლიტერტურა და კულტურა, ენა
და საზოგადოება, რაც გულისხმობს ისტორიის, პოლიტიკისა და დიპლომატიის, აშშ
სახელმწიფო მართვის სისტემისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის, ქართულ–ამერიკული
ურთიერთობების, ამერიკული   ლიტერატურის, ფილოსოფიის, კულტურის ისტორიისა და
ხელოვნების, ეკონომიკის, ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორიისა და კულტურის და სხვ., 
ძირითადი პრობლემების დასმის, განხილვისა და გადაწყვეტის ზოგადი მეთოდების ცოდნას.  
სტუდენტს პროგრამის ფარგლებში მიეცემა საშუალება დაეუფლოს ინგლისურ ენას და
მიაღწიოს ენის ცოდნის ბ 2 საფეხურს. პროგრამა მოიცავს ენის სხვადასხვა რეგისტრსა და
სტილს. სტუდენტი შესძლებს ზეპირ და წერით კომუნიკაციას შესაბამისი ტერმინოლოგიის
გამოყენებით როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე, გაერკვევა ბრიტანული და
ამერიკული ინგლისურის თავისებურებებში, აითვისებს ლექსიკის ახალ სტრატეგიებს; 
პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა   პროფესიული ენის
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ათვისებას; კურიკულუმის  სავალდებულო და არჩევითი საგნების უდიდესი უმრავლესობა
ორიენტირებულია გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული ინგლისური ენის
ტერმინოლოგიური ლექსიკის ცოდნა. ამას ხელს უწყობს როგორც სწავლების მთელ
პროცესის მსვლელობისას პრაქტიკულ ენასა და ინგლისურენოვან ლიტერატურაზე მუშაობა, 
ისე სწავლების ბოლო მეშვიდე და მერვე  სემესტრებში დაგეგმილი ინგლისურენოვანი
თეორიული კურსების მოსმენა.
საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების 
გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების 
მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი 
კადრების მომზადება. ამერიკისმცოდნეობა, როგორც კომპლექსური დარგი იმ 
პრიორიტეტულ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც სწორედ თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეძლებს წამყვანი 
პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.
სავალდებულო დისციპლიების გვერდით არსებული არჩევითი საგნების მრავალფეროვნება,  
აძლევს საშუალებას სტუდენტს გაიღმავოს საკუთარი ინტერესების სფერო ამერიკული 
ცხოვრების სხვადასხვა განზომილებების შესწავლის გზით. მას შეუძლია თემატური 
კონცენტრაციით ააგოს საკუთარი სასწავლო გეგმის დიზაინი სხვადასხვა მიმართულებებიდან, 
ისეთიდან როგორიცაა: ისტორია და დიპლომატია, ლიტერატურა, ხელოვნება, 
ფილოსოფია, პოლიტიკური მეცნიერებები, კომუნიკაცია, ანთროპოლოგია, ეთნოლოგია, თუ 
მითოლოგია, და სხვ. სტუდენტები დაასრულებენ პროგრამას კვლევითი პროექტით-
საბაკალავრო ნაშრომით.  კვლევითი შრომის თემატური კონცენტრაცია შესაძლებელია 
ფოკუსირდეს მრავალფეროვანი დისციპლინების კლასტერიდან. კონცენტრაციების 
მაგალითებად დავასახელებთ: რასობრივობა და ამერიკული ცხოვრების წესი, ხელოვნება 
და კულტურა მეცხრამეტე საუკუნის ამერიკაში, პრაგმატიზმი ამერიკულ კულტურასა და 
საზოგადოებაში, ამერიკის კონტინენტზე მოსახლე  უძველესი ცივილიზაციები და 
თანამედროვე ამერიკა, რელიგია ამერიკულ ცხოვრებაში, ადამიანის უფლებები და 
სამოქალაქო უფლებები ამერიკაში, ხელოვანის ბედი ამერიკულ საზოგადოებაში, და სხვ.
სტუდენტი შეიძენს ამერიკული იდეების/კონცეფციების, ამერიკული ინტეგრაციის, ამერიკული
ინსტიტუტებისა და ამერიკული აზროვნებისა და ფასეულობების საწყისებში გარკვევის, 
გაგებისა და გაშუქებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს, რაც დაეხმარება იმ ზედაპირული და
ხშირ შემთხვევაში უარყოფითი სტერეოტიპების დარღვევაში, რომლებიც მასიურ
ცნობიერებაშია ჩამოყალიბებული.
ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ეროვნულ და 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას; იგი სრულადაა ორიენტირებული 
სტუდენტზე, მისი პარადიგმა იმგვარადაა აგებული, რომ ამერიკული კულტურით, 
საზოგადოებითა და ისტორიით დაინტერესებულ  სტუდენტს მისცეს   შესაძლებლობა 
გამოიყენოს უნივერსიტეტში მიღებული  ცოდნა, გამოცდილება და ინტერდისციპლინურ 
გარემოში მუშაობის უნარები (პრობლემების გააზრებისა და ინტერპრეტაციის, შეკითხვების 
დასმის,  დისკუსიის, პასუხის გაცემის და სხვ.) ქართულ საზოგადოებაში; კურსდამთავრებული 
შესძლებს დაიკავოს სხვადასხვა საკარიერო პოზიციები. ამერიკისმცოდნეები, ფართო 
ერუდიციის მქონე ექსპერტები, პოლიტიკისა და დიპლომატიის, ისტორიისა და კულტურის 
მცოდნე სპეციალისტები, კურატორები, კოორდინატორები, საზოგადოებრივ ურთიერთობათა 
კოორდინატორები, ტრენინგ-კოორდინატორები, მენეჯერები, ახალგაზრდულ პროგრამათა 
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მენეჯერები, თარჯიმანები ესაჭიროება ქართულ სამთავრობო, თუ/და არასამთავრობო 
სექტორს, ამერიკულ-ქართული კომპანიებს, ფონდებსა და ორგანიზაციებს, ამერიკისა და 
საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, კულტურულ და მთარგმნელობითი 
ცენტრებს ,ბიბლიოთეკებსა და გამომცემლობებს, მასმედიას. მრავალი ორგანიზაცია 
დაინტერესებულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში, ხელოვნების 
მენეჯმენტისა და ტურიზმის მიმართულებით დაასაქმოს პროგრამის კურსდამთავრებული.  
კომუნიკაციის სფერო გახლავთ პოტენციური დასაქმების კიდევ ერთი არეალი.
წარმოდგენილი პროგრამა თავისი არსით ინტერდისციპლინარული და დარგთაშორისია, ეს

სპეციფიკა ასახულია მის კურიკულუმში: საგნები მოტანილია როგორც ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა  ფაკულტეტის სხვადასხვა საბაკალავრო პროგრამებიდან, ისე  სხვა
ფაკულტეტების კურიკულუმებიდან. 
ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ გათვალისწინებულია უცხოური უნივერსიტეტების
გამოცდილება და პროგრამის კურიკულუმი აგებულია იმგვარად, რომ გაცვლით
პროგრამებში მონაწილეობის შემთხვევაში სტუდენტებს არ შეექმნათ პრობლემა თავსებადი
საგნების არჩევისას. საგნების ჩამონათვალში ყველა საგანი არის ხუთკრედიტიანი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები.
ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი ტესტის შედეგი, რომელიც 61 ქულაზე ნაკლები

არ უნდა იყოს. ტესტი ტარდება ენათა ცენტრის მიერ, მსურველთათვის სპეციალურად
დანიშნულ გამოცდაზე.

სწავლის შედეგები: ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული 
ბაკალავრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და 
ზოგადი განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და 
პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება 
და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. 
ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და 
შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-
ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

 ცოდნა და გაცნობიერება:

სასწავლო დისციპლინები:

1.1 ფილოსოფიური აზროვნების
განვითარების ძირითადი ეტაპები, 
კონცეპტები და მეთოდები, 
ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის
ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა
და ლოგიკის, ფილოსოფიური
ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.2 საქართველოს ისტორიის ძირითადი
ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო
სავალდებულო)
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მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ
კონტექსტში.

1.3 აკადემიური წერის ძირითადი
პრინციპები.

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.4 რომელიმე სხვა
(არამაპროფილებელი) 
სპეციალობის საფუძვლები, 
ძირითადი თეორიები, პრინციპები და
კვლევის მეთოდები (არჩევით).

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი

1.5 ძირითადი ენათმეცნიერული
თეორიები, პრინციპები და კვლევის
მეთოდები.

ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.6 ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან
საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  
არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა
ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 
რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით)

1.7 ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი
(არჩევით)    

ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  
(არჩევით)    

1.8 ამერიკისმცოდნეობის, როგორც
კომპლექსური მეცნიერების
ძირითადი მიმართულებებისა და
დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა;

ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

1.9 ინგლისური ენის სტრუქტურაზე
(ფონეტიკა-ფონოლოგია, 
მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე
ლექსიკოლოგიის ზოგად
მახასიათებლებზე წარმოდგენა, 
საერთო ნიშნების ცოდნა
(აქცენტირება ამერიკულ- ინგლისურ
ენაზე).

ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5, 
ამერიკისმცოდნეობისათვის((სავალდებულო);
ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

1.10 სპეციალობის მაპროფილებელ
ინგლისურ ენაში ევროკომისიის მიერ
შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა
განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The 
Common European Framework in its 
political and educational context” 
მიხედვით B2 დონის შესაბამისი

ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5
ამერიკისმცოდნეობისათვის (სავალდებულო);
სპეც სემინარი 1930-იანი და 1950-იანი წლების
ამერიკა აუთენტურ ენობრივ წყაროებში“ 
(არჩევითი), ”დღესასწაულები აშშ-ში”
(არჩევითი)
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ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი
მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), 
რაც გულისხმობს  ენობრივ
საკომუნიკაციო კომპეტენციების
განვითარებას (წერა, კითხვა, 
მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ
დონის შესაბამისად; ცალკეული
ენობრივი ასპექტების დაუფლებას
(ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); 
ათვისებული ლექსიკური მარაგის
მაქსიმალურად თავისუფლად
გამოყენების უნარს სხვადასხვა
თემატიკაზე ინგლისურენოვანი
ტექსტების (საგაზეთო, 
პუბლიცისტური, მხატვრული, 
საგანმანათლებლო) 
გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე
საუბრისა და დისკუსიის
წარმართვისას; წერილობითი
ფორმით აზრის გამოთქმის
პროცესში.
ბრიტანული და ამერიკული ენების
განსხვავებათა ნიუანსების
მოხელთება,  
თანამედროვე სლენგის  დაწყებითი
პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, 
რომელიც უზრუნველყოფს მათ
ადაპტაციას ამერიკულ გარემოში, 
კერძოდ, კონტაქტის დამყარებას იმ
ადამიანებთან, რომლებმაც არ იციან
თანამედროვე  სალიტერატურო ენა.

1.11 აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის
ქვეყნების ისტორიისა და კულტურის
ზოგადი კურსის ცოდნა; ამერიკელთა
წვლილი მსოფლიო კულტურულ
მემკვიდრეობაში; ამერიკის ქვეყნების
ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; 
ამერიკის ხალხთა მითოლოგიისა და
ეთნოლოგიის ცოდნა, ამერიკელთა
ადგილისა და როლის გააზრების
უნარი ევროპისა და ზოგადად
მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში.  

აშშ ისტორია (1788წლამდე), (სავალდებულო); 
აშშ-ი X X საუკუნის   ისტორია (სავალდებულო); 
ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორია
(სავალდებულო); რასიზმი და
მრავალეროვანი ამერიკა (არჩევითი), 
ამერიკული ფილოსოფია (სავალდებულო) 
აშშ-ის კულტურის ისტორია (სავალდებულო); 
ამერიკის ხალხთა მითოლოგია (არჩევითი), 
ამერიკის ხალხთა ეთნოლოგია (არჩევითი)

1.12 ამერიკა-საქართველოს
ურთიერთობების საბაზისო ცოდნა; 
ამერიკული ფაქტორის

აშშ-ის XX საუკუნის ისტორია (სავალდებულო);
ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);
აშშ-ის კულტურის ისტორია (სავალდებულო);
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გათვალისწინების უნარი ამ
ურთიერთობებში;

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო
სავალდებულო), ქართულ–ამერიკულ
ურთიერთობათა ისტორია (არჩევითი)

1.13 აშშ–ის ლიტერატურის ისტორიის  
ზოგადი კურსის ცოდნა
კოლონიზაციის პერიოდიდან
მოყოლებული თანამედროვე
ამერიკული ლიტერატურის
ჩათვლით.  ამერიკული
ლიტერატურული ნიმუშების
ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და
მათ ენობრივ სირთულეებში
გარკვევის დაწყებითი უნარ-ჩვევების
გამომუშავება. მხატვრული ტექსტის
ესთეტიკურ-შემეცნებითი
ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, 
რაც ეფუძნება ენის
გამომსახველობითი საშუალებებისა
და სტილისტური ხერხების
თეორიულ ცოდნას და მათი
ოპერირების პრაქტიკულ უნარს.

XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა
(სავალდებულო);
XX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა-
(სავალდებულო);

სპეც სემინარი “1930–იანი და 1950-იანი
წლების ამერიკა აუთენტურ ენობრივ
წყაროებში“ (არჩევითი)

1.14 ამერიკული იდენტობისა და
თვითმყოფადობის ცოდნა, 
ამერიკული პოსტინდუსტრიული
საზოგადოების თავისებურებების
გაცნობიერება და ამერიკული
დემოკრატიის როლი მსოფლიო
პოლიტიკური კულტურის
ჩამოყალიბებაში, აშშ-ის
ინტეგრაციის იდეებისა და
კონცეფციების ცოდნა.

ამერიკული პრაგმატიზმი(არჩევითი);
ამერიკული თვითმყოფადობა (არჩევითი);
ამერიკული პოსტინდუსტრიული საზოგადოება
(არჩევითი); აშშ-ის უსაფრთხოების
პოლიტიკა (არჩევითი) ამერიკისმცოდნეობის
შესავალი (არჩევითი); სპეც. სემინარი ალექსის
დე ტოკვილი: „ამერიკული დემოკრატია“ 
არჩევითი)

1.15 თანამედროვე ამერიკაში მიმდინარე
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ
პროცესებზე წარმოდგენა. რეგიონის
გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის
გაცნობიერება; ამერიკული
პოლიტიკური აზრისა და
მმართველობის სისტემის ცოდნა, 
დემოკრატიის პრინციპებისა და
თანამედროვე ამერიკული
დიპლომატიის საფუძვლების ცოდნა.

აშშ-ის სახელმწიფო მართვის სისტემა
(სავალდებულო); ამერიკული პოლიტიკური
სისტემა და პოლიტიკური აზრი(არჩევითი);
აშშ-ის უსაფრთხოების პოლიტიკა(არჩევითი)
აშშ-ის ეკონომიკის საფუძვლები
(სავალდებულო), აშშ-ის დიპლომატია XX 
საუკუნეში, სპეც. სემინარი ალექსის დე
ტოკვილი: „ამერიკული დემოკრატია“-
(არჩევითი);ამერიკისმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
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2.1 ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და
კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების
გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით
ოპერირება.

ფილოსოფიის შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.2 ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა
პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი
აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება
/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური
ენობრივი ერთეულების შერჩევა და
აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა
დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო
სავალდებულო)

2.3 საშუალო ან საშუალოზე მაღალი
სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა
ინგლისურ  ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ინგლისური ენა (საფაკულტეტო
სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა
(საფაკულტეტო ევროპული
ენა,არჩევით);

2.4 ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური
ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება
აკადემიური მიზნებისთვის.

ერთ–ერთი კლასიკური ან
აღმოსავლური ენა (არჩევით)

2.5 ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და
ანალიზი.

საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი
კურსი

2.6 ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  
გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან
პრაქტიკული ხასიათის პროექტის
(ნაშრომის) განსახორციელებლად.

ენათმეცნიერების შესავალი
(საფაკულტეტო სავალდებულო)

2.7 ინგლისური ენის  პრაქტიკული გამოყენება
წერილობითი კორესპონდენციისა და
ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, 
საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-
ჩვევები.
ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, 
თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა
და  რეპროდუქციის უნარი.
პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი
სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის
თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, 
სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, 

ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5, 
(სავალდებულო);სპეც სემინარი “1930–
იანი და 1950-იანი წლების ამერიკა
აუთენტურ ენობრივ წყაროებში“ 
(არჩევითი), ”დღესასწაულები აშშ-
ში”(არჩევითი)
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არგუმენტირებისა და განმარტებების
გარკვევით  გადმოცემის უნარი;
ინგლისური ენის სხვადასხვა ტიპის
ლექსიკონების, მათ შორის,
ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, 
გამოყენების უნარი.

2.8 პოლიტიკური პროცესების ანალიზის 
უნარი, პოლიტიკური ფაქტებისა და 
მოვლენების განზოგადებისა და 
თანამედროვე კონტექსტში განხილვის 
უნარი.

აშშ-ის XX საუკუნის ისტორია
(სავალდებულო);ამერიკული
პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური
აზრი(არჩევითი); აშშ უსაფრთხოების
პოლიტიკა(არჩევითი) აშშ-ის
დიპლომატია XX საუკუნეში, სპეც.
სემინარი ალექსის დე ტოკვილი:
„ამერიკული დემოკრატია“-(არჩევითი);
ამერიკისმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);

2.9 ამერიკული იდენტობის, ინსტიტუტებისა და
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესების
გაგება და დემონსტრირება.

აშშ სახელმწიფო მართვის სისტემა
(სავალდებულო);ამერიკული
პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური
აზრი(არჩევითი) ამერიკული
თვითმყოფადობა(არჩევითი);
ამერიკული პოსტინდუსტრიული
საზოგადოება (არჩევითი);

2.10 პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის
უნარი. კონკრეტული, ვიწრო
დარგობლივი მონაცემების გააზრება
როგორც ლინგვისტური, ისე
ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-
ფილოსოფიურ-კულტუროლოგიური
მონაცემების კონტექსტში. 
ლინგვისტური, ლიტერატურული და
ისტორიული პროცესების ელემენტარული
შეფასებისა და ანალიზის უნარი. 
ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების
განზოგადებისა და ისტორიულ
კონტექსტში განხილვის უნარი.

ამერიკისმცოდნეობის შესავალი
(არჩევითი);
ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5 (ძირითადი);
ენათმეცნიერების შესავალი
(სავალდებულო საფაკულტეტო);
აშშ-ის XX საუკუნის ისტორია
(სავალდებულო);
ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორია
(სავალდებულო);
X1X საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა
(სავალდებულო); XX საუკუნის ამერიკული
ლიტერატურა (სავალდებულო);
ამერიკული ფილოსოფია
(სავალდებულო);
ამერიკული პრაგმატიზმი (არჩევითი);
ქართულ–ამერიკულ ურთიერთობათა
ისტორია(არჩევითი) და პროგრამის სხვა
არჩევითი საგნები.

გ) დასკვნის უნარი: 
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სწავლის პროცესში საჭირო მასალის მოპოვების, მათი ინტერპრეტაციის და განმარტების
უნარი. მხარეთმცოდნეობითი მეთოდოლოგიების გამოყენების  უნარი,. არგუმენტირების
უნარი, მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების
ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, კონკრეტულიდან ზოგადზე
გადასვლის უნარი.

დ) კომუნიკაციის უნარი:
სტუდენტს შეუძლია ინგლისურის  როგორც სამუშაო ენის გამოყენება, იგი თავისუფლად
ისაუბრებს სხვადასხვა თემებზე და სხვადასხვა სიტუაციაში. 
თემატური ლექსიკის აქტიური ათვისების ფონზე აქვს სასაუბრო ჩვევები,  აქვს ინფორმაციის
კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის  უნარი;  საინფორმაციო
ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტების გამოყენების
უნარი,  კულტურათა დიალოგში ჩართვის,  დისკუსიებსა და დებატებში მონაწილეობის უნარი; 
ფლობს წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარებს.  აქვს ინტერპერსონალური და ჯგუფური
მუშაობის უნარები.

ე)სწავლის უნარი:
სტუდენტს ათვისებული აქვს დარგის  სწავლების პროცესის, საკუთარი საჭიროებების, 
ამოცანებისა და პერსპექტივების სისტემატური შეფასების უნარი, იგი ფლობს სამეცნიერო
ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის საფუძვლებს, აქვს სხვადასხვა სახის წყაროების
მოპოვების, მათი დამუშავების უნარები, შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული და დამოუკი-
დებელი აზროვნების უნარი, დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; საკუთარი თავის
მოტივირების უნარი, აქვს ფაქტობრივი მასალის ანალიზისა და პრობლემის ამოცნობის
უნარი.

ვ) ღირებულებები: 
შეუძლია ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, ზოგადსაკაცობრიო და დემოკრატული
ღირებულებების დამკვიდრების პროცესის ხელშეწყობა,  ცოდნა იმისა, თუ რა არის
მოვალეობა, თავისუფლება, ჭეშმარიტება, პასუხისმგებლობა, აქვს საპირისპირო აზრის
პატივისცემის უნარი; ტოლერანტულია, განხილვის კრიტიკულ მომენტში, აქვს საკუთარი
პოზიციის დაცვის, არგუმენტების აუღელვებლად მოყვანის უნარი შეურაცხყოფისა და წყენის
მიყენების გარეშე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, 
საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა
მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, 
ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა;შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების
კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:
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91 -100 ფრიადი, A
81-90 ძალიან კარგი, B
71-80 კარგი, C
61-70 დამაკმაყოფილებელი, D
51-60 საკმარისი, E
41-50 ვერ ჩააბარა, FX
0-40 ჩაიჭრა, F

საკონტაქტო პირი : 
პროგრამის ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორები ვასილ კაჭარავა, 
ელ-ფოსტა:  vasil.katcharava@tsu.ge

ასოცირებული პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ელ-ფოსტა:  anastasia.zakariadze@tsu.ge
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:  ამერიკისმცოდნეობა/American 
Studies

სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი
პროგრამაში  კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად:
ძირითადი კურსებისათვის განკუთვნილია 40 ECTS კრედიტი

არჩევითი კურსებისათვის– 20 ECTS კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
დამატებითი პროგრამა მიზნად ისახავს ზოგად და ნაკლებად სპეციალიზირებული ხასიათის
საბაზისო ცოდნის შეძენას ამრიკისმცოდნეობაში.  
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი შეიძენს  ამერიკის ისტორიის, ამერიკული   
ლიტერატურის, ფილოსოფიის,   კულტურის ისტორიის, ეკონომიკის, და სხვ., ძირითადი
პრობლემების დასმის, განხილვისა და გადაწყვეტის ზოგადი მეთოდების ცოდნას. ამასთან, 
სტუდენტი შეიძენს ამერიკული აზროვნებისა და ფასეულობების საწყისებში გარკვევის, 
გაგებისა და გაშუქებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს, წარმოდგენილი პროგრამა თავისი
არსით ინტერდისციპლინარული და დარგთაშორისია, ეს სპეციფიკა ასახულია მის
კურიკულუმში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ჩარიცხვა მოხდება წინასწარი ტესტირებისა და
გასაუბრების შემდეგ, მსურველს უნდა ჰქონდეს (ინგლისური ენის დონე B1+ ცოდნა), ან
წარმოადგინოს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.
დამატებითი პროგრამა“ამერიკისმცოდნეობაში“სტუდენტმა შესაძლებელია აირჩიოს
სწავლების მესამე, ან მეოთხე სემესტრიდან. რეკომენდაციის სახით წარმოვადგენთ იმ
ძირითადი პროგრამების კომბინაციებს, რომელთა   სტუდენტისათვის ამერიკისმცოდნეობის
დამატებითი პროგრამის დაუფლება მომგებიანი იქნება როგორც პროფესიულად, ისე
დასაქმების თვალსაზრისით: ინგლისური ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია, 
ფილოსოფია, ხელოვნებათმცოდნეობა

სწავლის შედეგი:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება. 
ამერიკისმცოდნეობის მიმართულების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული   
იღებს საბაზისო ცოდნას ამერიკის შეერთებული შტატების ლიტერატურის, ისტორიის, 
პოლიტიკისა და დიპლომატიის, აშშ კულტურისა ხელოვნების შესახებ, აქვს ამერიკული
ფილოსოფიისა და ეკონომიკის ბაზისური საფუძვლების ცოდნა, ფლობს ამერიკულ
ინგლისურს (ენის ცოდნის დონეა B2), აქვს ზოგადი წარმოდგენა ლათინური ამერიკის  
კულტურის ფენომენზე, ფლობს კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიებს.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
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სტუდენტს შეუძლია ინგლისურენოვანი ტექსტის გაგება და გააზრება, მიღებული
ინფორმაციის გადმოცემა და შემდგომი დამუშავება და გამოყენება, 
აქვს ამერიკისა და ამერიკული ყოფის, ამერიკის ისტორიის, თანამედროვეობისა თუ
წარსულის  ათვისების უნარი. შეუძლია სპეციფიკური  ტერმინოლოგიური  აპარატის
ადექვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში. აქვს ინტერდისციპლინურ გარემოში
მუშაობის უნარი.

გ) დასკვნის უნარი: 
სწავლის პროცესში საჭირო მასალის მოპოვების, მათი ინტერპრეტაციის და განმარტების
უნარი. მხარეთმცოდნეობითი მეთოდოლოგიების გამოყენების  უნარი,. არგუმენტირების
უნარი, მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების
ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, კონკრეტულიდან ზოგადზე
გადასვლის უნარი.

დ) კომუნიკაციის უნარი:
სტუდენტს შეუძლია ინგლისურის  როგორც სამუშაო ენის გამოიყენება, 
აქვს სასაუბრო ჩვევები,  აქვს საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და
სასწავლო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი,  დისკუსიებსა და დებატებში მონაწილეობის
უნარი; ფლობს წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარებს.  აქვს ინტერპერსონალური და
ჯგუფური მუშაობის უნარები.

ე) სწავლის უნარი
სტუდენტს ათვისებული სხვადასხვა სახის წყაროების მოპოვების, ფაქტობრივი მასალის
ანალიზისა  და  დამუშავების უნარები, აქვს დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; შეუძლია
საკუთარი თავის მოტივირება.

ვ) ღირებულებები: 
კურსდამთავრებულს შეუძლია ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, აქვს საპირისპირო
აზრის პატივისცემის უნარი; ტოლერანტულია, განხილვის კრიტიკულ მომენტში შეუძლია
აუღელვებლად მოისმინოს დისკუსიაში მონაწილე ყველა განსხვავებული პოზიციის
მოსაზრება და დაიცვას საკუთარი.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში 
იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის 
დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და 
სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
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80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი : 
პროგრამის ხელმძღვანელი:
ასოცირებული პროფესორები ვასილ კაჭარავა, 
ელ-ფოსტა:  vasil.katcharava@tsu.ge

ასოცირებული პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
ელ-ფოსტა:  anastasia.zakariadze@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  სახვითი ხელოვნება / Fine Art

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სახვითი ხელოვნების ბაკალავრი / BA in Fine Art

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო 240 ESTC კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო
სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის. 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა
აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. 
თავისუფალი კრედიტებისათვის.
ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 75 ESTC 
კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 35 ESTC კრედიტი სპეციალობის არჩევითი
კურსებისთვის, 10  ESTC კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი
პროგრამა მიზნად ისახვს სახვითი ხელოვნების სფეროში პრაქტიკოსი-სპეციალისტის აღზრდას, 
რომელსაც შეძენილი აქვს მხატვრისთვის აუცილებელი ფუნდამენტური ჩვევები, ოსტატობა და
ჰუმანიტარული განათლება. 
თანამედროვე მხატვარს ასეთ პირობას ხელოვნებისადმი საზოგადოების მოთხოვნა უყენებს. 
მხატვრის(ოსტატის) ჩამოყალიბების პროცესი ძირითადად ინდივიდუალურ-პრაქტიკული
ხასიათისაა და დაოსტატების რეჟიმის საწყისი ეტაპი ხშირ შემთხვევაში ემყარება აპრობირებულ
სქემას ”ოსტატი - შეგირდი”, მაგრამ თანამედროვე მხატვრობის ამოცანები ამ სქემის გარკვეული
ცალმხრივობისა და შეზღუდულობის გადალახვას მოითხოვს. სწორედ აქედან
გამომდინარეობს პროგრამის მიზანი - სტუდენტმა უნდა შეიძინოს ცოდნა და კვალიფიკაცია, 
რომელიც საკუთარი ინდივიდუალური შემოქმედებით საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის  
გამოადგება. ამ მიზნისათვის კურსდამთავრებულის დარგობრივი კომპეტენცია და უნარ-ჩვევები
დაზგურ ფერწერასა და გრაფიკაში, მხატვრულ                                                                      
კომპოზიციურ აზროვნებაში გამდიდრებული იქნება  ფუნდამენტური განათლებით ჰუმანიტარულ
მეცნიერებეში. ამავე დროს პროგრამის მიზანია მომავალ სპეციალისტს შეუქმნას ფართო
დიაპაზონის ბაზა  არჩევანისათვის სახვითი ხელოვნების სახეობებში და კარგი ფუნდამენტი
მაგისტრატურის დონეზე სწავლების გასაგრძელებლად. ამ მიზანს ემსახურება ხატვისა და
ფერწერის აკადემიურიო პრინციპების ძირ-ფესვიანი შესწავლა სავალდებულიო საგანთა
ბლოკში და მისი სინთეზი კომოზიციის არჩევით საგნებთან, რაც მხატვრული ხედვისა და
აზროვნების ჩამოყალიბებისა და გასნვითარებისთვის არის მოწოდებული.

პროგრამით გათვალისწინებული  კომპლექსური სწავლება  სტუდენტის მრავალმხრივი
ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური
თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების შესაბამის, კრიტიკული, 
შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ არის ორიენტირებული. ეს
ყველაფერი აუცილებელია კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
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სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისათვის.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგები
ცოდნა და გაცნობიერება:
1. კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნებისა და დეკორატიულ-გამოყენებითი
ხელოვნების დარგების განვითარების ისტორიის ზოგადი ცოდნა. სახვითი ხელოვნების
ძირითადი, ტრადიციული დარგების (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, არქიტექტურა) და
გამოყენებითი ხელოვნების დარგების დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების, ამოცანების და
სტილისტიკის გარჩევის უნარი.
2. კურსდამთავრებული კარგად იცნობს დაზგური მხატვრობისთვის საჭირო მრავალფეროვან
მასალას, აღჭურვილობას, მისი სწორად გამოყენების მეთოდიკას. 
3. კურსდამთავრებულს შეძენილი აქვს სახვითი ხელოვნებისთვის ფუნდამენტური ცოდნა ფერის, 
ფორმის, ჩრდილისა და განათების, სივრცისა და სასურათე სიბრტყის
ურთიერთდამოკიდებულების, მხატვრული იდეის და თემატიკის შემოქმედების  საბოლოო
პროდუქტთან  დაკავშირების შესახებ.
4. კურსდამთავრებული ესმის და აცნობიერებს სახვით ხელოვნებაში და დიზაინში
კომპოზიციური აზროვნების მნიშვნელობას; აქვს მხატვრული კომპოზიციის სხვა და სხვა დარგში
და მასალაში სტილისტური და მიზნობრივი დატვირთვის გათვალისწინებით გამოყენების
ცოდნა.   
5. კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნების სფეროს ფართო ცოდნა,კომპოზიციური
აზროვნების საფუძველზე დაზგური მხატვრობის კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.
6. კურსდამთავრებულს ესმის ზოგადად მხატვრობის სპეციფიკა და ამ                                                                         
სფეროში შეფასების კრიტერიუმების არაერთგვაროვნება – აცნობიერებს, რომ როგორც
ხელოვნების ნიმუშის, ასევე მხატვრული და დიზაინერული იდეის ხორცშესხმას, კონკრეტულ
ამოცანასა და ჩანაფიქრს უნდა ესადაგებოდეს სახეთა პლასტიკა – მხატვრული ფორმის
სტრუქტურა.
7. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, 
ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და
ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.
8. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს
გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.
9. აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.
10. რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, 
პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).
11. ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.
12. ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში
რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე.
13. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

ცოდნის პრატიკაში გამოყენების უნარი
პრაქტიკული უნარების გამომუშავება პროგრამისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს  და საგნების
უმრავლესობა ამ  ამოცანას ემსახურება.
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1. კურსდამთავრებულს აქვს დაზგურ ფერწერასა და გრაფიკაში, აგრეთვე გამოყენებითი
ხელოვნების ნიმუშების ესკიზებზე სამუშაოდ საჭირო მასალების, ინსტრუმენტებისა
და დამხმარე ინვენტარის პრაქტიკაში  სწორად და ოპტიმალურად გამოყენების უნარ-ჩვევები.
2. კურსდამთავრებული სრულყოფილად ფლობს აკადემიური ხატვის ტექნიკას და ხერხებს –
შეუძლია ნებისმიერი სირთულის მოდელის სწორი კონსტრუქციული გადმოტანა სასურათე
სიბრტყეზე და მისი შემდგომი შუქ-ჩრდილული დამუშავება.
3. სკურსდამთავრებული ფლობს ზეთის ფერწერის, აკვარელის, ტემპერისა და გუაშის ტექნიკას. 
მას შეუძლია ამ სახეობის საღებავების მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენება
დაზგურ და მონუმენტურ ფერწერაში (სასურათე სიბრტყის მასალისა და დანიშნულების
მიხედვით მათი სწორად შერჩევიდან ტექნიკური და სტილისტური ნიუანსების შეჯერებამდე) და
გრაფიკაში, გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების ესკიზების შესაქმნელად. 
4. კურსდამთავრებულს შეუძლია ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება მხატვრული
პრობლემების გადასაწყვეტად - სხვა და სხვა სამხატვრო ტექნიკის სინთეზისა ან მათი სამუშაოს
შესრულების ეტაპების მიხედვით მონაცვლეობის მეშვეობით შექმნას მხატვრული პროდუქცია და
შეასრულოს გაფორმებითი ხასიათის მხატვრული სამუშაო.
5. კურსდამთავრებული დაუფლებულია ნატურიდან ხატვის ფუნდამენტურ ცოდნას, უნარ–
ჩვევებს და რთულ ტექნიკას. იცნობს სქემატური აგებისა და შუქ–ჩრდილური დამუშავების რთულ
პრინციებს ხატვაში; შეუძლია ადამიანის სხეულის პლასტიკის სასწავლო ნახატის
ტექნიკით სასურათე სიბრტყეზე გადმოცემა, შეუძლია დეტალურად დამუშავებული, 
მოცულობითი ხასიათის ნახატის გამთლიანებულ სახემდე მიყვანა.
6. კურსდამთავრებული დაუფლებულია ნატურიდან ფერში მუშაობის ფუნდამენტურ ცოდნას, 
უნარ–ჩვევებს და რთულ ტექნიკას. იცნობს ტონალურ–ფერადობრივი დამუშავების რთულ
პრინციებს; შეუძლია ფერწერული ტექნიკით ნამუშევრის დეტალურად დამუშავება, კოლორის-
ტულად გამთლიანებულ სახემდე მიყვანა.
7. ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და
ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.
8. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის
დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების
შერჩევა და აკადემიურ გარემოში საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.
9. საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  
ენაზე.
ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის.
10. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური
მიზნებისთვის.
11. ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით
წყაროების დამუშავება და ანალიზი.
12. ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის
გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) 
განსახორციელებლად.

დასკვნის უნარი
1. კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნების სფეროში შეფასების კრიტერიუმების
არაერთგვაროვნების  გაცნობიერებაზე დაყრდნობით, როგორც ხელოვნების ნიმუშის, ასევე
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მხატვრული იდეის, კონკრეტული ამოცანის და გარემოსთვის მისადაგების შეფასებისას
საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზის უნარი.
2. კურსდამთავრებულს აქვს სახელოვნებო სფეროში ინფორმაციის, მონაცემების შეგროვება და
განმარტება - მხატვრული ანალიზის, დასკვნების გამოტანისა უნარი. 
3. კურსდამთავრებულს აქვს დასკვნების გამოტანისა და მათი იმპლემენტაციის უნარი  სახვითი
ხელოვნების მომიჯნავე დარგთა სფეროში, მათში პლასტიკური საწყისის გამოვლენის მიზნით.
4. კურსდამთავრებული კარგად ერკვევა პლასტიკური ფორმის სტილურობში, რაც ცდათა და
შეცდომათა მეთოდის ნაყოფია და დასკვნის უნარს ეფუძნება, პროდუქტიული დასკვნა აქ
მხოლოდ გარკვეული სინთეზის შედეგად აღმოცენდება.
5.  კურსდამთავრებულს აქვს  მხატვრობაში სტილიზაციისადმი ინდივიდულაური,  
შემოქმედებითი  მიდგომის უნარი, რაც სახვითი ხელოვნების სფეროში შემოქმედებითი
აქტიურობის აუცილებელი პირობაა.

კომუნიკაციის უნარი
1.სახვით ხელოვნებაში კომპოზიციური და დარგობრივი, სტილისტური თუ  ტექნოლოგიური
იდეების და პრობლემების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და
ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისთვის
ქართულ და უცხოურ ენებზე ზეპირად გადაცემის უნარი.

სწავლის უნარი
1. შეუძლია სწავლების პროცესის  დაგეგმვა, სახვითი ხელოვნების სფეროში ფუნდამენტური
ცოდნის ბაზაზე შედარებით ვიწრო დარგობრივ-შემოქმედებითი ინტერესების განსაზღვრა. 
2. სწავლის და პრაქტიკული მუშაობის სტრატეგიისა  და  დროის  ორგანიზება  სწავლების
პერიოდში  ბუნებრივად შეძენილი უნარია, რადგან მხატვრობის  შესწავლა პროგრამის  
მიხედვით შედგება  არაერთგვაროვანი  მეთოდიკისგან (თეორიული  ცოდნის  მიღება,  
სახელოვნებო ტექნიკისა  და უნარ-ჩვევების  განვითარება, მხატვრულ-კომპოზიციური  
აზროვნება)  და ხარისხიანი  მხატვრული  პროდუქტის  მიღებაც მხოლოდ  სწორად  გაწერილი  
ციკლების შესრულების  შედეგად შეიძლება.

ღირებულებები
1. კურსდამთავრებულს შეუძლია თანამედროვე სახელოვნებო სივრცეში მაღალმხატვრული, 
გემოვნებაზე და კომპოზიციურ აზროვნებაზე, დარგობრივი და სტილისტური ამოცანების
ცოდნაზე დაფუძნებული  ღირებულებების ფორმირებაში მონაწილეობა და სწრაფვა მათი
დამკვიდრებისათვის.
2. კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების შესაბამის, კრიტიკული, შემოქმედებითი და
პროგრესული აზროვნებაზე დაფუძნებული ღირებულებები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს ლექციას, პრაქტიკულ მუშაობას,  საშინაო
დავალებას, შუალედურ შეფასებას, პრეზენტაციას,  საბაკალავრო ნაშრომს, დასკვნით
გამოცდას. სწავლების ფორმატში გამოყენებულია ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, ანალიზისა და
სინთეზის, დემონსტრირების ( ნამუშევრის შესრულების სხვა 
და სხვა ეტაპზე პედაგოგი პრაქტიკულად აჩვენებს სტუდენტს შესრულების ტექნიკურ ხერხებს), 
პრაქტიკული მეთოდები.
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ამავე დროს მოქმედებს სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობის მეთოდი, რომელიც სახვითი 
ხელოვნების სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე მეტად მნიშვნელოვანია, ეს 
გათვალისწინებულია აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემაში - სემესტრულ ცხრილთან 
ერთად ქვეყნდება ინდივიდუალური კონსულტაციების ცხრილი.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
შეფასების სისტემა ასქულიანია (საბოლოო გამოცდის ქულა არ აღემატება 40-ს)

შეფასების სისტემა უშვებს: 
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 
ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ 
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური 
                                                                       8
შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული 
სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
დაუშვებელია  სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ 
დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. საბოლოო  შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 
ა) შუალედურ შეფასებას ( დამოუკიდებლად არის განსაზღვრული თითოეული საგნის 
სილაბუსში)  ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი: ლევან სილაგაძე, მხატვარი, თსუ 
ასოცირებული პროფესორი.
ელ-ფოსტა: levan.silagadze@tsu.ge
ტელ: 577 400727
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დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  სახვითი ხელოვნება / Fine Art

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:     დამატებითი პროგრამა საკრედიტო მოცულობით
შეადგენს ძირითადი პროგრამის ნახევარს - 60 კრედიტი (იხ. პროგრამის სტრუქტურა) და
ბუნებრივია არ იძლევა საბაკალავრო დონით გათვალისწინებულ სრულ კვალიფიკაციას. 

სწავლების ენა: ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი/სწავლის შედეგები:
პროგრამა მიზნად ისახვს სახვითი ხელოვნების სფეროში პრაქტიკოსი-სპეციალისტის
აღზრდას, რომელსაც შეძენილი აქვს მხატვრისთვის აუცილებელი ფუნდამენტური ჩვევები, 
ოსტატობა და ჰუმანიტარული განათლება. 
მხატვრობის სპეციფიკის, ზოგადად სახვითი ხელოვნების სფეროს შემოქმდებითი, 
ინდივიდუალური ხასიათის  გამო აქვს საკუთარი პრიორიტეტები, სერიოზული მნიშვნელობა
და მისი გავლა სტუდენტისთვის მეტად შედეგიანი შეიძლება იყოს  სახელოვნებო ჯგუფის სხვა
სპეციალობების სტუდენტთათვის სახვითი ხელოვნების დამატებითი პროგრამა მათივე
სპეციალობიდან გამომდინარე იძლევა უშუალო შედეგს. ხელოვნებათმცოდნეები
პრაქტიკულ რეჟიმში ეზიარებიან სფეროს, რომლის შესწავლა მათი ამოცანაა, კინო-ტელე
ხელოვნებაში მხატვრული ხედვა და აზროვნება რეჟისორის, ოპერატორის მუშაობის ერთ-
ერთი მხარეა და მომავალ შემოქმედებით საქმიანობაში კინოხელოვანს მხატვრობაში
თეორიულ-პრაქტიკული გამოცდილება ნამდვილად გამოადგება.
     სავალდებულო საგნების ბლოკიდან სტუდენტი გაივლის ფუნდამენტურ ნაწილს სახვითი
ხელოვნების საფუძვლების და აკადემიური ხატვისა და ფერწერის სახით, ფიგურატიული
პლასტიციზმის რთული ეტაპის გამოკლებით; კომპოზიციის არჩევით საგნებთან ერთად
შედეგად ჩამოუყალიბდება მხატვრული ხედვა და კომპოზიციური აზროვნება. ეს ყველაფერი
მას მისცემს საშუალებას, სურვილის შემთხვევაში, გააგრძელოს ინდივიდუალურად
მხატვრული ოსტატობის დახვეწა ან შემოქმედებითი ტურის წარმატებით გავლის შემდეგ
გააგრძელოს სწავლა სამაგისტრო პროგრამაზე, ან ინდივიდუალურად გახსნას საკუთარი
შემოქმედებითი პოტენციალი, იმუშაოს ფერწერაში და გრაფიკაში.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს ლექციას, პრაქტიკულ მუშაობას,  საშინაო
დავალებას, შუალედურ შეფასებას, პრეზენტაციას,  საბაკალავრო ნაშრომს, დასკვნით
გამოცდას. სწავლების ფორმატში გამოყენებულია ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, ანალიზისა
და სინთეზის, დემონსტრირების ( ნამუშევრის შესრულების სხვა 
და სხვა ეტაპზე პედაგოგი პრაქტიკულად აჩვენებს სტუდენტს შესრულების ტექნიკურ ხერხებს), 
პრაქტიკული მეთოდები.
ამავე დროს მოქმედებს სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობის მეთოდი, რომელიც სახვითი 
ხელოვნების სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე მეტად მნიშვნელოვანია, ეს 
გათვალისწინებულია აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემაში - სემესტრულ 
ცხრილთან ერთად ქვეყნდება ინდივიდუალური კონსულტაციების ცხრილი.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
შეფასების სისტემა ასქულიანია (საბოლოო გამოცდის ქულა არ აღემატება 40-ს)

შეფასების სისტემა უშვებს: 
ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 
ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 
ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 
ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 
ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 
ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 
ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 
ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ 
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური 
                                                                       8
შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული 
სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
დაუშვებელია  სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ 
დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. საბოლოო  შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 
ა) შუალედურ შეფასებას ( დამოუკიდებლად არის განსაზღვრული თითოეული საგნის 
სილაბუსში)  ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი: ლევან სილაგაძე, მხატვარი, თსუ 
ასოცირებული პროფესორი.
ელ-ფოსტა: levan.silagadze@tsu.ge
ტელ: 577 400727
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საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: კინო-ტელე ხელოვნება/ Cinema and TV art

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი / Bachelor of Arts 
სპეციალობა: აუდიოვიზუალური ხელოვნება

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო 240 ESTC კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო
სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) 
სპეციალობისათვის. 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა
აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. 
თავისუფალი კრედიტებისათვის. ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად: 85 ESTC კრედიტი სპეციალობისძირითადი კურსებისთვის, 25 
ESTC კრედიტისპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ESTC კრედიტი
განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა                                                                                   
პროგრამის მიზანი: ქართული კინემატოგრაფიის მრავალწლიანი ტრადიციებისა და კინოს 
სფეროში მსოფლიოს ცივილიზებული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, კინო–
ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს კომპლექსურად
შეასწავლოს აუდიოვიზუალური ხელოვნების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, 
გააცნოს კინემატოგრაფიის ისტორია და მისი მნიშვნელობა ხელოვნების განვითარების
ისტორიაში. ხელი შეუწყოს შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და აუდიო–
ვიზუალური ფორმით გადმოცემას; შეასწავლოს კინო–ტელე დრამატურგიის ძირითადი
პრინციპები, რეჟისურისა და ოპერატორის ხელოვნების საფუძვლები; სრულ და
მოკლემეტრაჟიან მხატვრულ, დოკუმენტურ, სატელევიზიო და სხვადასხვა ჟანრის ფილმზე
მუშაობის სპეციფიკა; კინოგაქირავებასთან და პროდუსინგთან დაკავშირებული საკითხები;
პროგრამის მიზანია სტუდენტს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის ჩამოყალიბება. კინო–
ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი სპეციალისტის
მომზადებას, რომელსაც ექნება როგორც ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი
ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები, რომლებიც უზრუნველყოფს მის
დასაქმებას კინოხელოვნების, მედიის და სხვა მომიჯნავე სფეროებში შემოქმედებით
ჯგუფებში და ადმინისტრაციულ პოზიციებზე.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები; ჩარიცხვის შემდეგ
სტუდენტი გადის შემოქმედებით ტურს ტელე–კინო ხელოვნების ძირითად (major) 
პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად. სასურველია ძირითად სპეციალობაზე
სტუდენტმა სწავლა დაიწყოს მეორე სემესტრიდან, შემოქმედებითი ტურის გავლის შემდეგ.
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სწავლისშედეგი:
ცოდნა-გაცნობიერება: კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით
გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის
ათვისების საფუძველზე კურსდამთავრებულს აქვს კინო–ტელე ხელოვნების დარგობრივი
სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა. კერძოდ, ის ფლობს კინო-ტელე რეჟისურის
ძირითად პრინციპებს, კონცეფციებსა და მეთოდებს; ტელეჟურნალისტიკის საფუძვლებს; 
მხატვრული ნაწარმოების აგების სპეციფიკას; ფირზე ასახული აუდიოვიზუალური
ხელოვნების შექმნისთვის აუცილებელ საფუძვლებს; საპროდიუსერო საქმის ძირითად
პრინციპებსა და მეთოდებს; კინოინდუსტრიასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს, 
რომელიც აუცილებელია კინო-ტელე რეჟისურაში საქმიანობისათვის. კურსდამთავრებული
ასევე ფლობს ზოგადჰუმანიტარულ კომპეტენციებს, კერძოდ, იცნობს ფილოსოფიური
აზროვნების განვითარების ძირითად  ეტაპებს და მეთოდებს, ფილოსოფიის ისტორიის, 
პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, 
ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლებს; საქართველოს ისტორიის ძირითად
ეტაპებს, ფაქტებსა და მოვლენებს აღიქვამს მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;
ფლობს აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებს და ძირითად ენათმეცნიერულ თეორიებს
და კვლევის მეთოდებს; ფლობს ინგლისურ ენას საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) 
დონეზე; არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპულ ენას მინიმუმ A2 დონეზე. ფლობს
ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო დონეს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის
კურსდამთავრებულს შეუძლია ზოგადად აუდი–ვიზუალურ ხელოვნებაში და კერძოდ, 
რეჟისურისა და ოპერატორის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა. ხელოვნების სფეროსთვის დამახასიათებელი
ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და პრაქტიკული ხასიათის
პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით
მიღებული შესაბამისი ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, 
ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის
უნარი; მინიმალური დახმარების პირობებში აუდიოვიზუალური ნაწარმოების (რეკლამა, 
კლიპი, საინფორმაციო სიუჟეტი, ეტიუდი) შექმნის, პერსონაჟთან მუშაობის; დიალოგის
აგების; კადრირების და კადრის კომპოზიციის აგების; მონტაჟითა და აუდიორიგით
ტემპორიტმის შექმნის; რეპორტაჟის დაგეგმვისა და გადაღების; ტელეწამყვანთან მუშაობის; 
დუბლირებისა და სუბტიტრების დადების; ტელე-კინო პროდუქციის შექმნისას შესაბამისი
ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; ფილმის წარმოებისათვის მუშაობის
პროცესში საჭირო რესურსების – მოწყობილობის, აპარატურის, ტექნიკური საშუალებებისა და 
მათი სათადარიგო ნაწილების უზრუნველყოფისა და გამოყენების, ჯგუფის გამოცდილ და
პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირების უნარი.
მას ასევე აქვს, ლოგიკური მსჯელობის, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების,  სწორი
დასკვნებისა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირების უნარი; ჰუმანიტარულ სფეროში
სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ საკუთარი აზრის დამაჯერებლად
ჩამოყალიბების/არგუმენტირების, საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის
წაკითხვის და შექმნის უნარი ინგლისურ ენაზე, ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის
შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის;
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დასკვნის უნარი: კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს
შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, 
განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის
შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება როგორც
წერილობით, ასევე აუდიოვიზუალური ნაწარმოების მეშვეობით; დასამუშავებლად მიცემული
მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებითა და ფორმით
გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის
შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში
ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების
მიღების უნარი. შეუძლია მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო
წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; კურსდამთავრებულს აქვს შესაბამისი ლიტერატურის
შესწავლის, ფილმების შემადგენელ ნაწილებად დაშლის და შემოქმედებითი ანალიზის, 
თანამედროვე ტექნოლოგიის შესწავლის და პრქტიკულად გამოყენების შედეგად საკუთარი
თვალსაზრისის ჩამოყალიბების უნარი. დასკვნის უნარი მჟღავნდება ბაკალავრთა მიერ
პრაქტიკული ნამუშევრის შესრულებისას. სტუდენტის მიერ შექმნილ შემოქმედებით-
საწარმოო პროექტში მჟღავნდება დროის ორგანიზებისა და     პრიორიტეტების გამოკვეთის
უნარი;

კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე
მონაწილეობა და ფილმის პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიში მომზადება. მას
შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად
გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია წერილობით მკაფიოდ
ჩამოაყალიბოს თავის აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის და
ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად. შეუძლია აუდიტორიასთან კომუნიკაციის დამყარება აუდიო–ვიზუალური
ნაწარმოების მეშვეობით; შეუძლია შემოქმედებით ჯგუფთან ეფექტურად მუშაობა, 
კომუნიკაცია პროდიუსერთან და დისტრიბუტორთან ფილმის მაყურებლებთან მიტანის
მიზნით. აქვს საპროდიუსერო საქმიანობის განხორციელების უნარი.

სწავლის უნარი: აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია
სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, 
მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის
მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენა.  

ღირებულებები: არჩევანის, დაკვირვების, თემის და იდეის ჩამოყალიბების,
კინემატოგრაფიული სახის პოვნის შედეგად კურსდამთავრებული  აყალიბებს და ამკვიდრებს
საკუთარ ღირებულებებს. აქვს უნარი პოპულარიზაცია გაუწიოს ზოგადსაკაცობრიო
ფასეულობებს. იცნობს პროფესიულ ეთიკას.
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  ესეს,  ფილმის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს 
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ტექნიკასთან 
ურთიერთობა, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და 
სხვ.)  ყველა ეს მეთოდი თავს იყრის სტუდენტის მიერ ანალიტიკურ ნაშრომში გამოცდის 
თეორიული ნაწილის ჩაბარებისას და აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებში (მოკლე დოკუმენტური, 
მხატვრული ფილმი, რეკლამა და ა.შ.)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიანკარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, მერაბ კოკოჩაშვილი, ასოცირებული
პროფესორი, კინორეჟისორი.
ელ-ფოსტა: merab.kokochashvili@tsu.ge
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საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: დაწყებითი განათლება /  Elementary Education

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: განათლების ბაკალავრი / Bachelor of Education
სპეციალობა: მასწავლებელთა განათლება

სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი) საბაკალავრო
პროგრამაში 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 185 კრედიტი - ძირითადი
სპეციალობა; 25 კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები; პრაქტიკა – 20 
კრედიტი; 10 კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.
ვინაიდან პედაგოგიური განათლება რეგულირებადი დარგია, ამიტომ აღნიშნული პროგრამა
განისაზღვრება ძირითადი სპეციალობით 185 ECTS კრედიტის ოდენობით, საფაკულტეტო
სავალდებულო და არჩევითი საგნებით 35 ECTS კრედიტის ოდენობით, პედაგოგიური
პრაქტიკა- 20 ECTS კრედიტის ოდენობით. განათლების მოქმედი კანონის შესაბამისად, I–VI 
კლასებში ყველა საგანს (გარდა უცხოური ენებისა და ფიზიკური, შრომითი დს ესთეტიკური
აღზრდის საგნობრივი ჯგუფებისა) ასწავლის ერთი მასწავლებელი, ამიტომ პროგრამა
დაწყებით სკოლაში მოქმედ საგანთა სწავლების არჩევითობას სტუდენტისათვის  არ
ითვალისწინებს.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: საქართველოში მოქმედი განათლების კანონის შესაბამისად, დაწყებითი
საფეხური განისაზღვრება I-VI კლასით. დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის
მიზანია ისეთი მასწავლებლის მომზადება, რომელსაც ექნება დაწყებითი განათლების, 
როგორც დარგის, და არა _ სხვადასხვა დისციპლინის ნაკრების ხედვა. კურსდამთავრებული
ღრმად უნდა ფლობდეს თითოეულ დისციპლინას ცალ-ცალკე და უნდა შეეძლოს ამ
ცოდნათა გაერთიანება დაწყებითი სკოლის მასწავლებლის საფეხურის მოთხოვნებისა და
მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. ამავე დროს, ბუნებრივია, მას
უნდა ჰქონდეს პედაგოგიკურ-მეთოდიკური დისციპლინების ცოდნა და პრაქტიკული
გამოყენების უნარი, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და ღირებულებები. 
ყოველივე აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულს საშუალებას მისცემს, მაძიებლობის
გავლის შემდეგ ჩააბაროს სასერტიფიკაციო გამოცდები და დასაქმდეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში საჯარო და კერძო სკოლებში დაწყებითი კლასების მასწავლებლად, სადაც
შეიძლება ასწავლოს როგორც კონკრეტული საგანი, ასევე საგნობრივი ჯგუფი, რაც
ეთანადება ზოგადი განათლების შესახებ კანონისა და ეროვნული სასაწავლო გეგმის
მოთხოვნებს. გარდა ამისა, პროგრამის კურიკულუმის, კერძოდ კი საფაკულტეტო საგნების
შესწავლის საფუძველზე, კურსდამთავრებულს საშუალება ეძლევა დასაქმდეს მომიჯნავე და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები

სწავლის შედეგი:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება – განათლების ბაკალავრს აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, 
რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას: დაწყებითი
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საფეხურით გათვალისწინებული სასწავლო საგნების ცოდნას, მოსწავლეზე ორიენტირებული
სწავლების პრინციპებისა და შესაბამისი მოთხოვნების ცოდნას, დაწყებით სკოლაში მუშაობის
მეთოდებისა და პრინციპების ცოდნას, პედაგოგიკური თეორიებისა და კონცეფციების ცოდნას, 
პედაგოგის პროფესიული სტანდარტისა და სათანადო ეთიკური ნორმების ცოდნას; შეძლებს
სფეროს კომპექსური საკითხების გაცნობიერებას, მშობლებთან და კოლეგებთან მუშაობის
ფორმები და მეთოდები:
 პედაგოგიკის ძირითადი ცნებები_  აღზრდა, განათლება, სწავლება;
 პედაგოგიკის მეთოდოლოგიური საფუძვლები და კვლევის მეთოდები;
 პიროვნების ფორმირების ფაქტორები; აღზრდის მიზნი და ამოცანები;

განვითარების და სწავლის ძირითადი თეორიების გაცნობა; ბავშვის კოგნიტური, ფსიქო-
სოციალური და ფიზიკური განვითარების თავისებურებების და სწავლის პროცესზე მათი
გავლენის გაცნობიერება; ბავშვის განვითარებისა და სწავლისთვის მნიშვნელოვანი
ფაქტორების ცოდნა; მულტიკულტურული და ინტერკულტურული განათლების ძირითადი
თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების ცოდნა; მრავალფეროვანი რეალობის
(კულტურული, ლინგვისტური, ასაკობრივი, ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი, სოციო-
ეკონომიკური) გათვალისწინებით მრავალმხრივი ხედვის უნარი; პედაგოგიკის მეცნიერების
როლისა და ადგილის გაცნობიერება სასწავლო–აღმზრდელობით პროცესში;

თეორიული ცოდნის მიღება–ცნებები: მეთოდი, ტექნოლოგია, ხერხი, სტრატეგია. 
ტექნოლოგიათა კლასიფიკაცია, ჯგუფური ტექნოლოგია, პრობლემაზე ორიენტირებული
სწავლება და სხვა. დაუფლებულია ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე საერთო ევროპული
სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს
მიხედვით. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და
მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, 
ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები. საქართველოს
ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ
კონტექსტში. ფლობს აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებს. 
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – საგნობრივ-პედაგოგიკურ-თეორიული ცოდნის
სასწავლო პროცესში გამოყენება; დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემის
ამოცნობა  და გადაჭრა შესაბამისი პედაგოგიურ-ეთიკური ნორმების გამოყენებით; სწავლების
პროცესის მოსწავლეთა ინდივიდუალურ და ასაკობრივ თავისებურებებთან წარმატებით
მისადაგება; აღმზრდელობითი სწავლების პრინციპის ეფექტური განხორციელება შესასწავლ
მასალაზე დაყრდნობით; სასწავლო პროგრამის სწორი დაგეგმვა და ორგანიზება;
სწავლება/სწავლის პროცესის ძირითადი პრინციპების, მეთოდების, ორგანიზაციის ფორმების, 
შეფასების ფორმებისა და მეთოდების ეფექტურად გამოყენება; კონკრეტულ სასწავლო-
სააღმზრდელო პროცესში პედაგოგიკის ძირითადი ცნებებისა და ფილოსოფიის ძირითადი
კანონების მიზნობრივად გამოყენება; მოსწავლეთა საჭიროებების შესწავლის და მათი
სწავლების პროცესში გათვალისწინების უნარი; შეძლებენ სპეციალურ საგანამანთლებლო
კონტექსში ადაპტირებას; თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების (ჯგუფური
ტექნოლოგია, თანამშრომლობის ტექნოლოგია, თამაშის ტექნოლოგია, დისტანციური
სწავლება და სხვათა) პროფესიულ გარემოში პრაქტიკული გამოყენება; აღზრდის მიზნიდან
გამომდინარე კონკრეტული ამოცანების დასახვა და გადაჭრის გზების მოძებნა. 
მრავალფეროვან კონტექსტში საგანმანათლებლო პრობლემების და საკითხების
გადაწყვეტას; შეძლებენ სხვადასხვა საკითხის სხვადასხვა პესპექტივით განხილვას და
მიდგომების ტრანსფორმირებასა და ადაპტირებას; მოსწავლეებთან და კოლეგებთან
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მეგობრული, თანამშრომლობითი ურთიერთობის დამყარება; მშობლების მობილიზება
აღზრდის პროცესში მათთან თანამშრომლობის მიზნით. განათლების ბაკალავრს
პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე
აქვს ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული
ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.
ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების
გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა
პრობლემატიკის ირგვლივ საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება
/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ
გარემოში საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა. 
გ) დასკვნის უნარი – სასკოლო გარემოში საგნის სწავლებისას აუცილებელი პრიორიტეტების
გამოყოფა, რესურსების მოძიება და გამოყენება; დარგობრივ სფეროსთან დაკავშირებული
სიახლეების გაანალიზება და პროფესიულ საზოგადოებაში მასზე კომპეტენტური, 
არგუმენტირებული მსჯელობა; პედაგოგიური სიტუაციების ანალიზი და არსებული
პრობლემების გადასაჭრელად ოპტიმალური გზებისა და ხერხების შერჩევა;
დ) კომუნიკაციის უნარი – ჯგუფებთან და ინდივიდებთან კომუნიკაციის ყველა ფორმის
პროფესიულ დონეზე გამოყენება (ზეპირი, წერითი, დისკუსია, დებატები); თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) თავისუფლად გამოყენება, ახალი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; ინფორმაციის
კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი.  
ე) სწავლის უნარი – სწავლა/სწავლების პროცესში დასახული კონკრეტული მიზნისათვის
საჭირო სიახლეების მოძიება და დამოუკიდებლად შესწავლა; საკუთარი სწავლის
საჭიროების განსაზღვრა და ორგანიზაციის დაგეგმვა; საკუთარი ცოდნის თვითშეფასება და
საჭიროების შემთხვევაში  სწავლის გაღრმავების   აუცილებლობის განსაზღვრა.
ვ) ღირებულებები – სწავლება/სწავლის პროცესში პროფესიული ეთიკის ნორმების
პატივისცემა; მოსწავლის (მათ შორის უნარშეზღუდული) სრულფასოვან პიროვნებად აღქმის, 
ზრუნვისა და პატივისცემის უნარი; პროფესიულ ღირებულებათა სისტემის დამკვიდრებაში
მონაწილეობის მიღების უნარი; ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემის უნარი.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: გამოიყენება სწავლება/სწავლის მეთოდები: 
ვერბალური – მონოლოგი, დისკუსია; წიგნზე მუშაობა – დამოუკიდებელი კითხვა; ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი; ჯგუფური მუშაობა; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; 
ახსნა-განმარტებითი; ჯგუფური მუშაობა და ლექციაზე ნამუშევრის პრეზენტაცია; სხვადასხვა
წყაროს გამოყენებით რეფერატის მომზადება; მოხსენების მომზადება და პრეზენტაცია; 
შემთხვევის განხილვა; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); გონებრივი იერიში
(Brain storming) .

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 –
ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-
60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები
მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის
მიხედვით. 
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საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ქეთევან ჭკუასელი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის ინსტიტუტის სრული პროფესორი:
ტელ: 22 23 76; 
5 93 33 12 18
ელ-ფოსტა: chkuaselik@yahoo.com

დამატებითი პროგრამის სახელწოდება: პედაგოგიკა / Pedagogy

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი  (40 კრედიტი – პედაგოგიური
დისციპლინები, 15 კრედიტი – სავალდებულო საგნობრივი ციკლის დისციპლინები, 5
კრედიტი – არჩევითი  პედაგოგიური ციკლის დისციპლინები)
სწავლების ენა:  ქართული

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: ნებისმიერი ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი

პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება
მიზანი: დამატებითი პროგრამის პედაგოგიკის მიზანია სტუდენტს მისცეს პედაგოგიური და
საგნობრივ – მეთოდიკური ციკლის დისციპლინების კომპლექსური ცოდნა, რომელიც
შესაბამისობაში იქნება განათლების რეფორმის მოთხოვნებთან. პროგრამის გავლის
შედეგად სტუდენტს განუვითარდება ისეთი უნარები, როგორიცაა ინიციატიურობა, 
შემოქმედებითობა, სასწავლო პროგრამისა და გეგმის განვითარების დამოუკიდებელი ხედვა, 
მოსწავლეთა სწავლისადმი მოტივირება და სხვა. პროგრამაში წარმოდგენილი ყველა საგნის
შინაარსი შესაბამისობაშია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ
მასწავლებლის პროფესიულ და საგნობრივ სტანდარტებთან. დამატებითი სპეციალობის
ფარგლებში მოსმენილი საგნები აისახება დიპლომის დანართში. აღნიშნული დამატებითი
პროგრამის გავლის შედეგად, ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე კურსდამთავრებულს
მაძიებლობის გავლის შემდეგ, აქვს უფლება ჩააბაროს სასერტიფიკაციო გამოცდები და
დასაქმდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, საჯარო და კერძო სკოლებში.

სწავლების შედეგი:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება – განათლების ბაკალავრს აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, 
რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას: სასწავლო
დისციპლინა (საგნობრივი სტანდარტი); მეთოდოლოგიურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები
(პროფესიული სტანდარტი); სასწავლო პროცესში მოზარდის უფლებების დაცვის საკითხები;
სწავლება/სწავლის თანამედროვე ტექნოლოგიები; კვლევის მეცნიერული მეთოდების
საფუძვლები; განვითარების და სწავლის ძირითადი თეორიები; ბავშვის კოგნიტური, ფსიქო-
სოციალური და ფიზიკური განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები; განათლების
სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას; ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს, მოსწავლის, 
მშობლის და მასწავლებლის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს; 
ზოგადსაგანამანთლებლო დაწესებეულებების მართვის საფუძვლებს, ეროვნულ სასწავლო
გეგმას; სწავლების ძირითად პრინციპებს, სწავლების შეფასების სისტემას; დიდაქტიკის
წარმოშობა და განვითარება; დიდაქტიკის ძირითადი ცნებები, სწავლების ორგანიზაციის
ფორმები, მეთოდები, შეფასების სისტემა; კლასის მართვის თეორიული საფუძვლები; 
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გაკვეთილის ეტაპების მართვის სტილი; კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების გზები და
საშუალებები.
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – სასწავლო საგნობრივი პროგრამის ანალიზი და
დაგეგმვა; სწავლება/სწავლის პროცესის მრავალფეროვანი მეთოდებისა და სტრატეგიების
გამოყენება; შეფასების სისტემის მეთოდების მორგება კონკრეტულ სასწავლო სიტუაციასთან;
სასწავლო პროცესის მიზანმიმართული დაგეგმვა და მართვა; სასწავლო-სააღმზრდელო
პროცესში ინკლუზიის სწორად განხორციელება; პროფესიულ-ეთიკური ნორმების დაცვა;
სასწავლო პროცესში მშობლებთან და კოლეგებთან თანამშრომლობა. გაკვეთილის
ეტაპების მართვა; შეფასების მეთოდებისა და პრინციპების ეფექტური გამოყენება; ჯგუფური
მუშაობის მართვა; კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება; მოსწავლეთა საჭიროებების
შესწავლის და მათი სწავლების პროცესში გათვალისწინების უნარი; სასწავლო პროცესის
დაგეგმვის და განხორციელების დროს მიღებული თეორიული ცოდნის გათვალისწინების
უნარი.
გ) დასკვნის უნარი – სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების მოძიებისა და
განმარტების,    სიტუაციების ანალიზისა და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 
სასწავლო პროცესში არსებული ვითარების კრიტიკული ანალიზის, პრობლემის
განსაზღვრის, მისი გადაჭრის უნარი;
დ) კომუნიკაციის უნარი – პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციის ყველა ფორმის გამოყენების
უნარი; პროფესიულ დონეზე არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი; საინფორმაციო
ტექნლოგიების გამოყენების უნარი, ინფორმაციის პროფესიულ დონეზე დამუშავების უნარი;
ე) სწავლის უნარი – სასწავლო დისციპლინაში საკუთარი ფაქტობრივი ცოდნის ობიექტური
შეფასებისა და სწავლის საჭიროების განსაზღვრის უნარი; ახალი პროფესიული მასალის
მოძიებისა და ხელმძღვანელთან ერთად დამუშავების უნარი.
ვ) ღირებულებები – მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობის ეთიკურ ნორმებს;  
ურთიერთპიროვნული პატივისცემის ნორმებს; მასწავლებლის პროფესიისადმი
პასუხისმგებლურ დამოკიდებულებას; კოლეგიალური უნარებს; მოსწავლეებისადმი
ობიექტური და თანასწარი დამოკიდებულების პრინციპებს; მშობელთა საზოგადოებასთან
თანამშრომლობითი დამოკიდებულების ნორმებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომის (ან
თარგმანის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და
სინთეზი, ახსნა –განამარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

პროგრამის ხელმძღვანელი – სრული პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი
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ტელ: 22 23 76; 
5 93 33 12 18
ელ-ფოსტა: chkuaselik@yahoo.com
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დამატებითი პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი ენათმეცნიერება / Applied Linguistics 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი, რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 
სავალდებულო საგნები - 40 კრედიტი; არჩევითი საგნები - 20 კრედიტი.

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი
სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებს მიეცეს საშუალება დამატებითი
სპეციალობის სახით დაეუფლონ ენათმეცნიერებას და საკუთრივ თეორიული ღირებულების
პარალელურად გაეცნონ ენათმეცნიერების გამოყენებით ასპექტებს: მეტყველების
დეფექტების აღმოფხვრას, აფაზიის სხვადასხვაგვარი ფორმების მკურნალობას, ყრუ-მუნჯთა
და უსინათლოთათვის სპეციფიკური საინფორმაციო სისტემების შექმნას, ტექსტის
ლინგვისტიკის საფუძველზე ლინგვოკრიმინალისტიკას, ბუნებრივ ენათა მოდელირების, 
ენობრივ კონსტრუქციათა ფორმალიზაციის საფუძველზე საინფორმაციო სისტემების
განვითარებას და კომპიუტერული პროგრამების შექმნას, სოციოლინგვისტიკის, 
ფსიქოლინგვისტიკის და ეთნოლინგვისტიკის პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტას.

გამოყენებითი ენათმეცნიერების დამატებითი პროგრამა გამიზნულია როგორც ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასევე, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, იურიდიულ და
მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე

სწავლის შედეგი
ცოდნა და გაცნობიერება
 მიიღებენ არსებით ლინგვისტურ განათლებას - გაეცნობიან ენათმეცნიერების ძირითად

კონცეფციებს, პრინციპებსა და თეორიებს;
 აითვისებენ ენათმეცნიერების ტერმინოლოგიასა და მეტაენას;
 ინტერესთა სფეროს გაფართოების შედეგად შეძლებენ ძირითადი სპეციალობის

ფარგლებში ენათმეცნიერებასთან მკვეთ დისციპლინებში (სოციოლინგვისტიკა, 
ფსიქოლინგვისტიკა, კომპიკუტერული ლინგვისტიკა) სპეციალიზაციას, რაც გაზრდის
შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 შეძლებენ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას;
 გამოიმუშავებენ ენობრივი სტრუქტურების ლინგვისტური ანალიზის პრაქტიკულ უნარ-

ჩვევებს;
 გამოყენებითი ასპექტების არჩევის შემთხვევაში მათ შეეძლებათ თავიანთი ცოდნის

პრაქტიკული გამოყენება ექსპერიმენტულ ლინგვისტიკაში, ფსიქოლინგვისტიკაში, 
ლოგოპედიაში, სოციოლინგვისტიკასა და კომპიუტერულ ლინგვისტიკაში.

 შეეძლებათ პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარი მითითებების
შესაბამისად.
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დასკვნის უნარი
 სტუდენტს შეეძლება ენობრივი მონაცემებისა და მასალის შეგროვება, განმარტება, ამ

მონაცემების ანალიზი სტრუქტურალისტური, კომპარატივისტური, გენერატიული და
ექპერიმენტული მეთოდების გამოყენებით და ამ ანალიზზე დაყრდნობით დასაბუთებული
დაკვნის ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი
 ის შეძლებს მოამზადოს დეტალური წერილობითი ანგარიში იდეების, არსებული

პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ, ზეპირად ჩამოაყალიბოს და გადასცეს
ინფორმაცია სპეციალიტებსა თუ არასპეციალისტებს და შემოქმედებითად გამოიყენოს
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. 

სწავლის უნარი
 სტუდენტი შეძლებს შეაფასოს საკუთარი სასწავლო პროცესი, თანმიმდევრულად და

მრავალმხრივად, და თავადვე განსაზღვროს თავის შერჩეულ ძირითად სპეციალობასთან
თანაკვეთაში ლიგვისტიკის სფეროში ცოდნის გაღრმავებისათვის საჭირო სწავლის
შემდგომი საფეხურები.

ღირებულებები
 ზოგადჰუმანისტური ღირებულებების და ფასეულობების გათავისება;
 ეთიკური ნორმების და პრინციპების ცოდნა; 
 პროფესიონალად ჩამოყალიბებისკენ სწრაფვა, 
 ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემა;  

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები
სწავლების ფორმებია ლექციები და სამუშაო ჯგუფებთან მეცადინეობები, პრაქტიკუმები; 
დამატებითი ინფორმაცია სტუდენტებს მიეწოდება საკონსულტაციო შეხვედრებზეც. ლექციები
და მეცადინეობები ინტერაქტიულია და ორიენტირებულია სტუდენტების აქტიურ
ჩართულობაზე. ლექცია ტარდება ზეპირი ახსნა-განმარტებების სახით; რიგ შემთხვევებში
გამოიყენება  თვალსაჩინოებები - სქემები, სტრუქტურირებული თეზისები და ძირითადი
დასკვნები, PowerPoint პროგრამაში დამუშავებული სლაიდები. მსჯელობა ეფუძნება
ევრისტიკულ, ინდუქციისა და დედუქციის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდებს; სამუშაო
ჯგუფებში ეწყობა დისკუსია-დებატები. წერითი დავალებების შესრულების საფუძველზე
ტარდება შემაჯამებელი შუალედური შეფასებები როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ
საკითხებზე. საბოლოო გამოცდამდე ყოველი სტუდენტის მიერ მზადდება რეფერატი და/ან
პრეზენტაცია (შერჩევით) გაფორმებული თვალსაჩინოებისა და PowerPoint სლაიდების
სახით. პრეზენტაციები შესაძლებელია მომზადდეს როგორც ინდივიდუალურად, ისე
ჯგუფურად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
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0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი,  აკადემიკოსი  თამაზ გამყრელიძე
ელ-ფოსტა:tamaz.gamkrelidze@tsu.ge
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: შორეული აღმოსავლეთის
რეგიონისმცოდნეობა/Far East Studies 

სწავლების საფეხური: ბაკლავრიატი

პროგრამის მოცულობა:    დამატებითი (Minor) საბაკალავრო პროგრამისათვის საჭირო 60 
ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 
 40 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო   სასწავლო კურსებს.
 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სპეციალობის არჩევითი  დისციპლინებისათვის

პროგრამის სტრუქტურა მოიცავს ორ მოდულს (იაპონისტიკა და სინოლოგია).  საერთო
საპროგრამო სავალდებულო დისციპლინებს ეთმობა 10 კრედიტი (შორეული
აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია, შორეული აღმოსავლეთის რელიგიები), ხოლო
თითოეული მოდულის სავალდებულო დისციპლინებს, შესაბამისად, 30–30 კრედიტი (25 
კრედიტი მოდულის მაპროფილებელ ენას (იაპონური/ჩინური) და 5 კრედიტი შესაბამისი
ქვეყნის კულტურას).

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი (Minor) საბაკალავრო პროგრამა
შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობა (რომელიც შეიცავს ორ მოდულს -
იაპონისტიკა და სინოლოგია) კომპლექსურად შეისწავლის შორეული აღმოსავლეთის
რეგიონს, კერძოდ: შესასწავლი ქვეყნების ენას (ჩინურს, ან იაპონურს), ისტორიას, კულტურას, 
რელიგიებს, ეკონომიკას, შორეული აღმოსავლეთის ქალაქებსა და საქალაქო ცხოვრებას, 
რეგიონში პირველი ევროპელების შეღწევასა და ქრისტიანობის გავრცელების ისტორიას.
საქართველოს ამჟამინდელი მრავალმხრივი საერთაშორისო ურთიერთობის ფონზე, 

შორეული აღმოსავლეთის სამყაროს ისტორიულ-კულტრული ფენომენის შესწავლა
უაღრესად აქტუალური და მნიშვნელოვანია, რაც განპირობებულია რეგიონის მზარდი
პოტენციალით მსოფლიოს გლობალური პრობლემების გადაწყვეტაში. თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
აღმოსავლეთმცოდენეობის ინსტიტუტში, სადაც ათეული წლებია ტრადიციული დარგები
ფუნქციონირებს, უთუოდ საშურ საქმეს წარმოადგენს ახალი დარგები (ამ ეტაპზე დამატებითი
პროგრამის ფორმატში) ფუნქციონირება. ვფიქრობთ, უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების
ფონზე, რომლებიც რეფორემებისა და ინოვაციებისკენაა მიმართული, შორეული
აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობის პროგრამის ფუნქციონირება შედეგიანად და
წარმატებულად  წარმოჩინდება.
პროგრამის მიზანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  

ფონზე, სტუდენტს შესძინოს საბაზისო და კონცენტრირებული ცოდნა  შორეული
აღმოსავლეთის  რეგიონის შესახებ, რომელიც, როგორც უკვე აღინიშნა, საკმაოდ ფართო
სპექტრს მოიცავს.  ამასთანავე, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტებს გამოუმუშავოს
დარგში სამუშაოდ აუცილებელი ძირითადი კვლევითი მეთოდების გამოყენების უნარი; 
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  მაპროფილებელი ენების – იაპონურისა და ჩინურის
შესწავლას, რათა სტუდენტებმა შეძლონ საჭირო მასალის ორიგინალში, ლექსიკონის ან სხვა
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დამხმარე მასალის გამოყენებით წაკითხვა, და, შესაბამისად, მისი გამოყენება დარგობრივ
საკითხთა განხილვისას ისტორიულ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ჭრილში.
პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება მიზანმიმართულია
სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისკენ. მისთვის
პიროვნული თავისუსფლების ეთიკური  იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და
პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა
და ახალგაზრდებში ეროვნულ-ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისკენ.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შორეული აღმოსავლეთის
რეგიონისმცოდნეობა დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს არ ანიჭებს
აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით, ის აღრმავებს
სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; აძლევს მას შესაძლებლობას შეიძინოს
გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას ძირითად სპეცილობასთან ერთად შრომის
ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს
ჩამოუყალიბებს.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა შორეული
აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობა დასაქმების სფეროს გაუფართოვებს როგორც თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ისე სხვა ფაკულტეტის  (მაგალითად, 
პოლიტიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა) გარკვეული სპეციალობის კურსდამტავრებულებს
და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაფართოება-გაღრმავების
პირობებში საშუალებას მისცემს სტუდენეტებს, მათი დასაქმება მოხდეს როგორც პრაქტიკულ
სამუშაოზე შესაბამის ქვეყანაში, ისე სხვადასხვა კერძო ერთობლივ პროექტებსა და
საქართველოში არსებულ კომპანიებში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: „შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდენობის“
დამატებით სპეციალობაზე სტუდენტი მიიღება წინაპირობების გარეშე. სტუდენტს
შესაძლებლობა ეძლევა დამატებითი პროფესია აირჩიოს მეორე სემესტრიდან. სემესტრების
მიხედვით კრედიტების აღება სტუდენტზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, გამოცხადებული
საგნების გათვალისწინებით.

სწავლის შედეგები: უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მიხედვით,  შორეული
აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობის  დამატებითი  (Minor)  საბაკალავრო პროგრამა
განეკუთვნება მიმართულებათაშორის რეგიონმცოდნეობითი პროფილის დარგს. აღნიშნული
პროგრამის კურიკულუმი შედგება სასწავლო კომპონენტებისგან, რომლებიც
რეგიონმცოდნეობის დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიზნად ისახავს
მაპროფილებელი ენის (ჩინური, ან იაპონური),  ქვეყნების ისტორიის, რელიგიის, კულტურისა
და ხელოვნების შესწავლას. სასწავლო კომპონენტები განაწილებულია სავალდებულო და
არჩევით საგნებად. დარგობრივი ცოდნის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული
მნიშვნელობის სასწავლო დისციპლინები კონცენტრირებულია სავალდებულო საგნების
ბლოკში. დამატებითი სპეციალობის სასწავლო დისციპლინები  (სავალდებულო და
არჩევითი) ითვალისწინებს საქართველოს განათლების  მინისტრის №120/ნ  ბრძანებით
განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას, რომელიც მოიცავს დარგობრივ და ზოგად
კომპეტენციებს. მათი თანმიმდევრული გავლა გულისხმობს წინა კომპონენტით მიღებული
სწავლის შედეგების საფუძველზე დამატებითი სწავლის შედეგების მიღწევას და
ერთობლიობაში უზრუნველყოფს პროგრამის მიერ დასახული ერთიანი სწავლის შედეგების
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მიღწევას.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შორეული აღმოსავლეთის
რეგიონისმცოდნეობის  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართულ
ყოველ სასწავლო კომპონენტს გააჩნია თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული
სილაბუსის ნიმუშის შესაბამისი სილაბუსი, რომელშიც ნათლად არის გაწერილი კურსზე
დაშვების წინაპირობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), კურსის მიზნები, შედეგები, ამ
შედეგების მიღწევის მეთოდები, შეფასების სისტემა, სასწავლო მასალის შინაარსი და
თემატიკა, რომელიც გაწერილია თხუთმეტ სამუშაო კვირაზე. სილაბუსში მოცემულია
ინფორმაცია სავალდებულო და დამატებითი ლიტერატურის შესახებ, ასევე შუალედური
შეფასებებისა და სხვა კრიტერიუმებით შეფასების შესახებ.
თითეული სასწავლო კომპონენტის კრედიტების მოცულობა შეესაბამება საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით N3 გათვალისწინებულ უმაღლესი
საგანმანათლებლო პოგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს. სტუდენტის საქმიანობა, 
რომელიც მოიცავს ლექციაზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ
მეცადინეობას, დამოუკიდებელ მეცადინეობას, გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას, ფასდება
კრედიტით, რომელიც თსუ–ში მოქმედი რეგულაციით უტოლდება 25 ასტრონომიულ საათს.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შორეული აღმოსავლეთის
რეგიონისმცოდნეობის  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
ერუდირებული, შორეული აღმოსავლეთის რეგიონის მცოდნე კომპეტენტური პირია, 
რომელსაც ძირითად სპეციალობასთან ერთად, მიღებული აქვს ზოგადი განათლება
ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ
მონაცემთა ინტრეპრეტირება და საკუთარი პოტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე
სფეროებში გარკვევა; მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები,რომელიც აუცილებელია
სწავლის შემდგომი გაგრძელებისათვის.
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ფლობს აღმოსავლეთის რეგიონის
ენებს (ჩინური, იაპონური) B1 დონეზე ინგლისურთან ერთად (მინიმუმ B1 დონე); კარგად
იცნობს რეგიონის კულტურულ-ისტორიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითრების
ძირითად ეტაპებს, რაც გულისხმობს შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების (ძირითადად
ჩინეთი და იაპონია) ისტორიის, კულტურის, რელიგიების, ეკონომიკის, ისტორიული
ქალაქებისა და საქალაქო ცხოვრების , დასავლური სამყაროს და შორეული აღმოსავლეთის
ქვეყნების ისტორიული ურთიერთობების შესწავლას.
ამასთანავე, აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს  პროგრამით შესწავლილი
მასალის ანალიზის, სინთეზის  და განზოგადების უნარი; დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება; საკუთარი სწავლის პროცესის გააზრებულად და გონივრულად დაგეგმვა
პროფესორთა რეკომენდაციების გათვალისწინებით;  შემდგომი სწავლის საჭიროების
გაცნობიერება პროფესიული სრულყოფისათვის; ეთიკური და პროფესიული ღირებულებების
დაცვა; საკუთარი და უცხოური ისტორიულ-კულტურული და იდეოლოგიური ღირებულებების
პატივისცემა, ტოლერანტობის უნარი.
   პროგრმით მინიჭებული ცოდნა (შორეული აღმოსავლეთის ენების, ისტორიის, კულტურის, 
რელიგიის, ეკონომიკის),  ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი და ზოგად-
ტრანსფერული  უნარები და შეძენილი ფართო კომპეტენციები  უზრუნველყოფს
კურსდამთავრებულების შრომით ბაზარზე დასაქმებას მათ ძირითად სპეციალობასთან
კომბინაციით.
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ა) ცოდნა და გაცნობიერება _ პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს
შორეული აღმოსავლეთის რეგიონის ენების (ჩინური, იაპონური) B1 დონეზე
ცოდნა.რეგიონის კულტურულ-ისტორიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითრების
ძირითადი ეტაპების ცოდნა, რაც გულისხმობს შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების
(ძირითადად ჩინეთი და იაპონია) ისტორიის, კულტურის, რელიგიების, ეკონომიკის, 
ისტორიული ქალაქებისა და საქალაქო ცხოვრების , დასავლური სამყაროს და შორეული
აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიული ურთიერთობების შესწავლას.
ბ)ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი _ პროგრამით შესწავლილი ძირითადი საკვანძო
საკითხებისა თუ პრობლემების გადასაჭრელად ინოვაციური მეთოდების გამოყენება; 
სხვადასხვა ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად. კურსდამთავრებულს შეუძლია ჩინური და იაპონური ენებიდან ლექსიკონის
დახმარებით თარგმანის შესრულება. შეუძლია კომუნიკაციის დამყარება ენის მატარებელთან
გარკვეულ  (B1) დონეზე. 
გ) დასკვნის უნარი _ პროგრამით შესწავლილი მასალის ანალიზის, სინთეზის  და
განზოგადების უნარი; დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.  D
დ) კომუნიკაციის უნარი_ შორეული აღმოსავლეთის რეგიონთან დაკავშირებული ძირითადი
პრობლემური საკითხებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ წერილობითი და ზეპირი
ანგარიშის მომზადება; ინფორმაციის მიწოდება; საჭირო ინფორმაციის მოსაძიებლად
თანამედროვე საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება.  
ე) სწავლის უნარი_ საკუთარი სწავლის პროცესის გააზრებულად და გონივრულად დაგეგმვა
პროფესორთა რეკომენდაციების გათვალისწინებით; შემდგომი სწავლის საჭიროების
გაცნობიერება პროფესიული სრულყოფისათვის. 
ვ) ღირებულებები_ ეთიკური და პროფესიული ღირებულებების დაცვა; საკუთარი და
უცხოური ისტორიულ-კულტურული და იდეოლოგიური ღირებულებების პატივისცემა, 
ტოლერანტობის უნარი. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები : სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, 
საბოლოო გამოცდის ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი
მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. გთავაზობთ ზოგად
ჩარჩოს:
91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, 
D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები
მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის
მიხედვით.
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ნანა
გელაშვილი
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დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: თეოლოგია/ Theology

საკონტაქტო პირი: ბაკალავრიატი

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS  კრედიტი: 40 ECTS კრედიტი  
სავალდებულო, 20 ECTS  კრედიტი არჩევითი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება:
რელიგიის ფენომენის უნივერსალობა და აქტუალობა ნებისმიერი საზოგადოებისათვის ეჭვს
არ იწვევს. დღეისათვის მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები დიდწილად კვლავაც
განსაზღვრულია რელიგიური ფაქტორებით. ჩვენში არსებული ბევრი პრობლემა იმითაა
გამოწვეული, რომ არ არსებობს საუნივერსიტეტო თეოლოგიური განათლების მიღების
შესაძლებლობა. უნივერსიტეტს გააჩნია თეოლოგიის სწავლების გარკვეულ გამოცდილება
და  ტრადიცია, ფილოსოფიის მიმართულებაზე არსებობდა თეოლოგიის სპეციალობა.  
საქართველო ტრადიციულად მაღალი რელიგიური კულტურის  ქვეყანაა და ჩვენი ქვეყნის
დემოკრატიულ ღია საზოგადოებად ჩამოყალიბებას დიდწილად განსაზღვრავს რელიგიური
ტოლერანტობისა და თავისუფლების დამკვიდრება. რელიგიური ცხოვრების აღორძინების  
პირობებში თეოლოგიური განათლების მწვავე დეფიციტი ნოყიერ ნიადაგს ქმნის
ფანატიზმისათვის. რელიგიური ფანატიზმის დაძლევის წინაპირობად მიგვაჩნია
საუნივერსტეტო განათლების დონეზე თეოლოგიის საფუძვლების სწავლება და რელიგიის
ფენომენის ფილოსოფიური გააზრება. საუნივერსიტეტო თეოლოგიის  პროგრამის
ამოქმედება ხელს შეუწყობს რელიგიათა დიალოგსა და ურთიერთგაგებას. პროგრამის
დანერგვა ხელს შეუწყობს უახლოეს მომავალში მის გარდაქმნას ძირითად პროგრამად. იგი
შესაძლებელს გახდის თეოლოგიის უფრო ფართო რეპრეზენტაციას კვლევისა და სწავლების
საერთაშორისო სივრცეში და ურთიერთთანამშრომლობის დამყარებას სხვა
უნივერსიტეტების  თეოლოგიურ ფაკულტეტებთან. პროგრამის განხორციელებაში
ჩართულია რუმინეთის კონსტანცის „ოვიდიუსის“ სახელობის უნივერსიტეტის თეოლოგიის
ფაკულტეტი და ამავე უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფესორი ნიკოლაე დურა. 

პროგრამის   მიზანია თეოლოგიური ცოდნის საფუძვლების, ბიბლიის წიგნთა ისტორიის, 
სამყაროს შექმნის,  ცოდვით დაცემის და მისი შედეგების შესწავლა. შეისწავლის ეკლესიის
მამათა მოღვაწეობას, საეკლესიო ღვთისმეტყველებას, ბიბლიის განმარტების არსებით
პრინციპებს, ეკლესიის ისტორიის ეპოქალური დანიშნულების გაღრმავებულ გაგებასა და
წვდომას. რელიგიის ფენომენის სისტემატურ და მეცნიერულ გააზრებას,  მისი ჭეშმარიტების, 
საზრისისა და მნიშვნელადობის კვლევას. სწავლების ძირითადი მიმართულებაა
მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველება; ამავედროულად, პროგრამის ფარგლებში   
ზოგადად რელიგიის ფენომენის და მსოფლიო რელიგიების ფილოსოფიური გააზრება; 
აზროვნების რელიგიური პოსტულატების განმარტება და  კრიტიკული გააზრება; როგორც
შუა საუკუნეების, ისე აღორძინების, განმანათლებლობის, ახალი და უახლესი ეპოქების
რელიგიურ-ფილოსოფიური კონცეფციების  შესწავლა. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დამატებითი სპეციალობაზე „თეოლოგია“ შეუძლია
ისწავლოს   უნივერსიტეტის ნებისმიერი სპეციალობის სტუდენტმა, თსუ რეფორმირებული
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პროგრამების სწავლების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ თეოლოგიისადმი არსებობს ჩვენი
სტუდენტების განსაკუთრებული ინტერესი; განსაკუთრებით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, 
სოციალურ-პოლიტიკური, საბუნებისმეტყველო და იურიდიული ფაკულტეტებიდან. 
სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დამატებითი პროგრამა აირჩიოს მესამე სემესტრიდან. 

სწავლის შედეგი:
ა. ცოდნა და  გაცნობიერება:
 ზოგადი ღვთისმეტყველების ძირითადი ასპექტების ცოდნა.
 ეკლესიის განვითარების ისტორიული ეპოქების ცოდნა, განსაკუთრებით

მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო ტრადიციის, წმინდა მამების თეოლოგიური
ნააზრევის შესწავლა და ქართული თეოლოგიური აზრის განვითარების ისტორიის ცოდნა.

 სხვადასხვა თეოლოგიური ტექსტებისა და კომენტარების ცოდნა.
 ძირითადი თეოლოგიური სწავლების  ცოდნა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა წმინდა

წერილი, პატრისტიკა, ეგზეგეტიკა, დოგმატიკა, ქრისტიანული ეთიკა, კანონიკურ
სამართალი და რელიგიური ანთროპოლოგია. თანამედროვე თეოლოგიის ძირითადი
მიმდინარეობების კომპლექსური ცოდნა.

ბ. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
 განსახილველი საკითხის ნათლად არტიკულირება, აზრის სიზუსტის მიღწევა და მისი

ადეკვატური გამოყენება დებატებისას; 
 სხვადასხვა ტრადიციაში და ეპოქაში გამოთქმულ შეხედულებათა და ტექსტების აზრის

ინტერპრეტაცია;     
 თეოლოგიური კვლევის მეთოდების გამოყენება წამოჭრილი პრობლემების

გადასაჭრელად;
 სპეციფიკური თეოლოგიური ცნებების ადექვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში; 
 სხვადასხვა დროის და ტრადიციის ტექსტების აღქმა; 
 შესაბამისი ლიტერატურიდან ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი. 
გ. დასკვნის უნარი: 
 სწავლის პროცესში საჭირო მასალის, მონაცემების მოპოვება და შეგროვება, მათი  

ინტერპრეტაციის და განმარტების უნარი. 
 თეოლოგიური თვალსაზრისებისა და მიდგომების ცოდნის გამოყენება სათანადო

მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის ჩასატარებლად.
 მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის

ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, 
 ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი,
 კონკრეტულიდან ზოგადზე გადასვლის უნარი.
დ. კომუნიკაციის უნარი:
 საღვთისმეტყველო ტრადიციებისა და თვალსაზრისების პრეზენტაციისა და წერილობითი

ფორმით გადმოცემის უნარი; 
 მათი კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი სპეციალისტებისა და

არასპეციალისტებისათვის ზეპირად. 
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტების

შემოქმედებითად გამოყენების უნარი.
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 რელიგიათა და კულტურათა   დიალოგში მონაწილეობის და დებატების უნარი.
ე. სწავლის უნარი: 
 დარგის სწავლების პროცესის, საკუთარი საჭიროებების, ამოცანებისა და პერსპექტივების

სისტემატური შეფასების უნარი;
 შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების და შემდგომი

სწავლის საჭიროების დადგენის უნარი;
 დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; დარგში საკუთარი თავის მოტივირების უნარი.
ვ. ღირებულებები: 
 ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, 
 ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა და მათ

დასამკვიდრებლად სწრაფვა და ხელშეწყობა,
 თეოლოგიური ცოდნის საფუძველზე გარკვევა იმისა, თუ რა არის მოვალეობა, 

თავისუფლება, პასუხისმგებლობა, ჭეშმარიტება, სიკეთე, მშვენიერება, სიყვარული.
 საპირისპირო აზრის პატივისცემის უნარი, 
 არგუმენტების მოყვანის უნარი, განხილვის კრიტიკულ მომენტში ყოველგვარი შეურაცხყო-

ფისა და წყენის მიყენების გარეშე.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად მინორ პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს 
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის 
დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და 
სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით.

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი ირაკლი ბრაჭული
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სამაგისტრო პროგრამები
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  ფილოსოფია /  Philosophy

სამაგისტრო პროგრამა ფილოსოფიაში სტუდენტებს სთავაზობს სამ სასპეციალიზაციო მო-
დულს: 1. კულტურის ფილოსოფია/Philosophy of Culture, მოდულის ხელმძღვანელი
პროფესორი აკაკი ყულიჯანიშვილი. 2. პოლიტიკის ფილოსოფია/Political Philosophy, 
მოდულის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი დემურ ჯალაღონია 3. ზნეობის  
ფილოსოფია და გამოყენებითი ეთიკა/Moral Philosophy and Applied Ethics,  მოდულის
ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის მაგისტრი. ქვედარგი/სპეციალიზაცია:
კულტურის ფილოსოფია/პოლიტიკის ფილოსოფია /ზნეობის ფილოსოფია და გამოყენებითი
ეთიკა.  Master of Arts in Philosophy. Areas of  Specialization: Philosophy of Culture /Political 
Philosophy/Moral Philosophy and Applied Ethics)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა  –  მოიცავს 120 ECTS კრედიტს.  
სასპეციალიზაციო მოდულს სტუდენტი ირჩევს სწავლების II სემესტრიდან. პროგრამისთვის
საერთო საგნები  მოიცავს 30 ECTS კრედიტს. თითოეულ მოდულზე III-IV სემესტრში
გათვალისწინებულია სასპეციალიზაციო სავალდებულო საგნები 30 ECTS კრედიტი, 
არჩევითი საგნები  30 ECTS კრედიტი. მაგისტრანტს შეუძლია არჩევითი საგნების აღება
ნებისმიერი მოდულიდან. IV სემესტრის 30 ECTS კრედიტი დაეთმობა სამაგისტრო ნაშრომის
მომზადებას.

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი:
პროგრამა მიზანად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულების ერთ-ერთი 
ფუნდამენტური დარგის ფილოსოფიის  სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა 
თეორიული, საკონსულტაციო და საექსპერტო, აგრეთვე პრაქტიკული საქმიანობა 
მომავალში ხელს შეუწყობს ქვეყნაში დემოკრატული ღირებულებების დამკვიდრებას.   
პროგრამის მიზანია თანამედროვე სამყაროში მიმდინარე გლობალური აკულტურაციის 
პროცესების, მულტიკულტურული გარემოს, კულტურათშორის ინტენსიური ურთიერთობების 
გამომწვევი და მორალური ღირებულებათა გადაფასების გამომწვევი მიზეზების
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური ცოდნის გადაცემა შემდეგი 
მიმართულებებით: კულტურის ფილოსოფია, პოლიტიკური ფილოსოფია, ზნეობის 
ფილოსოფია და გამოყენებითი ეთიკა. სამაგისტრო პროგრამის  თითოეულ 
სასპეციალიზაციო მოდულში ექსისტენცის ტრანსცენდირების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
ონტოლოგიური მოდუსია წარმოდგენილი, რომელთა გათვალისწინების გარეშე 
ფილოსოფია ვერ შეძლებს საკუთარი მოწოდების რეალიზებას და სამყაროში ადამიანის 
ადგილის სრულფასოვან განსაზღვრას. პროგრამის ფარგლებში გაანალიზდება
გლობალიზაციის ძირითადი მახასიათებლები, მოხდება თანამედროვე სამყაროში 
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იდენტობის მნიშვნელობის გაცნობიერება. თვითმყოფადობის და მასზე სხვა კულტურების
გავლენების პოზიტიური და ნეგატიური მხარეების გაცნობიერება;  პროგრამის ფარგლებში
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პოსტმოდერნული პოსტულატების სისტემატურ და
კრიტიკულ გააზრებას. ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენებით 
განხორციელდება ქართული და დასავლური (ევროპული და ამერიკული) ფილოსოფიური 
აზრის კვლევა. 
სამაგისტრო პროგრამა იმ ფილოსოფიური მიმდინარეობების, კონცეფციების, სტრატეგიების
შესწავლაზეა ორიენტირებული, რომელთა გარეშეც დღევანდელ ინტელექტუალურ
ვითარებაში წარმოუდგენელია ფილოსოფიური პრობლემების თემატიზირება და
გადაწყვეტა. 

I მოდულის მიზანი: 
მოდული მიზნად ისახავს ხელოვნებასთან და ზოგადად კულტურასთან დაკავშირებული
კონცეპტუალური საკითხების  სწავლებას. ამ ნიშნით  განხორციელდება ამა თუ იმ მხატვრული
მიმდინარეობის, კონცეფციის, კვლევითი სტრატეგიის, თანამედროვე კულტურული
ვითარებისათვის დამახასიათებელი მოვლენების გააზრება.
კულტურის ფილოსოფიის სფეროს სწავლება მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ადამიანის
პიროვნულ ორიენტაციას თანამედროვე სამყაროში; გაარკვიოს იგი განსხვავებულ
კულტურათა ,,ენებში’’ და ჩამოუყალიბოს მათი გაგების უნარი, რომლის მეშვეობით მან უნდა
შეძლოს შეიმუშავოს თვალსაზრისი კულტურათა და ხელოვნების სტილთა
მრავალფეროვნების, მათი უნიკალობის და თვითღირებულების შესახებ; მოდული მიზნად
ისახავს  თანამედროვე საკაცობრიო ღირებულებებში ორიენტირებისა და კულტურათა
დიალოგში მონაწილეობის უნარის გამომუშავებას.

II მოდულის მიზანი:
თანამედროვე მწვავე პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით დღის წესრიგში დგას 

ახალი ორიენტირების დაძებნა და მათი მიხედვით მოქმედებების, საშუალებების გამონახვა, 
ამ ვითარებების გათვალისწინებით პროგრამის მეორე მოდული მიზნად ისახავს
პოლიტიკური ფილოსოფიის სფეროს შესწავლას. მოდულის კურიკულუმი იმგვარადაა 
აგებული, რომ სტუდენტმა შესძლოს სახელმწიფო მმართველობის, მოქალაქისა და 
სახელმწიფოს ურთიერთობათა პრობლემების კვლევა. ამ მიზნით მოდულის ფარგლებში 
გაანალიზებული იქნება არა მარტო პოლიტიკურ ღირებულებათა სისტემა და მათი 
კონცეპტუალიზაცია, არამედ სინამდვილე, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკურ 
ღირებულებებთან. პოლიტიკური დისკურსის ფარგლებში გაანალიზდება თავისუფლება, 
სამართლიანობა, თანასწორობა, წესრიგი და მათი რეალიზაციის რაგვარობა, ასევე 
დასავლეთის ქვეყნებში აპრობირებული პოლიტიკური ფილოსოფიის მიღწევები; მოდულის 
ფარგლებში განხორციელდება დემოკრატიის, ტოტალიტარიზმის და საერთაშორისო 
ურთიერთობათა ზოგადი ასპექტების კვლევა, პოლიტიზაციის გლობალურ პროცესთან 
ერთად პოლიტიკური სისტემების უძირითადესი შინაგანი წინააღმდეგობების ჩვენება, 
პოლიტიკური დისკურსის სივრცეში წარმოშობილი დილემების ანალიზი. ამასთან სტუდენტს 
საშუალება ექნება გაეცნოს  პოლიტიკური ფილოსოფიის განვითარების ეტაპებს, სოკრატე-
პლატონიდან დაწყებული დღემდე,  პოლიტიკური ფილოსოფიის დამფუძნებლების და 
კლასიკოსების შრომებს,  ძალაუფლების თანამედროვე ფილოსოფიურ თეორიებს, 
თანამედროვე ევროპული და ამერიკული პოლიტიკური ფილოსოფიის პრობლემებს, 
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პოლიტიკური იდეოლოგიების ფილოსოფიურ საფუძვლებს, მოდერნის, პოსტმოდერნის და 
თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფიის ძირითად კონცეპტებს.
  
III  მოდულის მიზანი:  
მესამე მოდული მიზნად ისახავს ზნეობისა  და გამოყენებითი ეთიკის  სფეროს, მის ძირითად
მიმართულებებს, პრობლემატიკისა და სააზროვნო ტრადიციების შესწავლას.  მოდულის
ფარგლებში მოხდება ეთიკური პრობლემების დილემური, დისკუსიური ხასიათის სწავლა და
სწავლება; სტუდენტები შესწავლიან თუ როგორ ხდება ზნეობის ფილოსოფიის
კრიტერიუმების ცნობიერების ამა  თუ იმ  ნაირსახეობის, მრწამსის და პრაქტიკის
განმსაზღვრელ ფაქტორებად ჩამოყალიბება; ამ მიზნით თანამედროვე კულტურა
გაანალიზდება ზნეობის ფილოსოფიის კონცეპტუალური ჩარჩოს ფარგლებში. ხოლო  
თანამედროვე ეთიკური თეორიების ისტორიული საფუძვლების გახსნის გზით, 
განხორციელდება  თანამედროვე ეთიკური დილემების არსთან მათი დაკავშირება; მოდული
სტუდენტს საშუალებას მისცემს გაერკვეს თანამედროვე ზნეობრივი პროცესების არსებით
ტენდენციებში, შეიძინოს მისი გააზრებისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები.  
მოდულის ფარგლებში განხორციელდება: ზნეობის  ფილოსოფიისა და გამოყენებითი
ეთიკის სფეროს შესწავლა, მისი ძირითადი მიმართულებების,  პრობლემატიკისა და
სააზროვნო ტრადიციების ათვისება, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის
საეტაპო კონცეპტების  შესწავლა ანტიკური ფილოსოფიიდან მოყოლებული, ვიდრე
თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ფილოსოფიური მიმდინარეობების ჩათვლით, 
ეთიკურის  გამოვლენის შესწავლა თანამედროვე სამართლებრივი, პოლიტიკური, 
სოციალური და კულტურული პრობლემებისა და დილემების კონტექსტში.

პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა: 
ნებისმიერი მიმართულების/დარგის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის და  შიდა შესარჩევი კონკურსის შედეგები. 
შიდა შესარჩევი კონკურსი გულისხმობს:
 ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის

დადასტურებას გამოცდით, ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით.
(სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების
პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ფილოსოფიაში. 

საგამოცდო საკითხები განთავსდება ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ვებგვერდზე და
გამოიკვრება ფილოსოფიის ინსტიტუტში თვალსაჩინო ადგილას. 

სწავლის შედეგები:
ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულმა იცის: 

 წამყვანი  თეორეტიკოსების ნაშრომები,  
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 კულტურისა და ზნეობის  ფილოსოფიის, პოლიტიკური ფილოსოფიისა და გამოყენებითი 
ეთიკის  ძირითადი თეორიები და პრინციპები,

 ფილოსოფიური დისკურსების ფუნქციონირების თავისებურებები, მათი მსგავსება–
განსხვავება, ფორმირებისა და განვითარების ისტორიულ–პოლიტიკური პირობები

 ესთეტიკურის და ტრანსესთეტიკურის, მორალისა და პოლიტიკურის, ასევე კულტურის 
არტეფაქტები

 განსხვავებულ კულტურათა ,,ენები’’ 
 პოლიტიკურ და მორალურ ღირებულებათა სისტემები და გაცნობიერებული აქვს მათი 

კონცეპტუალიზაცია.
 აცნობიერებს თანამედროვე ფილოსოფიის ძირითად ტენდენციებსა და გამოწვევებს, 
 იცის ფილოსოფიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები
 კურსდამთავრებულს აქვს კულტურის ფილოსოფიის, გამოყენებითი ეთიკის,  ზნეობისა 

და პოლიტიკური ფილოსოფიის სფეროების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას ახალი 
იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის საშუალებას მისცემს.

 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლსურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 
ცოდნა B2 დონეზე და შეუძლია მისი გამოყენება სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი 
მიზნებისთვის.

I მოდულის
კურსდამთავრებულმა იცის: 
 ანტიკური ესთეტიკის ჩამოყალიბების და განვითარების საფეხურები. პითაგორას, 

ჰერაკლიტეს, სოფისტების, პლატონის, არისტოტელეს ესთეტიკური შეხედულებები
 მითოსური წარმოდგენების ტრანსფორმირება ფილოსოფიურ-ესთეტიკურ თეორიებად
 რომანტიზმის ესთეტიკური თავისებურებები და მისი წარმოშობის სოციო–კულტურული

ასპექტები, შელინგის, შლეგელის, ნოვალისის ესთეტიკური კონცეფციები
 ყოფიერების და აზროვნების ესთეტიზაცია, 
 კლასიკური და პოსტმოდერნული ესთეტიკის  საფუძვლები
 თანამედროვე ესთეტიკის ძირითადი მახასიათებლები, კლასიკური ესთეტიკური

დისკურსი, ფრანკფურტის ფილოსოფიური სკოლა ე.წ. კრიტიკული თეორია, 
აცნობიერებს მარკუზეს, ადორნოს, ჰორკჰაიმერის კულტუროლოგიური კონცეფციების
მნიშვნელობას  თანამედროვე ევროპული კულტურის ჩამოყალიბებაში

 ფენომენოლოგიური მიმდინარეობის მნიშვნელოვან წარმომადგენელთა: ჰუსერლის,
გაიგერის, ნ. ჰარტმანის, ინგარდენის კონცეპციები, 

 ღირებულებათა თეორიის ძირითადი წარმომნადგენლების ლოტცე, ნიცშე, 
მიუნსტენბერგი, შელერი, რიკერტი ჰაიდეგერი თვალსაზრისები

 კულტურის თანამედროვე ტრანსფორმაციების საფუძვლები და კულტურის უახლესი
კონცეფციები, კულტურის არტეფაქტების შემეცნების თავისებურებები: ახსნა-განმარტება, 
ინტერპრეტაცია გაგება

 პოსტმოდერნული კულტურის ძირითადი მახასიათებლები
 ჰერმენევტიკული მეთოდების ტექნიკა
 ე.წ. სტუდენტური მოძრაობა და კრიტიკული თეორია, როგორც სტუდენტთა

იდეოლოგიური საფუძვლის გაცნობიერება. 
 ხელოვნების ქმნილების ფენომენალური და ესთეტიკური ანალიზის   ტექნიკები,  
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 აცნობიერებს მხატვრული ნაწარმოების ესთეტიკური შეფასების კრიტერიუმების
საფუძვლებს, მხატვრული ფორმის და შინაარსის შემადგენლობის გამოყოფისა და მათი
სინთეზირების საფუძვლებს  

 იცის კულტურის არსის, მისი სტრუქტურის, მორფოლოგიის, კულტურასთან
დაკავშირებული ძირითადი ცნებები, კულტურათა მრავალფეროვნების, მათი
უნიკალურობის და თვითმყოფადობის, კულტურათა დიალოგურობის, კულტურის
შესწავლის და გაგების სხვადასხვა მეთოდების ტექნიკა, აცნობიერებს მისი გაგებისათვის
ღირებულების ცნების მნიშვნელობას.

 ძალაუფლების თანამედროვე თეორიებში კულტურის როგორც ძალაუფლების
ბრძოლის არეალში განხორციელებული ტრანსფორმაციები, 

 აცნობიერებს პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად კულტურის _ სუბკულტურის, 
კონტრკულტურის, პოპ-კულტურის, ე.წ. მასობრივი კულტურის როლს და მნიშვნელობას

 კურსდამთავრებულს აქვს კულტურის  ფილოსოფიის სფეროს ღრმა და სისტემური 
ცოდნა, რაც მას ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის 
საშუალებას მისცემს.

II მოდულის
კურსდამთავრებულმა იცის: 

 პოლიტიკური ფილოსოფიის განვითარების ეტაპები სოკრატე-პლატონიდან დაწყებული 
დღემდე;

 პოლიტიკური ფილოსოფიის დამფუძნებლების და "მამებად” წოდებული კლასიკოსების 
შრომები;

 მოდერნის და პოსტმოდერნის და თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფიის 
საფუძვლები, 

 ძალაუფლების თანამედროვე ფილოსოფიური თეორიები;  
 პოლიტიკურის, თავისუფლების, სამართლიანობის, თანასწორობის, წერიგის არსი და 

აცნობიერებს თუ როგორ ხდება მათი რეალიზაცია. 
 მოქალაქისა და სახელმწიფოს ურთიერთობათა კვლევა; 
 პოლიტიკური იდეოლოგიების ფილოსოფიური საფუძვლები;
 სამართლიანობა, როგორც პოლიტიკური ფილოსოფიის კატეგორია;
 აშშ–ისა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური სისტემების ფუნქციონირების

თავისებურებები, მათი მსგავსება–განსხვავება, ფორმირებისა და განვითარების
ისტორიულ–პოლიტიკური პირობები, გლობალური პოლიტიკური წესრიგის
ევოლუცია;გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაციები;

 აცნობიერებს პოლიტიკური მორალის ღრმა ფილოსოფიურ შრეებს;
 კურსდამთავრებულს აქვს პოლიტიკური ფილოსოფიის სფეროს ღრმა და სისტემური 

ცოდნა, რაც მას ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის 
საშუალებას მისცემს.

III მოდულის
კურსდამთავრებულმა იცის: 
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ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის ძირეულ პრობლემები, ზნეობის
ფილოსოფიისა და გამოყენებითი  ეთიკის სფერო, მისი ძირითადი მიმართულებები,  
პრობლემატიკა და სააზროვნო ტრადიციები, ანტიკური, აღმოსავლური და თანამედროვე
ეთიკური სკოლებისა და მიმართულებებისათვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები,
კონცეპტები, ამოცანები და სტილისტიკა.თანამედროვე  კულტურის პროცესების არსებით
ტენდენციები და თანამედროვეობის ზნეობრივი დისკურსი. მორალური ყოფიერების    
განხორციელების პოსტმოდერნულ ტექნოლოგია,  ზნეობის  ფენომენის პოსტმოდერნული
გააზრების თავისებურების ადგილი და როლი თანამედროვე ფილოსოფიურ აზროვნებაში.
ზნეობის ფილოსოფიის კონცეპტები, გამოყენებითი ეთიკის ისტორიის საეტაპო კონცეპტები
თანამედროვე ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის დისკურსის სივრცეში
წარმოშობილი კოლიზიები და დილემები, მოვალეობის ეთიკის პარადიგმა, ზნეობის
მეტაფიზიკის აგების კანტიანური ცდა. ქრისტიანული ეთიკის საგნობრივი ველი, ისეთი
კომპლექსური საკითხები როგორიცაა: თემისა და ეკლესიის ურთიერთმიმართება, 
ტაძრულობის პრინციპი, ეცოდინება თუ რა წარმოადგენს ადამიანის ეთიკური
პასუხისმგებლობის საფუძველს. თანასწორობის ცნება და მისი სახეების სიმრავლე, რას
ნიშნავს საზოგადოების წევრად ყოფნა, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა, ასოციაცა და
სეგრეგაცია, სუვერენიტეტის ცნება და შეზღუდული ძალაუფლება, თავისუფლება და
ადამიანის უფლებები,. ადამიანის უფლებათა კონვენციები, ადამიანის, მისი ღირსებისა და
პიროვნული თვითღირებულების პრიორიტეტის საკითხები.რეპროდუქციული
ტექნოლოგიების ეთიკური ასპექტები, იცის ევთანაზიისა და სუიციდის პრობლემების
ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ხასიათი,პერსონული თავისუფლების  და
თვითმკვლელობის საკითხი, ადამიანის ორგანიზმის ტელეოლოგიური მიზანშეწონილობისა
და დეტერმინაციის პრობლემები, ახალი სიცოცხლის შექმნისა და ცოცხლის
გახანგრძლივების ეთიკური განზომილება, გენდერული ორიენტაციების სამართლებრივი და
ეთიკურ ჭრილი, ეკოლოგიის ეთიკური პერსპექტივა;ცხოველთა უფლებები, ბიოცენტრიზმი, 
ეკოლოგია, ეკოფემინიზმი, ბიორეგიონალიზმი, სოციალური ეკოლოგია და უსაფრთხოება, 
მდგრადი განვითარება. ბიზნეს საქმიანობის  ეთიკური და პოლიტიკური პრობლემები, ბიზნეს
კულტურის, ბიზნეს ეთიკის და   პოლიტიკურის მიმართების თეორიები.   დამსაქმებელსა და
დასაქმებულის მიმართების ეთიკური ასპექტები, სამართლიანი საზოგადოება და   ბიზნესისა
და პოლიტიკის როლი ამ ტიპის სახელმწიფოში.  
საინფორმაციო სივრცეში ადამიანის მოღვაწეობის ეთიკური პრინციპები ,პრობლემები და
დილემები, ფუნდამენტური უფლებები  და მოვალეობები, რომლებსაც  ფლობს  ადამიანი
ინფორმაციის მიღებასა და გაცემასთან მიმართებაში.   ინფორმაციაზე ეთიკური კონტროლის
ძირითადი ფორმები, მექანიზმები და მიმართულებები. განათლების ფილოსოფიის  
ძირითადი თემები და საკითხები, პედაგოგის ზნეობრივი პრინციპები, ნორმები და ქცევის
წესები, პედაგოგიური მოღვაწეობის სპეციფიკა, პედაგოგის პასუხისმგებლობის პრობლემა, 
მორალური ღირებულებების სპეციფიკისა და  ზნეობრივი პროცესის კანონზომიერები. 
პედაგოგიური საქმიანობის ზნეობრივ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები.  პედაგოგიური
მოღვაწეობის სპეციფიკა,  პედაგოგის ეთიკური კოდექსის პრინციპები, პედაგოგის
პასუხისმგებლობის პრობლემა, თავისუფლებისა და მოვალეობის პრობლემის დილემური
ხასიათი პედაგოგიურ საქმიანობაში, 
კურსდამთავრებულს აქვს ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის  სფეროების
ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის
გადაჭრის საშუალებას მისცემს.
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებულს შეუძლია  
 კომპლექსურად (სამივე მოდულიდან) პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების

მოძიება. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და
მიდგომების გამოყენებით; სტრატეგიული დაგეგმარება;

 სინთეზური და ანალიტიკური, ჰერმენევტიკული და ფენომენოლოგიური მეთოდების
საშუალებით კლასიკური და პოსტმოდერნული პარადიგმებს შორის არსებული
საპირისპირო (წინაღმდეგობრივი) საფუძვლების დამოუკიდებელი კვლევა,

 ფილოსოფიის უახლესი კვლევის ტაქტიკების გამოყენებით დარგების
მრავალფეროვნების, მათი უნიკალობის და თვითღირებულების ანალიზი

 საქართველოს მულტიკულტურულ რეალიაში წარმოშობილი კულტუროლოგიური, 
პოლიტიკური-ეთიკურ–ზნეობრივი გამოწვევების, პრობლემების  და დილემების ანალიზი  
და მათ გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ქმედებები.

 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთი ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო სფეროში დარგობრივი სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა და
დამუშავება, ფლობს ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენის  (საკონფერენციო
მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადების
უნარს შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

I მოდულის
კურსდამთავრებულს შეუძლია
 კულტუროლოგიურ სივრცეში არსებული დილემებისა და პრობლემების გადაჭრა,
 კულტურის ფილოსოფიის კვლევის ტაქტიკების გამოყენება თანამედროვე ხელოვნების

ნაწარმოების ანალიზისას, 
 მხატვრულ-ესთეტიკური ექსპერტიზა. 
 კულტურის პოლიტიკის პროექტირება და ორგანიზება.
 კლასიკოსების აზრების, დებულებების და კონცეფციების პროფესიულ დონეზე

სპეციალიზებულ კონტექსტში გამოყენება. 
 არტეფაქტის გაგება,  განმარტება, ინტერპრეტირება
 კომპარატივისტული ანალიზი და მათ გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ქმედება.

II მოდულის
კურსდამთავრებულს შეუძლია
 პოლიტიკური ფილოსოფიის კვლევის ტაქტიკების გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში.
 დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე კლასიკოსებისა და თანამედროვე პოლიტიკის

ფილოსოფიის სფეროში არსებული შრომების კრიტიკული ანალიზი და სპეციალიზებულ
კონტექსტში გამოყენება; 

 თანამედროვე სამყაროში არსებული გლობალიზაცის პროცესისა და იდენტობის ანალიზი, 
ჰერმენევტიკული, ფენომენოლოგიური, სინთეზური და ანალიტიკური მეთოდების
გამოყენება;

 სხვადასხვა პოლიტიკურ კონცეფციათა კომპარატივისტული ანალიზი
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 დამოუკიდებლად, ორიგინალური გზით გადაჭრას პოლიტიკური ფილოსოფიის
კომპლექსური პრობლემები და დილემები და მათ გადაწყვეტაზე ორიენტირებული
ქმედება.

III მოდულის
კურსდამთავრებულს შეუძლია
 ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის კვლევის ტაქტიკების გამოყენება

პროფესიულ საქმიანობაში;
 სტრატეგიული დაგეგმარება;
 კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების

გამოყენებით;
 ჰერმენევტიკული, ფენომენოლოგიური, სინთეზური და ანალიტიკური მეთოდების

გამოყენება;
 საქართველოს მულტიკულტურულ რეალიაში წარმოშობილი ეთიკურ–ზნეობრივი

გამოწვევების, პრობლემების  და დილემების ანალიზი  და მათ გადაწყვეტაზე
ორიენტირებული ქმედებები.

დასკვნის   უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:
 სტრატეგიული ანალიზის;
 კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი

ეთიკის კრიტერიუმების იდენტიფიცირების;
 კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, გამოყენებითი ეთიკის ველზე არსებული

მაგალითებისა და ზნეობის ფილოსოფიის გამოცდილების კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნისა და გადაწყვეტილების მიღების; 

 ლოკალური, რეგიონული და გლობალური კონტექსტის გააზრების, კრიტიკული
ანალიზის და შესაბამისი არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების;

 კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი
ეთიკის სფეროში დილემების, საფრთხეების, ძლიერი და და სუსტი მხარეების შეფასების;

 კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი
ეთიკის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის; 

კომუნიკაციის უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

 ჩაერთოს დისკუსიაში, კულტურის ფილოსოფიის, პოლიტიკისა და ზნეობის
ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის   პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით,

 აუდიტორიის კითხვებზე მკაფიოდ დასაბუთებული,  არგუმენტირებული პასუხის გაცემის;
 საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის

აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვით;
 ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის;
 სწავლისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების უახლესი მიღწევების

გამოყენების უნარი;
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სწავლის უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

 როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის
ინტერნეტის გამოყენებით ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების;

 სხვადასხვა ტიპის (მათ შორის სამეცნიერო) ტექსტების გაგების, ანალიზის, 
ინტერპრეტაციისა და რეპროდუქციის;

 სწავლის პროცესის სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის;
 ინტეგრირების, მეცნიერებათშორის ზღვრული სიტუაციების ე.წ. ინტერდისციპლინარული

კვლევების
 დროის ზუსტად დაგეგმვისა და მართვის;   
 კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარების და მონაცემთა ბაზის შექმნის და ანალიზის უნარი.

ღირებულებები
  კურსდამთავრებულს აქვს:

 პატიოსნებისა და ღირსების გრძნობა, 
 დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 პატივისცემის გრძნობა მორალური, ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი

ნორმებისადმი; 
 პატრიოტული სულისკვეთება,
 თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 
 უცხო ფენომენის მიმართ შემწყნარებლობა,  ტოლერანტობა განსხვავებული პოზიციის

მიმართ.
 დოგმატიზმის, ფანატიზმის, სწორხაზოვანი აზროვნების შეზღუდულობის უარყოფის უნარი
 საკითხის პლურალისტური განხილვის საჭიროების უნარ-ჩვევები. 
 ზოგადსაკაცობრიო  და მულტიკულტურული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა

და მათ დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი.
 პროფესიული ეთიკის ცოდნა.

სწავლის  შედეგების  მიღწევის მეთოდები:  
სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების
გამოცდილებისა და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი მდგომარეობის
გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური
მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირების მეთოდი, 
ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე
ორიენტირებული სწავლება, და სხვ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
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ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. 
თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ
სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: პროგრამის  ხელმძღვანელები:
1. პროფ. აკაკი ყულიჯანაშვილი.  ელ-ფოსტა: akaki.kulijanishvili@tsu.ge
2. პროფ. დემური  ჯალაღონია. ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge
3. ასოც. პროფ. ანასტასია  ზაქარიაძე. ელ-ფოსტა:anastasia.zakariadze@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საქართველოს ისტორია/History of Georgia

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საქართველოს ისტორიის მაგისტრი/ Master of Arts in History of 
Georgia
სპეციალიზაცია: საქართველოს ისტორია/ History of Georgia

პროგრამას აქვს ორი მოდული:
 ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია  და წყარომცოდნეობა
 ახალი და უახლესი პერიოდის  საქართველოს ისტორიის და წყაროთმცოდნეობა

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ESTC კრედიტი - 4 სემესტრი. სამაგისტრო
პროგრამაში 120 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 20 ESTC კრედიტი ეთმობა
პროგრამის ორივე მოდულისათვის სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 35 ESTC კრედიტი
ეთმობა თითოეული მოდულისათვის სავალდებულო საგნებს, 35 ESTC კრედიტი -თითოეული
მოდულის არჩევით საგნებს. არჩევითი საგნებისათვის განკუთვნილი კრედიტებიდან 10 
კრედიტი არის თავისუფალი კრედიტი. ამ კრედიტების გამოყენება შეიძლება უცხოური ენის ან
პროგრამის გარეთ კურსების (მაგალითად, მეთოდოლოგიური საგნების) ასარჩევად. 15 
კრედიტის ფარგლებში შესაძლებელია საგნების არჩევა პროგრამის სხვა მოდულიდან. 30 
ESTC კრედიტი ეთმობა სამაგისტრო ნაშრომს. 

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 
პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ისტორიის დარგში ფართო სამეცნიერო
პროფილის მქონე სპეციალისტის მომზადებას და ეროვნული ისტორიის ღრმად შემეცნების
გზით ისტორიკოსის კომპეტენციების განვითარებას. ამის პარალელურად პროგრამა
სტუდენტს  გააცნობიერებინებს პროფესიული ეთიკის წესებს,  განუვითარებს სოციალური
პრობლემებისადმი მოქალაქეობრივ დამოკიდებულებას. ეს მიზნები სავსებით შეესაბამება
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და, კონკრეტულად, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მისიას. პროგრამა ორიენტირებულია ბაზარზეც, და ეს,  
მიუხედავად იმისა, რომ ისტორია არის ფუნდამენტური მეცნიერება და შესაბამისად, 
ისტორიული პროფილის მქონე სამაგისტრო პროგრამის სწავლების შედეგების გამოყენების  
თავდაპირველი სფერო უფრო მეტად თეორიულია და არა პრაქტიკული. მაგრამ, საქმე ისაა, 
რომ ისტორია და, კერძოდ, ეროვნული ისტორია, არის არა მარტო სამეცნიერო დისციპლინა, 
არამედ კოლექტიური მახსოვრობის ფორმაც, ამიტომ საზოგადობაში მუდმივად არსებობს
მოთხოვნილება ისტორიის ცოდნაზე, განსაკუთრებით კი, ეროვნული ისტორიის ცოდნაზე.  ასე
რომ, პროგრამას ეყოლება სტაბილური კონტიგენტი. ამ კონტიგენტის ზრდა
დაკავშირებულია ქართული სახელმწიფოს განმტკიცების და გაძლიერების პროცესთან, 
აღნიშნული პროცესი ითხოვს სულ უფრო მეტ და მეტ პროფესიონალს, რომელსაც შეეძლება
მიმდინარე ვითარების შეფასება და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ადექვატური
გადაწყვეტილებების მიღება არა ზერელედ, არამედ ქვეყნის ისტორიის ფუნდამენტური
ცოდნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე, პროგრამის კურსდამთავრებულებს დასაქმება
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არ გაუჭირდებათ. ფართო კულტურული თვალსაწიერის, კომუნიკაბელური და ეროვნული
ისტორიის ღრმად მცოდნე სპეციალისტები, რომელსაც მოამზადებს პროგრამა, 
დასაქმდებიან ჰუმანიტარული თუ არაჰუმანიტარული პროფილის, როგორც სამთავრობო, 
ისე არასამთავრობო, დაწესებულებებში.

უფრო კონკრეტულად პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს  საქართველოს ისტორიის
ღრმა და სისტემური ცოდნით აღჭურვილი, კვლევაზე ორიენტირებული მაგისტრი. ამ მიზანს
პროგრამა განახორციელებს:
1. საქართველოს ისტორიის და წყაროთმცოდნეობის დარგში სტუდენტისათვის 

საგნობრივად სპეციფიკური ცოდნის მიცემით, რაც გულისხმობს ფუნდამენტური 
ფაქტობრივი ცოდნის მიწოდებას; 

2. სტუდენტისათვის კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარებით,  სამეცნიერო 
პრობლემის, შესაბამისი თეორიული საფუძვლის, წყაროების იდენტიფიკაციის,  კვლევის 
და მიღებული შედეგებიდან შესაბამისი დასკვნების გამოტანის, ისტორიული 
რეპრეზენტაციის  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებით;

3. სამეცნიერო ნაშრომის დაწერის, პრეზენტაციის და ისტორიკოსის პროფესიული 
საქმიანობისათვის  სხვა აუცილებელი  პრაქტიკული  ცოდნის მიწოდებით.

ამ მიზნების განხორციელებას ემსახურება პროგრამის როგორც საერთო დისციპლინები, 
ასევე ისტორიული პერიოდის მიხედვით სასპეციალიზაციო მოდულები,  თითოეულ  
მოდულის ფარგლებში სტუდენტს მიეწოდება კონკრეტული პერიოდის გაღრმავებული 
ცოდნა, ხოლო 
საერთო დისციპლინების ამოცანებია : 
1. საქართველოს ისტორიის, როგორც ერთიანი პროცესის,  წარმოდგენა;
2. ქართული ისტორიული გამოცდილების მსოფლიო ისტორიის კონტექსტთან დაკავშირება; 
3. სამეცნიერო  კვლევისათვის აუცილებელი ცოდნის მიწოდება და მუდმივად პროფესიული 

სრულყოფის აუცილებლობის ფაქტის წარმოჩენა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
1. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. 
2. უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით);

3. სასპეციალიზაციო  გამოცდა  საქართველოს ისტორიაში.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება: მაგისტრს ექნება საქართველოს ისტორიის  კონკრეტული  
ფაქტების, ისტორიული წყაროების და ისტორიოგრაფიული დისკურსების დეტალური ცოდნა;
სტუდენტი გააცნობიერებს საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა თეორიულ საფუძველზე
რეპრეზენტაციის  შესაძლებლობას და  შეძლებს მისი, როგორც ერთიანი პროცესის, 
მსოფლიო ისტორიის კონტექსტთან დაკავშირებას.
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პროგრამის ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის
და ახალი და უახლესი  საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის მოდულებიდან
მაგისტრანტი ირჩევს ერთ–ერთს და მოდულის სავალდებულო საგნების ბლოკი მაგისტრს
აძლევს პერიოდის მიხედვით ნიუანსირებულ ცოდნას საქართველოს ისტორიის
წყაროთმცოდნეობის, ისტორიოგრაფიის და პოლიტიკური, სოციალურ−ეკონომიკური და
კულტურული ისტორიის სფეროში. არჩევითი საგნები მაგისტრს აძლევს ამომწურავ ცოდნას
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით, ცალკეული  საუკუნეების ისტორიასა და მის
დეტალებზე ფოკუსირებულ ცოდნას.
მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა 
B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:  სტუდენტს ჩამოუყალიბდება  კითხვის და წაკითხული
მასალის კრიტიკული ანალიზის, ინფორმაციის მოძიების, სამეცნიერო პრობლემის  
განსაზღვრის, იდენტიფიცირების და კვლევითი ამოცანების გამოკვეთის უნარ-ჩვევები, 
რომელთა გამოყენებას ის შეძლებს როგორც სამეცნიერო ნაშრომის დაწერისას, ისე
სხვადასხვა პრაქტიკული საქმიანობის დროს კონკრეტული ამოცანის შესრულებისას.
მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი:   სტუდენტს განუვითარდება   განსხვავებული თვალსაზრისების შედარების, 
მათი კრიტიკული ანალიზის  და ამის საფუძველზე საკუთარი დასაბუთებული დასკვნების
გამოტანის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი: პროგრამის ფარგლებში დიდი ადგილი დაეთმობა ცალკეული
პრობლემების კოლექტიურ განხილვას, ინტერაქციულ ლექციებს, სტუდენტები ხშირად
იმუშავებენ ჯგუფში, ერთობლივ შექმნიან პროექტებს, ჩაატარებენ სამეცნიერო
კონფერენციებს, ექნებათ საქმიანი კონტაქტები სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების
სტუდენტებთან, პროფესორებთან.  აზრთა მუდმივ გაცვლის  პირობებში სწავლების შედეგად
სტუდენტებს განუვითარდებათ  სამეცნიერო  სფეროში წერილობითი და ვერბალური
კომუნიკაციის  უნარი მშობლიურ და უცხო ენებზე. ამასთან  ისინი ჩამოყალიბდებიან  
საზოგადოდ კომუნiკაბელურ და თვითკრიტიკულ პიროვნებებად, რომელთათვის
საზოგადოებასთან ურთიერთობა დაფუძნებული იქნება ურთიერთპატივისცემას და ეთიკურ
პრინციპებს. 

სწავლის უნარი: სტუდენტებს მუდმივად მოუწევთ ახალი ცოდნის მიღება, უკვე ნაცნობი
საკითხების შესახებ ცოდნის აქტუალიზება, მასალის კრიტიკული გააზრება, ახლებური
ინტერპრეტაცია და  თვისებრივად ახალი მასალის ათვისება. აღნიშნული გარემოება
სტუდენტისაგან მოითხოვს  სწავლისათვის მუდმივ მზაობას. ამგვარი პროცესი  
განსაკუთრებით ავითარებს ათვისების უნარს. ამასთან, სწავლის პროცესი დაუკავშირდება
შემოქმედებით პროცესს.  დასწავლა აღარ იქნება ცოდნის მიღების ერთადერთი გზა. ცოდნის
მიღება მოხდება აგრეთვე შემოქმედების პროცესში.
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ღირებულებები: მშობლიური ქვეყნის ისტორიის შემეცნება სტუდენტის თვალსაწიერში
შემოიყვანს სხვა ერებსაც. დისკურსი მშობლიური ერის შესახებ სხვა არაფერია თუ არა  
საკუთარ და უცხო  ღირებულებათა შედარება.  ეს დისკურსი გულისხმობს  მიმართებას
სხვებთან, ანუ სხვადასხვა ღირებულებათა სისტემების ურთიერთშეჯერებას. ამის შედეგად
პროგრამის ფარგლებში მუდმივი განხილვის საგანი იქნება ღირებულებები და ნაციონალური
თვითიდენტიფიკაცია ღირებულებების მიხედვით. ეს გარემოება ხელს უწყობს და
განაპირობებს  სტუდენტის  ღირებულებათა სისტემის ფორმირებას. მას  განუვითარდება
მულტიკულტურულ საზოგადოებაში ადაპტაციის უნარი, რადგან გაცნობიერებული ექნება, 
რომ სხვადასხვა ერთობაში ერთი და იგივე ფაქტები აღიქმება სხვადასხვაგვარად. 
პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი გააცნობიერებს სამეცნიერო კვლევის ეთიკურ
პრინციპებს, კონკრეტულად, ისტორიული კვლევის ეთიკის ძირითად პრინციპებს  და
პოსტულატებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  საშინაო დავალების, 
შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო 
ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს 
(ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და 
სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, და სხვ.) .

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
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საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის  ხელმძღვანელი: 
სრული პროფ. მარიამ ჩხარტიშვილი.
599 71 40 15 (მობ.) 
237 19 42 (ბინა) 
ელ-ფოსტა: mariam.chkhartishvili@tsu.ge, mary.chkhartishvili@gmail.com

სამაგისტრო პროგრამის ასისტენტები:
ასისტენტ  პროფ. აპოლონ თაბუაშვილი
599588168; 
apolon.tabuashvili@gmail.com

დოქტორანტი ნატო სონღულაშვილი
598331430(მობ.)
227208(ბინა)
nato.songuli@yahoo.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ახალი და უახლესი ისტორია (Modern and 
Contemporary History)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ისტორიის მაგისტრი (Master of Arts in History)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტისაგან და
შედგება სასწავლო (90 კრედიტი) და კვლევითი (30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომის
შესასრულებლად) კომპონენტებისაგან. სასწავლო კომპონენტის 20 კრედიტი
სავალდებულოა ყველა მოდულისათვის, 70 კრედიტი კი ეთმობა საკუთრივ მოდულის
სავალდებულო და არჩევით საგნებს.

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტ-მკვლევრების მომზადება ახალი და უახლესი ისტორიის დარგში.

ახალი და უახლესი ისტორია არის მსოფლიო ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე სა-
ინტერესო მონაკვეთი, რომლისადმი ინტერესი მთელ მსოფლიოში ყოველთვის უდიდესი
იყო და დღესაც ყველაზე მეტად შესწავლადი დარგია. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში ამ დარგს დაფუძნების პერიოდიდანვე ექცეოდა დიდი ყურადღება, რაც
გამოიხატა კიდეც XXს. 30-იანი წლების შუახანებში ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის
ჩამოყალიბებაში. ქართველი მეცნიერები ყოველთვის ცდილობდნენ, არ ჩამორჩენოდნენ
მსოფლიო ისტორიულ აზროვნებას, და, რასაკვირველია, დღეს, როდესაც საქართველო
ესწრაფვის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას, მას ნამდვილად სჭირდება
ახალი და უახლესი ისტორიის სპეციალისტები.

აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის მთავარი ამოცანაა, მისცეს მაგისტრატურის
მსმენლებს ღრმა ცოდნა ახალ და უახლეს ისტორიაში. ამას ემსახურება ის სალექციო
კურსები და სტუდენტთა პრაქტიკული მუშაობა (როგორც უშუალოდ ლექტორთან, ისე
დამოუკიდებლად), რომელიც გათვალისწინებულია წარმოდგენილი სამაგისტრო
პროგრამით. პროგრამის გავლის შემთხვევაში სტუდენტს ექნება სრული წარმოდგენა ახალი
და უახლესი ისტორიის სფეროში არსებულ ძირითად თეორიულ მიდგომებზე. ამავე დროს, 
ის მიიღებს კონკრეტულ ცოდნას ევროპისა და ამერიკის, ახლო აღმოსავლეთის, შორეული
აღმოსავლეთის ისტორიაზე და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიაზე აღნიშნულ
პერიოდში. შესაბამისად, პროგრამა იყოფა ოთხ მოდულად: 1. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნე-
ბის ახალი და უახლესი ისტორია; 2. ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი
პერიოდი); 3. შორეული აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); 4. 
საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში. გარდა საერთო
საგნებისა, თითოეულ მოდულს გააჩნია თავისი სავალდებულო და არჩევითი საგნები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;
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 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ, სოციალურ, იურიდიულ და ეკონომიკურ
მეცნიერებებში, მათ დარგებსა/ქვედარგებში; ან ბაკალავრის ხარისხი
მიმართულებათშორის დარგებში (კულტურის კვლევები და რეგიონმცოდნეობა);

 გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში – ახალი და უახლესი ისტორია
 უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის  დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით  (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

სწავლის შედეგი: მაგისტრატურის სასწავლო პროგრამის დასრულებისა და სამაგისტრო
ნაშრომის დაცვის შედეგად მიღებული ცოდნის, კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის
გამოყენებით კურსდამთავრებულს გააჩნია შემდეგი უნარები: 

ცოდნა და გაცნობიერება – თანამედროვე მსჯელობის მიმდინარეობებისა და საკითხების
ცოდნა; კაცობრიობის წარსულის ერთი ან მეტი პერიოდის სპეციალიზებული ცოდნა; 
მსოფლიო პოლიტიკის კრიტიკული ანალიზისა და ინტერპრეტირების უნარი; ისტორიის
მეთოდოლოგიის ცოდნა; ისტორიული მეთოდის განვითარების ეტაპების ცოდნა; სპეციალუ-
რი სამეცნიერო ლიტერატურის ცოდნა; ისტორიის დიდაქტიკის ცოდნა; ისტორიული ან
მსგავსი მონაცემების დამუშავებისათვის საჭირო კომპიუტერული და ინტერნეტ-რესურსების
ფლობა; ახალ და უახლეს ხანაში აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ურთიერთობებისა და
ურთიერთაღქმის საფუძვლიანი ცოდნა. გარდა ამისა, მოდულების მიხედვით
კურსდამთავრებულებს გააჩნიათ შემდეგი უნარები ცოდნისა და გაცნობიერების სეგმენტში: I 
მოდული – ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია – ევროპისა და
ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორიის დარგში ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობის
ცოდნა; ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორიის ისტორიოგრაფიის  განვითარე-
ბის ეტაპების ცოდნა; ახალ და უახლეს პერიოდში საერთაშორისო ურთიერთობების
ისტორიის  ღრმა და სისტემური ცოდნა; ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ისტორიის საკვანძო
საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა; II მოდული – ახლო აღმოსავლეთის ისტორია
(ახალი და უახლესი პერიოდი) – ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ისტორიის საფუძვლიანი ცოდნა; ისლამური
ფუნდამენტალიზმის ისტორიისა და განვითარების თავისებურებათა გამოკვეთა და
დაკავშირება; ისლამის, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღის  როლის გააზრება და
შეფასება; საბაზისო ცოდნა ქრისტიანული საქართველოს ისლამურ სამყაროსთან
მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის ისტორიაში და ამ ურთიერთობის კვლევის საქმეში
ქართული ისტორიოგრაფიის მიღწევების გაცნობა; ქრისტიანულ საქართველოსა და
ისლამურ სამყაროს შორის მწვავე იდეოლოგიური ბრძოლის ფორმებისა და
გამოვლინებების ცოდნა; III მოდულის – შორეული აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და
უახლესი პერიოდი) – შორეული აღმოსავლეთის ისტორიული განვითარების ზოგად
კანონზომიერებათა, ისტორიული პერიოდების ქრონოლოგიური ჩარჩოების
სპეციფიკურობის ღრმა და სისტემური ცოდნა; ბუდიზმის და ბუდისტური სამყაროს შესახებ
არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის ათვისება; ბუდიზმის როგორც ფილოსოფიურ-
რელიგიური მოძღვრების ცოდნა; IV მოდული – საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია
ახალ და უახლეს პერიოდში – ახალ და უახლეს პერიოდში საერთაშორისო ურთიერთობების
ისტორიის  ღრმა და სისტემური ცოდნა; ცივი ომის ისტორიის ღრმა და სისტემური ცოდნა; 
საბაზისო ცოდნა საერთაშორისო საჯარო სამართლის დარგში.
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – საკამათო საკითხებზე დისკუსიის, თანმიმდევრული
და ლოგიკური არგუმენტების საშუალებით მკაფიოდ და კორექტულად კამათის უნარი; 
ინტერნეტ-რესურსების გამოყენების უნარი; თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებისა
და უახლესი ინტერდისციპლინარული მეთოდების გამოყენებით მასალის დამუშავების უნარი; 
მრავალმხრივი მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი; განსხვავებული
დისციპლინარული მეთოდოლოგიების ინტეგრირებულად გამოყენების უნარი; 
აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის არსებული პრობლემების ისტორიულ კონტექსტში
გაანალიზების უნარი.

დასკვნის უნარი – სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ათვისება, კითხვა და
გააზრება; კვლევის შედეგების შესაბამისი ნარატიული ფორმით გადმოცემის უნარი; 
ევროპული მოვლენების, განვითარებებისა და პოლიტიკის, ნაციონალურ, რეგიონულ და
ადგილობრივ ჩარჩოებში ინტერპრეტირების უნარი; არა მხოლოდ ქართული, არამედ
დასავლური მეცნიერების უახლესი მიღწევების გათვალისწინებით საკვლევი ტექსტებისადმი
ანალიზისა და კომენტარების დართვის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი – სპეციალიზებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, 
წერილობითი თუ ზეპირი პრეზენტაცია; კვლევის შედეგების შესაბამისი ნარატიული ფორმით
გადმოცემის უნარი; ქართულ ენაზე წერის უნარი; ინგლისურ ენაზე (საგნების პირველი
მსოფლიო ომის ისტორია ან მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ინგლისურ ენაზე გავლის ან
ინგლისური ენის კურსის არჩევის შემთხვევაში) წერის უნარი შესაბამისი ტერმინოლოგის გა-
მოყენებით; ზეპირი კომუნიკაციის უნარი ინგლისურ ენაზე (საგნების პირველი მსოფლიო ომის
ისტორია ან მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ინგლისურ ენაზე გავლის ან ინგლისური ენის
კურსის არჩევის შემთხვევაში); არაბულ, თურქულ,  სპარსულ ან იაპონურ ენებზე (არჩევის
შემთხვევაში) წერისა და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი; ინგლისურ, გერმანულ ან ფრანგულ
ენაზე წერისა და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი (შესაბამისი უცხოური ენის კურსის არჩევის
შემთხვევაში).

სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; ხელმძღვანელობის ქვეშ
მუშაობის უნარი; სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით
ცოდნის განახლება; კვლევის საგნის დასახვის უნარი, იმისთვის, რომ წვლილი შეიტანოს
ისტორიოგრაფიულ ცოდნასა და დებატებში; განათლების შემდგომ (სადოქტორო) 
საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები – განსხვავებული აზრის პატივისცემა; განსხვავებული კულტურების
პატივისცემა; საკუთარი და სხვათა კულტურული მემკვიდრეობის ცოდნა და პატივისცემა; 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გათავისება; აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის ნორ-
მების დაცვა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
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სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, შუალედური
გამოცდების, პრეზენტაციების, რეფერატისა და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს
შემდეგ მეთოდებს:

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.
 წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 წერითი მუშაობის მეთოდი
 დემონსტრირების მეთოდი
 დისკუსია/დებატები
 თანამშრომლობითი სწავლება
 შემთხვევის ანალიზი
 ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.
 ევრისტიკული მეთოდი

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი, პროფ. 
თეიმურაზ პაპასქირი. ელ ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ქრისტიანობის ისტორია / History of 
Christianity

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქრისტიანობის ისტორიის მაგისტრი / Master of Arts  in History 
of Christianity
სპეციალიზაცია: ქრისტიანობის ისტორია/  History of Christianity

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა შეადგენს 120 
ECTS კრედიტს, რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად: სავალდებულო სასწავლო
კომპონენტი 60 ECTS კრედიტი; არჩევითი სასწავლო კომპონენტი 30 ECTS კრედიტი. 
კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი) - 30 ECTS კრედიტი;

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მკვლევარის მომზადება ქრისტიანობის ისტორიის
დარგში, რომელიც შეძლებს ქრისტიანობისა და ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიული
პროცესების კვლევა-ანალიზს თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდებით. 
სამაგისტრო პროგრამა საშუალებას იძლევა, სტუდენტმა მიიღოს ღრმა და სისტემური ცოდნა
მეცნიერების სხვადასხვა  მიმართულებაში: ეკლესიის ისტორია, საეკლესიო დიპლომატია, 
ქრისტიანული თეოლოგია, ქრისტიანობის ისტორიოგრაფია და წყაროთმცოდნეობა, 
ქრიტიანული ფილოლოგია, რელიგიათმცოდნეობა, ქრისტიანული ხელოვნების ისტორია და
ა.შ.  
პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს სისტემური და ღრმა ცოდნა ქრისტიანული
სარწმუნოების საღვთისმეტყველო  საკითხებზე, ქრისტიანობის ისტორიის კვლევების
მეთოდოლოგიაზე, გამოუმუშაოს მიღებული ცოდნის გაცნობიერებისა და შედეგების
პრაქტიკაში დანერგვის უნარი. პროგრამა სტუდენტს საშუალებას აძლევს, მონაწილეობა
მიიღოს რელიგიურ პრობლემებზე მიმდინარე სამეცნიერო მსჯელობებში; პროგრამა
სტუდენტს ჩამოუყალიბებს ცოდნას თანამედროვე გლობალიზაციის პროცესებში რელიგიის
ფაქტორზე და მის ობიექტურად გააზრება-შეფასებაზე. 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო
პროგრამა თავისი სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის
ყველა ასპექტის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  
ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი
კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 
 მისაღები გამოცდა სპეციალობაში: ქრისტიანობის ისტორია და საქართველოს

სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია.
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 სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის
დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით
(სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების
პერსპექტივით);

 სამაგისტრო პროგრამაზე მიღებისათვის სტუდენტს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის
აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული დიპლომი ჰუმანიტარულ, სოციალურ, 
იურიდიულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში/ ან მათ დარგებსა და ქვედარგებში; 
აგრეთვე ბაკალავრის ხარისხი ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა-გაცნობიერება:
ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
ისტორიის მაგისტრს გააჩნია ქრისტიანობის კვლევების დარგობრივი სფეროს  ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის
გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების
შემუშავების საშუალებას აძლევს. აქვს ემპირიული მასალის, ინფორმაციის შეგროვება–
დაჯგუფების, მეცნიერული პრობლემების ინტერპრეტაციის უნარი. ისტორიის მაგისტრი
ფლობს ქრისტიანობის კვლევებში დანერგილ სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ
სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ქრისტიანობის კვლევების და
ზოგადად ისტორიის დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო
დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; ფლობს ერთ-ერთ
ევროპულ ენას (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) B2 დონეზე საერთო ევროპული
სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს
მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
ისტორიის  მაგისტრს შეუძლია ქრიტიანობისა და აბრაამისტული რელიგიების შედარებითი
კვლევების გამოყენება კომპლექსურ პრობლემებში გარკვევისათვის; თეორიული და
ემპირიული მასალის ურთიერთშეჯერება, მის საფუძველზე ქრისტიანობაში მიმდინარე
პროცესების განსაზღვრა-ანალიზი. ისტორიული წყაროების და ტექსტების აღქმის, გაცნობა-
განზოგადების და დამოუკიდებელი მუშაობის, ანალიზის და შეფასების უნარი,  მეცნიერული
კვლევების უახლესი მეთოდების ფორმულირებისა და გამოყენების უნარი. ქრისტიანობის
პრობლემებზე მუშაობის შედეგების, მეცნიერული დებულებების არგუმენტირებულად
დასაბუთების, მეცნიერული პაექრობის, მსჯელობის მაღალი კულტურის ფლობის უნარი. 
მეცნიერული დებულებების სამეცნიერო ბრუნვაში შეტანისა და მათი პრეზენტაციის (ზეპირი, 
წერილობითი) უნარი. სპეციალობით შეუძლია ზოგადად ისტორიის და კერძოდ, 
ქრისტიანობის ისტორიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან (მომიჯნავე) 
მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის
დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი
ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი
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ღრმა და სისტემური ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს რელიგიური, ლიტერატურული,
ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული
ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.
ისტორიის მაგისტრს ქრისტიანობის კვლვებში შეუძლია ევროპული ენების პრაქტიკული
გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, არჩეულ ევროპულ
ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, 
მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და რეპროდუქციის უნარი.
შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ფართო
აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება. მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული
ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო
ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა
(საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის
მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი: 
ისტორიის მაგისტრს შეუძლია გამოიმუშაოს ქრიტიანობის ისტორიაში არსებული უახლესი
მეცნიერული კვლევების განზოგადების, ინტეგრირების უნარი. უახლესი გამოკვლევების
კრიტიკული ანალიზის და ახლებურად ფორმულირების უნარი. სხვადასხვა სახის
ქრისტიანობის და ზოგადად ისტორიული და უახლესი ინფორმაციების შეჯერების, 
სინთეზირებისა და საკუთარი დასკვნების გამოტანის უნარი, სფეროსათვის დამახასიათებელი
რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე
დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; 
შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი
სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით
დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და
დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი
მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  
საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია
სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი: 
ისტორიის მაგისტრს ქრისტიანობის ისტორიაში შეუძლია ქრისტიანობის ისტორიის
დარგისათვის დამახასიათებელი მეცნიერული კანონების გამოყენებით სწორი მსჯელობა; 
ჩატარებული კვლევის შედეგების არგუმენტირებულად მიწოდება აკადემიური და
პროფესიული საზოგადოებისათვის მშობლიურ ენაზე; ავლენს მეცნიერულ, აკადემიურ
კომუნიკაციის უნარს სპეციალისტებთან დისკუსიის პროცესში; გააჩნია ინტერდისციპლინურ
ჯგუფში მუშაობისა და კოლეგიალობის დაცვის უნარი;  დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე აქვს
თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გააზრების უნარი. აკადემიურ, 
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სამეცნიერო და  პროფესიულ წრეებში ქართულ და უცხოურ ენებზე, შეუძლია ინფორმაციის
შესაბამისი უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება; სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და
შეხედულებების მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში. აქვს
საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი
აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის
წარმართვის უნარი;

სწავლის უნარი: 
ისტორიის მაგისტრს აქვს  ქრისტიანობის ისტორიის სფეროს გააზრება-გაცნობიერების
უნარი; ქრისტიანობის მიმართულებების თავისებურებათა გათვალისწინება და მართებული
გააზრება,  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის
დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის
გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად
წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და
მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში
დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე
დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ
(სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: 
ისტორიის მაგისტრს აქვს გააზრებული ეროვნულ-ქრისტიანული ღირებულებების
მნიშვნელობა და გააჩნია მათი მნიშვნელობის შეფასების უნარი; ქრისტიანული
ღირებულებების ირგვლივ ახალი მეცნიერული დასკვნების გააზრება, ამ დასკვნების
საკუთარი შეხედულებებთან შეჯერება და საზოგადოებამდე მიტანა. განსხვავებული
სამეცნიერო აზრისა და დებულებებისადმი პატივისცემის, ეთიკური ნორმების დაცვის უნარი. 
კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები
და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის
სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.
მას აქვს კულტურათაშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების, კულტურულ-
რელიგიური მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; 
ახასიათებს რელიგიური ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და
აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  
ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად სამაგისტრო
პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, 
შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, შუალედური და დასკვნითი
გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
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(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, 
დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წერითი დავალებები და სხვ.). 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი, ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
ქეთევან პავლიაშვილი. საქართველო, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი. 
ელ-ფოსტა: ketevan.pavliashvili@tsu.ge   
                    ketevan.pavliashvili@yahoo.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ძველი ენები და ცივილიზაციები / Ancient Languages 
and Civilizations

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სიძველეთმცოდნეობის მაგისტრი / Master of Arts in Ancient 
Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 120 ESTC კრედიტს, რომელთაგან
20 კრედიტი ეთმობა სავალდებულო საგნებს, 70 კრედიტი – არჩევითს (არჩევითი კრედიტის
ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი საგნის არჩევა როგორც საკუთარი
პროგრამის, ისე მონათესავე პროფილის სამაგისტრო პროგრამების კურსების
ჩამონათვალიდან), ხოლო 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომს. 

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ახლო
აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველი ენებისა და ცივილიზაციის
კომპლექსური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ ფილოლოგიურ, ისტორიულ, 
ქვეყანათმცოდნეობით, კულტუროლოგიურ კვლევას თანამედროვე ტექნოლოგიური
საშუალებებისა და უახლესი ინტერდისციპლინარული მეთოდების გამოყენებით, სწავლისა
და მუშაობის გაგრძელებას როგორც ვიწრო სპეციალობით – სიძველეთმცოდნეობის
რომელიმე ქვედარგში, ასევე მომიჯნავე დარგებში. მიზნის მისაღწევად პროგრამა
უზრუნველყოფს 1. „მკვდარი ენების“ (არჩევით: აქადური, შუმერული, ეგვიპტური, ხათური, 
ხეთური და სხვა ანატოლიური ენები, ურარტული, ძველი ბერძნული, ლათინური) შესწავლას
(ან არჩეულ ენაში ცოდნის გაღრმავებას, თუ მაგისტრანტს ეს ენა შესაბამისი ძირითადი ან
დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის, ან არჩევითი კურსების ფარგლებში სწავლების წინა
საფეხურზე უკვე შესწავლილი აქვს); 2. ამ ენებზე შედგენილი სხვადასხვა ჟანრისა და
შინაარსის ტექსტების ნიმუშების კომპლექსურ შესწავლას; 3. ახლო აღმოსავლეთისა და
ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველი ცივილიზაციების ისტორიის, რეგიონის ისტორიის საკვანძო
მომენტებისა თუ პრობლემების შესწავლას.   
სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი
ისტორიული და კულტურული კონტაქტები აღნიშნულ რეგიონებთან, ამ სამყაროს როლი და
მნიშვნელობა ქართველური ტომებისა და ძველი ქართული კულტურის ფორმირების
პროცესში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 
 ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების

დარგებსა და ქვედარგებში;
 მისაღები გამოცდა სპეციალობაში (წერითი);
 უცხო ენა (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული). პროგრამაზე სწავლის

გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან
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საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

სწავლის შედეგები:
ცოდნა და გაცნობიერება – მაგისტრს გააჩნია ზოგადად სიძველეთმცოდნეობის ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რომელიც ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების, პრობლემების
გამოკვეთისა და მათი გადაჭრის გზების ძიების საშუალებას აძლევს. იგი იცნობს მის მიერ
შერჩეული კონკრეტული ძველი ენის გრამატიკის საფუძვლებს; ამ ენებზე არსებული
წერილობით წყაროებს, მათი ტრანსლიტერაციის, თარგმანისა და ინტერპრეტაციის
სპეციფიკას; რელიგიური წარმოდგენების, კულტურის სხვადასხვა სფეროს, სახელმწიფო
სტრუქტურებისა და სამართლებრივი საზოგადოების ჩამოყალიბების უძველეს ეტაპებს. 
მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა
B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მაგისტრს შეუძლია ზოგადად
სიძველეთმცოდნეობის სფეროში და, კერძოდ, მის მიერ არჩეულ ენასა თუ ცივილიზაციასთან
დაკავშირებით კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული
კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ
გარემოში ან (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური
პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 
ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით
წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. 
პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების
საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური
პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების
განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. მას შეუძლია მის მიერ
არჩეული ძველი ენიდან ტექსტის ტრანსლიტერაციისა და თარგმანის შესრულება, მისი
ფილოლოგიური, ისტორიული და კულტუროლოგიური ანალიზი. მაგისტრს შეუძლია ერთ-
ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში
სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის
შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი
პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.
დასკვნის უნარი – მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და
არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით
ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი
დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით
დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა. მას აქვს პრობლემის სინქრონიაში და
დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი
მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების



386

საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია
სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი – მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა,
თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, 
სამეცნიერო და პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება
დარგობრივ სფეროში. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და
უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით, ქართულ და
უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;

სწავლის უნარი – მაგისტრს შეუძლია სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება, 
დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა; საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში
მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; 
სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება. 

ღირებულებები – მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და
ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს
აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების
ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების
აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, 
განსხვავებული კონფესიების, კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული
ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების
დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის (ან თარგმანის, 
ტრანსლიტერაციის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და
სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი და სხვ.)

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება
ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელები:
პროფ. ლევან გორდეზიანი, 
ელ-ფოსტა: levan.gordeziani@tsu.ge levangordeziani@yahoo.com
პროფ. ირინე ტატიშვილი. 
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ელ-ფოსტა: irine.tatishvili@tsu.ge
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სასწავლო პროგრამის სახელწოდება:  ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა
საუკუნეების ისტორიაში / Intercultural Studies in the Ancient & Medieval History

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ისტორიის მაგისტრი /  Master of Arts in History

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). სამაგისტრო
პროგრამაში 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
90 კრედიტი სასწავლო კომპონენტი, მათ შორის:
60 კრედიტი - პროგრამის სავალდებულო დისციპლინები;
30 კრედიტი - არჩევითი დისციპლინები, საერთო საგნები სხვა პროგრამებთან.
30 კრედიტი - კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა);

სწავლების ენა: ქართული ენა

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 
წინამდებარე სამაგისტროPპროგრამა მომზადდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ეს არის  პროგრამა, 
რომელიც  მიზნად ისახავს ინტერკულტურულ კვლევებს კონკრეტული  რეგიონების
ფარგლებში და მოიცავს ისტორიის ორ  ფართო ქრონოლოგიური პერიოდს, ძველ და შუა
საუკუნეების ხანებს.  პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ კვლევებს, ასევე
ითვალისწინებს ამ საზოგადოებების კვლევის სხვადასხვა  მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, 
ემპირიული მაგალითების (Case Studies)საფუძველზე, ახდენს ისტორიული
პრობლემების/პროცესების მოდელირებას. მითითებული ქრონოლოგიური პერიოდის
ფარგლებში სტუდენტმა უნდა გაიაზროს ისტორიის კარდინალური თეორიული საკითხები და
პრობლემები ინტერკულტურულ კვლევების ჭრილში; თავი მოუყაროს ემპირიულ მასალას, 
მოახდინოს მათი კლასიფიცირება, განზოგადება, შეპირისპირება და კულტურული
მემკვიდრეობითობის ანალიზი; სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს ძველი და შუა საუკუნეების
საზოგადოებების ტიპოლოგიის  და გენეზისის პრობლემები, დაეუფლოს პრობლემის
ანალიზის ხერხებსა და მიდგომებს. გაიაზროს საზოგადოებების მოდელირების
ინტერდისციპლინური ხასიათი. პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფართო დიაპაზონის
მკვლევარი და პრაქტიკოსი, რომელიც დაეუფლება ფუნდამენტურ ცოდნას ისტორიის
ერთიან ონტოლოგიურ ქარგაში:  კერძოდ კი, ძველი და შუა საუკუნეების საზოგადოების
კვლევის პროცესში, სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა გაეცნოს დასავლურ, აღმოსავლურ და
კავკასიურ (ქართული კულტურის მაგალითზე) კულტურების განვითარების დიაქრონულ და
სინქრონულ პროცესებს, რეგიონალური და პერიფერიული თავისებურებების წარმოდგენით; 
პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები, ასევე სამაგისტრო ნაშრომი სტუდენტს
აძლევს შესაძლებლობას გაიფართოვოს თეორიული თვალსაწიერი, განავითაროს და
დახვეწოს ინტერპრეტაციის და ანალიზის უნარი.შეიძინოს დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები
და სტრატეგია.
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შესაბამისად, პროგრამაში ჩართული არიან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის (ისტორიის მიმართულება, აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულება,   
კულტურის მეცნიერებები და სხვ.) სხვადასხვა მიმართულების წამყვანი პროფესორები მათი  
კურსებითა და პროგრამებით. ეს გამოცდილება უზრუნველყოფს პროგრამის ფარგლებში
საზოგადოებების ინტერკულტურული კვლევების ინტერდისციპლინარულ ხასიათს.

პროგრამა ამზადებს სტუდენტს შემდგომი კვლევებისა და პრაქტიკული
საქმიანობისათვის. სტუდენტი უნდა ჩამოყალიბდეს პრაქტიკოსად და ანალიტიკოსად ძველი
და შუა საუკუნეების ისტორიის ინტერკულტურულ კვლევებში.

პროგრამა განკუთვნილია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან
ისტორიის საკითხების  ონტოლოგიური და ეპისტემოლოგიური კვლევებით, ამ ცოდნის
გამოყენებით კონკრეტული ისტორიული საზოგადოების  კვლევაში და აგრეთვე, პრაქტიკულ
საქმიანობაში.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა
საუკუნეების ისტორიაში სამაგისტრო პროგრამა, მის ხელთ არსებული აკადემიური
რესურსით, მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა, მაგისტრის მომზადებისას
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, უზრუნველყოს
კურსდამთავრებულისთვის   როგორც სპეციალობის, ასევე მომიჯნავე სპეციალობებით
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის ხასიათიდან გამომდინარე, 
კურსდამთავრებულებს აქვთ სხვადასხვა ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების
პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.
პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბების, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
ჰქონდეს საბაკალავრო ხარისხი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, მათ დარგებსა
და ქვედარგებში; ან ჰქონდეს საბაკალავრო ხარისხი მიმართულებათშორის დარგებში: 
კულტურის კვლევები, რეგიონმცოდნეობა.
 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები;
 წერითი გამოცდა სპეციალობაში (ძვ. მსოფლიოს და შუა საუკუნეების ისტორია);
 პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხოური ენის (ინგლისური/ 

გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო
აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე
ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება: თეორიული მიდგომების გაცნობიერების, სასწავლო კურსების
გავლის საფუძველზე, მაგისტრი ფლობს თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდებს და
მეთოდოლოგიურ მიდგომებს.ფლობს ცოდნას ძველი  და შუა საუკუნეების  საზოგადოებების  



390

კვლევების მიმართულებით. შესწევს უნარი გააცნობიეროს   დიაქრონულ ჩარჩოებში
მოქცეული ორი დიდი  ქრონოლოგიური პერიოდის აქტუალური პრობლემები
აღმოსავლური, დასავლური და ქართული საზოგადოებების მაგალითებზე; შეუძლია ძველი  
და შუა საუკუნეების   საზოგადოებების ინტერკულტურული  კავშირების დადგენა და
ნაწილობრივ, კომპარატივისტული კვლევა. იცნობს ძირითად მეცნიერულ  ტენდენციებს, 
ონტოლოგიურ და ეპისტემოლოგიურ ჭრილში განიხილავს ძველი და შუა საუკუნეების
ისტორიის  პრობლემატიკას. მიღებულ ცოდნას  იყენებს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის
პროცესში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულ, ისტორიის
მაგისტრს შეუძლია: ემპირიული მასალის სიტემატიზაცია, ანალიზი და ინტერპრეტაცია; 
საკვლევი პრობლემის მკაფიოდ წამოწევა, იდენტიფიცირება, კონტექსტუალიზაცია და
ისტორიული პარალელების ძიება.აპრობირებული კვლევის მეთოდების და მიდგომების
განსაზღვრა და დასაბუთებული მორგება. ემპირიული მასალების მოძიება და სისტემაში
მოქცევა; Pქრონოლოგიური და თემატური კავშირების კორელაციაში მოყვანა; კვლევის
შედეგების პრეზენტაცია, წერილობითი და ზეპირი ფორმით. მაგისტრი ფლობს კონკრეტულ
და დეტალურ ცოდნას ისტორიის ორი ქრონოლოგიური პერიოდის (ძველი და შუა
საუკუნეების) ქარგაში. შეუძლია:გამოყოს ძველი  და შუა საუკუნეების ისტორიის საკვანძო
პრობლემები, დაინახოს და დაადგინოს ანალოგიები და განსხვავებები კულტურულ, 
პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ მახასიათებლებში, განაზოგადოს და მოახდინოს ამ
ეპოქებში მიმდინარე პროცესების/მოვლენების გაცნობა და რეინტერპრეტაცია.

დასკვნის უნარი: სამაგისტრო პროგრამის კურსსდამთავრებულ, ისტორიის მაგისტრს
შეუძლია მისთვის საინტერესო პრობლემის გარშემო ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიაში
საჭირო მასალების სინთეზირება, განმარტება, და შესაბამისი ანალიტიკური დასკვნის
გამოტანა;  ამ ცოდნის განზოგადება და მისი შემოქმედებითად  დაკავშირება ანალოგიურ
პროცესებთან და მოვლენებთან. რთული და არასრული ინფორმაციის შემთხვევაშიც
მაგისტრს  შეუძლია  ინტერდისციპლინარული გამოცდილების საფუძველზე მეცნიერულად
დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი: სამაგისტრო პროგრამის კურსსდამთავრებულ, ისტორიის მაგისტრს
შეუძლია ეფექტური აკადემიური კომუნიკაცია ეროვნულ  და დასავლურ სამეცნიერო წრეებში, 
რისთვისაც გააჩნია ევროპული ენის სათანადო კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები; შეუძლია
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება, 
ეფექტური ურთიერთობა სასწავლო თუ სამუშაო ჯგუფში. სემინარული მუშაობა და
პრეზენტაციები მაგისტრს  უყალიბებს: მიღებული ცოდნის დასაბუთებულ წარმოჩენის და
სამეცნიერო დისკუსიაში ჩაბმის უნარს. 

სწავლის უნარი: სამაგისტრო პროგრამის კურსსდამთავრებულ მაგისტრს შეუძლია ძველი და
შუა საუკუნეების სივრცეში მოქცეული ინტერკულტურული პრობლემატიკის  გაცნობიერება, 
დამახსოვრება და სწავლა; სწავლისა და კვლევის პროცესის თანამიმდევრულად წარმართვა
და  დაგეგმვა: უახლესი ლიტერატურის გაცნობა, ამ მასალის სწავლისა და კვლევის
პროცესში აქტიური გამოყენება. Mმაგისტრანტს შეუძლია   განსაზღვროს მაგისტრატურის
საფეხურზე სწავლის პროცესის თავისებურება და  დაგეგმოს სწავლის პროცესი.



391

ღირებულებები: პროგრამის სასწავლო კურსების ფარგლებში წამოჭრილი  ისტორიული
პრობლემატიკა და თემატიკა (განვითარებული ქალაქური ცხოვრება, სახელმწიფოს
წარმოქმნის მნიშვნელობა და აუცილებლობა, კულტურების გენეზისის საკითხები, 
კულტურების შეხვედრები, თანაარსებობა და კონფლიქტები, მოსახლეობის მიგრაციები და
სხვ.) აქტუალურია თავისი ღირებულებათა სისტემით ისტორიის განვითარების ნებისმიერი
პერიოდისთვის.
ეს ისტორიული მაგალითები და გამოცდილება არ ექვემდებარება დროით განზომილებას და
უნივერსალურია ყველა პერიოდისათვის. თანამედროვე დასავლურ ისტორიულ
მეცნიერებაში აქტუალურია ისტორიის არა ფაქტობრივი სახით გააზრება, არამედ
პრობლემაზე და თემატიკაზე ორიენტირებული ისტორიის რეკონსტრუქცია, რაც
შესაძლებლობას გვაძლევს გავიაზროთ ისტორიის, როგორც ჰუმანიტარული დარგის, 
მულტიდისციპლინური ხასიათი და განვაზოგადოთ ისტორიული პრობლემები.ისტორიის
მაგისტრი ორიენტირებული უნდა იყოს საერთაშორისო სამეცნიერო სტანდარტებზე და
ეთიკის ნორმებზე, გაიზიაროს და გაეცნოს დასავლეთის აკადემიურ  გამოცდილებას, 
მოახდინოს ამ სამეცნიერო მიდგომების და ღირებულებების აკუმულირება, გაზიარება და
დანერგვა მშობლიურ გარემოში. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული
მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს
ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; 
დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და
სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღებად პროგრამა ლექციის, სემინარის, საშინაო დავალების, 
შუალედური შეფასების, ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და
ინტერაქტიური სალექციო ფორმატის ფარგლებში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური
მეთოდი,წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი, სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
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შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელები:  

სრული პროფესორი ეკა ავალიანი. 
ელ-ფოსტა: eka.avaliani@tsu.ge

სრული პროფესორი ვაჟა კიკნაძე. 
ელ-ფოსტა: vaja.kiknadze@tsu.ge
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საგანმანათლებლო  პროგრამის სახელწოდება: მედიევისტიკა /Medieval Studies 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრი/ Master of Arts in 
Medieval Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). სამაგისტრო
პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
 60 კრედიტი - სავალდებულო დისციპლინები;
 30 კრედიტი - არჩევითი დისციპლინები;
 30 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი;

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:  მედიევისტიკის სამაგისტრო პროგრამა  ინტერდისციპლინურია, მოიცავს
როგორც თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საკითხებს, ასევე ემპირიულ მასალას. პროგრამის
მიზანია, წყაროების შესწავლისა და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების ანალიზის
საფუძველზე, მოამზადოს მკვლევრები და პრაქტიკოსები მედიევისტიკაში, რომელთაც
ექნებათ ღრმა ცოდნა შუა საუკუნეების და აღორძინების ეპოქის შესახებ, მისი რეგიონული
განვითარების თავისებურებების წარმოდგენით.  

პროგრამა მაგისტრანტს საშუალებას აძლევს, განავითაროს და დახვეწოს ანალიზისა
და ინტერპრეტაციის უნარი კონკრეტული ისტორიული პროცესების და ეპოქის
გათვალისწინებით, შეისწავლოს შუა საკუნეების საზოგადოება, მასში მიმდინარე
ურთიერთობები - ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, როგორც
წერილობითი, ასევე არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, ენობრივი, ტექნიკის, მეურნეობისა
და სამართლის, აგრეთვე სხვა მომიჯნავე დარგების მონაცემების გამოყენებით.  პროგრამა
წარმოდგენილია ფართო წყაროთმცოდნეობის ბაზაზე; მიზნად ისახავს შედარებითი
კვლევების წარმოებას, ფართო არეალის შესწავლას და მათ შედარებით ანალიზს, 
სხვადასხვა საგანში შეძენილი მეთოდოლოგიებისა და ცოდნის ერთმანეთთან დაკავშირებას, 
სხვადასხვა პერიოდებსა და კონტექსტში ისტორიოგრაფიული შეხედულებებისა და
პერსპექტივების გაცნობიერებას; დისციპლინათშორისი დეტალური ცოდნის შეძენას
კონკრეტული პერიოდის დოკუმენტების სპეციფიკური საშუალებებითა  და მეთოდებით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 ბაკალავრის ხარისხი;
 სართო სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით). 

 სასპეციალიზაციო  გამოცდა  შუა საუკუნეების ისტორიაში.
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სწავლის შედეგი
ცოდნა და გაცნობირება: 
 მაგისტრი ღებულობს ღრმა და სისტემური ცოდნას მედიევისტიკაში, შუა საუკუნეებისა და

რენესანსის ეპოქის ისტორიაში; შეუძლია შუა საუკუნეებში მიმდინარე პროცესების, მისი
განვითარების მიღწევების გამოყენება და დაკავშირება თანამედროვეობასთან და
თანამედროვე პერიოდში მიმდინარე პროცესების საფუძველზე ამ მოვლენების
რეინტერპრეტაცია;

 მაგისტრს შეუძლია შუა საუკუნეების და აღორძინების პრობლემების იდენტიფიცირება, 
წყაროების გამოყენების ახალი გზების მოძიება, დაკავშირება და შედარება; 

 შეუძლია სხვადასხვა მედიევალურ სივრცეთა ძირითადი მახასიათებლების
განსაზღვრასთან ერთად მედიევალურ სამყაროში არსებული მულტიკულტურულობისა
და სხვადასხვა კონფესიათა და ნაციონალურ ერთობათა თანაარსებობის
თავისებურებების გააზრება. 

 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 
ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
 მაგისტრს აქვს უნარი, მოახდინოს ინტერპრეტირება შუა საუკუნეების მოვლენების, 

განვითარებებისა, საზოგადოებისა  და პოლიტიკისა  რეგიონალურ და ადგილობრივ
ჩარჩოებში. მას უნდა შეეძლოს კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლების განსაზღვრა, 
წყაროებისა და თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევების საფუძველზე ისტორიული
პროცესების ანალიზი;

 მაგისტრს აქვს საანალიზო მასალის მოძიების, შერჩევის, შეფასებისა და კვლევითი
შედეგების შეჯერების, კრიტიკული ანალიზის და ინტერპრეტაციის  უნარი; 

 მაგისტრს შეუძლია კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლების განსაზღვრა, წყაროებისა
და თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევების საფუძველზე ისტორიული პროცესების
ანალიზი;

 მაგისტრს აქვს სხვადასხვა მოსაზრებათა, კონფესიათა განსხვავების და ამ კონფესიის
დროსთან დაკავშირების უნარი. 

 მაგისტრი იცნობს შუა საუკუნეების სპეციფიკის შესაბამისად წერილობით წყაროებზე
მუშაობის თავისებურებებს და აქვს მისი კრიტიკული ინტერპრეტაციის უნარი. 

 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია
და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის
უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი - მაგისტრი  ფლობს: 
 ტექსტში გადმოცემული მასალის კრიტიკული გაცნობიერების, არგუმენტაციის, ანალიზისა

და დასკვნის გამოტანის უნარს;
 სხვადასხვა კულტურულ და ნაციონალურ თუ კონფესიულ საფუძვლებზე წარმოქმნილი

მოვლენების გააზრების უნარს.  
 კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასკვნების გამოტანის, განმარტებისა და

ინტერპრეტაციის უნარს. 
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 სისტემური ცოდნის გამოვლენის და პრობლემაში ღრმად და თავისუფლად
ორიენტირების უნარს; 

კომუნიკაციის უნარი- მაგისტრს  შეუძლია: 
 სამეცნიერო ელექტონული ლიტერატურის და ელექტრონული საბიბლიოთეკო  

წყაროების, ელექტრონული ბაზების  მოძიება და გამოყენება. 
 საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის

უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით; კრიტიკული აზრის გამოთქმისა
და დისკუსიაში ჩართვის უნარი.     

 აუდიტორიისათვის საპრეზენტაციო მასალის თვალსაჩინოდ მიწოდების მიზნით
ტექნიკური საშუალებების გამოყენება;

 კვლევის შედეგების, როგორც  ზეპირი ასევე  წერილობითი ფორმით პრეზენტაცია
ქართულ და უცხოურ ენაზე.

სწავლის უნარი
 მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: 

თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაო გეგმის
დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. 

 გააჩნია მედიევისტიკის სფეროში თანამედროვე დასავლური ცოდნის გამოყენების და
საკუთარი პროფესიული ცოდნის გაღრმავების უნარი კვლევის პროცესში; ახალი იდეების, 
კონცეფციების, განსხვავებული მოსაზრებების დამოუკიდებლად გაგებისა  და შესწავლის
უნარი.

 პრეზენტაციებსა და პროექტზე მუშაობის პროცესში სტუდენტი გამოიმუშავებს როგორც
ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური მუშაობის უნარს. სასწავლო კურსის ფორმატიდან
გამომდინარე, სტუდენტებს უვითარდებათ აგრეთვე: დროის ფორმატის ზუსტი
განსაზღვრის, საკუთარ ნაშრომზე პასუხისმგებლობის და სხვ. უნარ-ჩევევბი.

ღირებულებები:
 მაგისტრს შეუძლია ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.
 სხვადასხვა კონფესიათა თანაარსებობისა და დამოკიდებულებათა შესწავლის

საფუძველზე მაგისტრს ჩამოუყალიბდება ტოლერატული დამოკიდებულება სხვადასხვა
კონფესიების მიმართ;

 მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი;

 მაგისტრი მიიღებს სათანადო საფუძველს, რათა კონკრეტული სამეცნიერო თუ
პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას, ცოდნის გადაცემისას დაიცვას აკადემიური
პატიოსნების ნორმები და სტანდარტები.

 მაგისტრს შეუძლია დისკუსიის პროცესში სხვათა აზრის გათვალისწინება და პატივისცემა, 
პაექრობისას საკუთარი აზრის კორექტულად გამოხატვა, ეთიკის ნორმების დაცვა.
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან ჯავახია
ელ-ფოსტა: bejan.javakhia@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია (Archaeology)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts in Archaeology
სპეციალობა: არქეოლოგია/ Archaeology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  120 ECTS კრედიტი. სამაგისტრო პროგრამაში 120 
ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 65 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო
სასწავლო კურსებს, 25 ECTS კრედიტი ეთმობა არჩევით სასწავლო კურსებს, სამაგისტრო
ნაშრომი არის 30  ECTS კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს
არქეოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები; გაუღრმავოს ცოდნა დარგის
ისტორიასა და მიღწევებში; გააცნოს მსოფლიოში უძველესი საზოგადიების კულტურული
მემკვიდრეობა; შეასწავლოს საველე, საფიქსაციო და ლაბორატორიული სამუშაოების
შესრულების თანამედროვე სტანდარტები და მეთოდები; შეასწავლოს მატერიალური ნაშთის
ზოგადი ქრონოლოგიური და კულტურული კუთვნილების განსაზღვრის, სამეცნიერო და
ეროვნული მნიშვნელობის დადგენის მეთოდოლოგია. მოამზადოს თანამედროვე
არქეოლოგიური მეთოდების, თეორიებისა და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, 
რომელთაც შეეძლებათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ თანამედროვე ქართული
სახელმწიფოს შენებაში პრაქტიკული კვლევების განხორციელების, ისტორიული ფაქტების
რეკონსტრუციის, მოვლენების პროგნოზირება-მართვის უნარისა და რეკომენდაციების
შემუშავების გზით. პროგრამის მიზანია მოამზადოს არქეოლოგიური რეალობისა და
თავისებურებების მცოდნე კვალიფიციური სპეციალისტი, რომლისთვისაც კარგად იქნება
ცნობილი არქეოლოგიური პრობლემები, მათ შორის ცივილიზაციათა კულტურულ–
ისტორიული ევოლუციის ჭრილში კავკასიის რეგიონის, განსაკუთრებით კი საქართველოს
ტერიტორიის მნიშვნელობა.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ან მათ დარგებსა და ქვედარგებში

მინიჭებული ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული-დიპლომირებული
სპეციალისტის) ხარისხი.

 საერთო სამაგისტრო გამოცდები
 სასპეციალიზაციო გამოცდა არქეოლოგიაში
 უცხო ენა (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის). პროგრამაზე სწავლის 

გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით 
ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის 
დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:
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კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა არქეოლოგიური კვლევების 
აპრობირებულ მეთოდებსა და მათი გამოყენების ტექნიკაში; ფლობს ცოდნას, რომლის 
მიხედვითაც არტეფაქტებზე და სხვა მატერიალურ ძეგლებზე დაყრდნობით შეუძლია ეპოქისა 
და კულტურული მოდელის რეკონსტრუქცია. ფლობს გეოფიზიკური  აგეგმვითი  სამუშაოების 
ჩატარებისათვის საჭირო ღრმა ცოდნას. აქვს სრული წარმოდგენა კლასიკური ხანის 
ნივთიერი კულტურის უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლების, ანტიკური არქეოლოგიის 
დარგში და თანამედროვე პერიოდში ჩატარებული კვლევა–ძიების ძირითადი მიღწევების 
შესახებ; კურსდამთავრებული სიღრმისეულად ფლობს მონაცემთა სტატისტიკური 
დამუშავების მეთოდებს, რაც აუცილებელია მეცნიერებებში სტატისტიკური კვლევების 
ჩასატარებლად და ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავებისათვის. ფლობს მონაცემთა 
შეგროვების, ანალიზის და სათანადო დასკვნების გაკეთების სხვადასხვა მეთოდებსა და 
საშუალებებს. მაგისტრს აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის 
/ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის 
გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: კურსდამთვრებულს შეუძლია მასალის გადარჩევისა
და განზოგადების პრინციპებითა და საშუალებებით ოპერირება და დამოუკიდებელი
კვლევების წარმართვა. შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს ინფორმაცია ნებისმიერი
მასალის შესახებ როგორც ინტერნეტის, ასევე საველე პირობებში. აგროვებს, განაზოგადებს, 
ამუშავებს, აანალიზებს და აფასებს მასალას, რაც საშუალებას აძლევს კომპლექსური
პრობლემების გადაწყვეტისათვის მოიძოს ახალი, ორიგინალური გზები. აქვს საკუთარი და
ჯგუფის სხვა წევრების შესაძლებლობების გათვალისწინებით სამუშაოების დამოუკიდებლად
დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. კურსდამთავრებულს შეუძლია არტეფაქტებზე და
სხვა მატერიალურ ძეგლებზე დაყრდნობით ეპოქისა და კულტურული მოდელის
რეკონსტრუქცია. ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის უნარი, რაშიც
იგულისხმება ერთის მხრივ, ისტორიული ხასიათის წერილობითი ინფორმაციის სხვადასხვა
წყაროდან მოძიებისა და მეორეს მხრივ, მისი არქეოლოგიურ, მატერიალურ კულტურასთან
შეჯერების და შემდგომ, განზოგადების და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის, იდეებისა და არსებული პრობლემების გადაჭრის
შესახებ სხვათა და საკუთარი ხედვის წერილობით და ზეპირსიტყვიერად წარმოდგენის უნარი, 
როგორც ქართულ ასევე ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე; შეუძლია დისკუსიაში პროფესიული
ტერმინოლოგიით სარგებლობა. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის
ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით; 
აქვს ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;

სწავლის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად  და
თანმიმდევრულად წარმართვის უნარი და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარი. 
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ღირებულებები: კურსდამთავრებულს აქვს საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული
მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა; ინტელექტუალური
საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის
უნარი. აცნობიერებს და აღიარებს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ტოლერანტობა, 
თავისუფლება, ეროვნული ღირსების შეფასება და პატივისცემა, ერთა შორის
ურთიერთობების განმტკიცება და სხვ.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, 
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური 
მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი
ელ-ფოსტა: vakhtang.licheli@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:ეთნოლოგია / Ethnology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეთნოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts in Ethnology
სპეციალობა: ეთნოლოგია

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა 120 ECTS 
კრედიტი. სავადებულო კურსების კრედიტების რაოდენობა – 45, სავალდებულო საველე
პრაქტიკა – 5 კრედიტი, არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების რაოდენობა – 40 კრედიტი, 
სამაგისტრო სადიპლომო ნაშრომი 30 კრედიტი. 

სწავლების ენა: ქართული. 

პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე
ეთნოლოგიური მეთოდების, თეორიებისა და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, 
რომელთაც შეეძლებათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ თანამედროვე ქართული
სახელმწიფოს შენებაში პრაქტიკული კვლევების განხორიელების, ისტორიული ფაქტების
რეკონსტრუციის, მოვლენების პროგნოზირება-მართვის უნარისა და რეკომენდაციების
შემუშავების გზით. ეთნოლოგიური დისციპლინების მიზანი საველე მონაცემების საფუძველზე, 
ერთი მხრივ, ხალხების ეთნოგენეზისა და კულტურულ-ისტორიული კავშირების, მეორე მხრივ, 
მსოფლიოს ხალხთა სოციო-კულტურული განსხვავებულობის რელატივისტური შესწავლაა. 
თანამედროვეობის მოთხოვნებმა დამატებითი კორექტივები შეიტანა, როგორც
დისციპლინების მეთოდიკასა და მეთოდოლოგიაში, ასევე განსახილველი პრობლემებისა და
საკითხების ნუსხაში. ეთნოლოგიურ კვლევებს, ეთნოგრაფიული რეალიებისა და მოვლენების
ახსნის საფუძველზე შემუშავებულ რეკომენდაციებს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა ენიჭება. 
ეთნოლოგების მომზადებას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ქართული
სახლემწიფოსთვის, რადგან დღეისთვის და მომავალშიც ქართული სახელმწიფოსა და
პოლიტიკის განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს რეგიონში ისტორიული და
მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები. ეთნოლოგიური კვლევის აქტუალობა ქართული
სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობისა და სახელმწიფოებრივი მშენებლობის
დღევანდელი საჭიროებებიდანაც გამომდინარეობს. საქართველოს გაუძნელდება
სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება და განვითარება თუ არ ეყოლება სპეციალისტები, 
რომლებიც სათანადო ეთნოლოგიური ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ პროგნოზირებადი
გახადონ საქართველოსა და მის მიმდებარე რეგიონებში მიმდინარე ინტერეთნიკური
პროცესები. 
პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: 
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 ბაკალავრის  ხარისხი ჰუმანიტარულ ან სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებში; 
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა.
 სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის

დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით
(სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების
პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო გამოცდა ეთნოლოგიაში

სწავლების შედეგი: 
ცოდნა-გაცნობიერება: ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით
გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის
ათვისების საფუძველზე კურსდამთავრებული მიიღებს აკადემიურ ცოდნას ეთნოლოგიის
ყველა პრობლემის შესახებ. კურსდამთავრებულს ექნება ცოდნა კავკასიის ხალხთა
ეთნოგენეზის, ეთნიკური ისტორიისა და ეთნიკური კულტურის შესახებ; ეთნოგრაფიული
მუზეუმთმცოდნეობის და სამუზეუმო საქმის ცოდნა; იცნობს ქართველი ხალხის, კავკასიის
ხალხებისა და მსოფლიოს ხალხების ფიზიკური ანთროპოლოგიის პრობლემებს, კავკასიის
ხალხების ფორმირებისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემებს. იცის ტრადიციული სულიერი
კულტურის რელიგიური სიტუაცია, რელიგიური და ზნეობრივი ნორმები, ისტორიული
მახსოვრობის, დღესასწაულების, მენტალობის, ხალხური შემოქმედების, საერთოდ, 
ტრადიციული ცხოვრების წესის სხვა მრავალი ელემენტი. იცის ქართული ხალხური
დღესასწაულები, მათი ტრანსფორმაციის პროცესები, ისტორიული განვითარების დინამიკა და
არეალი, ქართველთა მატერიალური კულტურის განვითარების ისტორია, მისი ელემენტების
მნიშვნელობა ეთნიკური იდენტურობის განსაზღვრაში, საერთო ქართული კულტურული
ერთობის ვარიანტულობა და მისი მიზეზები. იცის ქართველი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი
სამეურნეო ყოფა, რომელიც მრავალფეროვნებით ხასიათდება და განპირობებულია
განსახლების არეალის ბუნებრივ-გეოგრაფიული მრავალფეროვნებით. იცის საქართველოში
ისტორიულად და დღეს არსებული რწმენა-წარმოდგენების სისტემების ჩასახვა-განვითარების
შესახებ, ასევე მათი კავშირისა და გავლენის შესახებ იდენტობის ფორმირების პროცესში და
შესაბამისად საზოგადოების კონსტრუქცია. ფლობს ცოდნას კავკასიელი ხალხების
ღირებულებათა სისტემების, იდენტურეობის განმსაზღვრელი ფაქტორების და მათ შორის
არსებული კულტურულ-ისტორიული კავშირების შესახებ. საქართველოს ისტორიულ–
ეთნოგრაფიული მხარეების განსხვავებები და ამის მიზეზები. 

ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ღრმა და სისტემატიური ცოდნა კურსდამთავრებულს
საშუალებას მისცემს შეიმუშაოს ახალი და ორიგინალური იდეები და გააცნობიეროს
ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზები; სამაგისტრო პროგრამა ეთნოლოგიის
კურსდამთავრებული  დაუფლებულია ერთ-ერთ ევროპულ ენას (ინგლისური/ გერმანული
/ფრანგული) B2 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული
ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება
აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: ეთნოლოგიის მაგისტრს ეთნოლოგიის სამაგისტრო
პროგრამის გავლის შემდეგ ექნება სრულფასოვნი ცოდნა ეთნოლოგიის პრაქტიკულ
საკითხებზე. კურსდამთავრებულს ექნება უნარი განავითაროს ორიგინალური საკვლევი
ჰიპოთეზა, იმუშაოს ინტერდისციპლინარული მიდგომებით და მოახდინოს ცოდნის
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ინტეგრირება. პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ დამოუკიდებელი კვლევები
აწარმოონ საზოგადოების ეთნო-კულტურული პრობლემის შესასწავლად. სწავლის
დასრულებისათვის მაგისტრს ექნება პრაქტიკული უნარი დაგეგმოს და აწარმოოს
ეთნოლოგიური კვლევები, მოახდინოს შეკრებილი მასალის ანალიზი და სინთეზი, მოამზადოს
და საჯაროდ წარადგინოს სამაგისტრო ნაშრომი. ექნება სხვადასხვა მასალის მოძიების
ჩვევები, წერილობითი თუ ზეპირი პრეზენტაციის და აკადემიური დისკუსიის უნარი; შესძლებს
იმოქმედოს ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში; კომპლექსური
პრობლემების გადაწყვეტისას გამოძებნის ახალ, ორიგინალურ გზებს, მათ შორის, 
დამოუკიდებლად განახორციელებს კვლევებს უახლოესი მეთოდებისა და მიდგომობის
გამოყენებით. მას სპეციალობით შეუძლია კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) 
მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; მაგისტრანტები აითვისებენ ეთნოგრაფიული კვლევის
ემპირიულ მეთოდებს. მათ შეეძლებათ საველე სამუშაობის წარმოება. შეძლებენ გამოიყენონ
დაკვირვების, ინტერვიურება-ანკეტირების, ტიპოლოგიის მეთოდები. მასალის ფიქსაციისას
საველე-კვლევით სპეციფიკას ემატება წერილობითი ფიქსაცია დღიურების, თემატური
ბარათების, ანგარიშების სახით, ასევე ვიზუალური ფიქსაცია ტექნიკური საშუალებების
გამოყენებით. მაგისტრანტებს შეეძლებათ განახორციელონ პრაქტიკული კვლევები, 
მოახდინონ ეთნოგრაფიული ფაქტების რეკონსტრუცია, მოვლენების პროგნოზირების უნარის
საფუძველზე შეიმუშაონ რეკომენდაციები მნიშვნელოვან ეთნოკულტურულ საკითხებთან
მიმართებაში.

ეთნოლოგიის მაგისტრს შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი
წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის
თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ინგლისურ ან სხვა არჩეულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის
ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, ანალიზის, 
ინტერპრეტაციისა და რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან
შემდგომი სწავლის პროცესში უცხო ენის ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად
გამოყენება. კურსდამთავრებულებს ექნებათ ცოდნა და უნარი გამოიყენონ კვლევის
დარგობრივი მეთოდები და თანამედროვე სტრატეგიები. კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, 
გამომუშავებული ექნებათ უშუალოდ მათი საქმიანობის სპეციფიკით გათვალისწინებული
სპეციალური უნარ-ჩვევები: კონკრეტული სფეროს საკვლევად ადეკვატური პრინციპების
ანალიზის, საკვლევი საკითხის ფორმალიზების, გამოსაყენებელ მეთოდთა შერჩევის, 
კვლევით მოპოვებული მასალის დამუშავების ჩვევები; გამომუშავებული ექნებათ
ფორმალური, პროფესიული წერილობითი ენა. 

დასკვნის უნარი: ეთნოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ეთნოლოგიის სფეროში რთული და
არასრული ინფორმაციის (მათ შორი, უახლოესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; შეძლებს უახლოესი
მონაცემებზე დაყრდნობით მოახდინოს ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის
ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი
დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; 
ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის
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უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის
გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას
შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია
და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში
კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და
მეთოდების გამოყენებით. 

კომუნიკაციის უნარი: ეთნოლოგიის მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე
მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება
აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას
შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად
გამოყენება დარგობრივ სფეროში. შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის დაწერა, არგუმენტების
მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. ეთნოლოგიის
სამაგისტრო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე მსმენელებს გამოუმუშავდებათ
კომუნიკაციის უნარი, როგორც მასალის შეერთების პროცესში, ასევე სამეცნიერო
კომუნიკაციის უნარი პრეზენტაციისა და დისკუსიაში მონაწილეობის უნარი. დაუფლებული
იქნება აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 

სწავლის უნარი: ეთნოლოგიის მაგისტრს აქვს სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს
შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის
პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. სასწავლო კურსის
დასრულების შემდეგ მაგისტრანტი დაუფლებული იქნება სისტემურ უნარებს, რაც საშუალებას
მისცემს მას იოლად შეძლოს ადაპტირება ახალ სიტუაციაში, იკვლიოს (იმუშაოს) 
ინდივიდუალურად და საჭიროების შემთხვევაში იკვლიოს ჯგუფთან ერთად; გააცნობიერებს
და სტრატეგიულად დაგეგმავს და გაიცნობიერებს სწავლების პროცესს. მას კარგად აქვს
გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის
პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 
საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. სწავლების პროცესში
სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ საკუთარ თავზე მუშაობის და მაგისტრატურაში მიღებული
ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; 
შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის
განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობა.

ღირებულებები: ეთნოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, 
სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური
ურთიერთობების ეთიკას. მაგისტრატურადამთავრებულები შეძლებენ დამოუკიდებლად
იკვლიონ ღირებულებათა ფორმირებისა და მათი მნიშვნელობის საკითხები, ასევე შეეძლებათ
ღირებულებათა დამკვიდრების მეთოდების შემუშავება; შეეძლება წვლილი შეიტანოს ახალი
ღირებულებების დამკვიდრებაში. ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ხელს შეუწყობს
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ტოლერანტი, შემწყნარებელი, სხვათა კულტურის დამფასებელი ადამიანის ჩამოყალიბებას; 
იქნება დამფასებელი არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიოს სხვა ხალხების ეთნიკური
კულტურისაც. 

სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად ეთნოლოგიის
სამაგისტრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო
ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, 
დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი, ქმედებაზე 
ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა. პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებულ პროფ.როლანდ თოფჩიშვილი
ელ-ფოსტა: topchi49@hotmail.com, roland.topchishvili@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება / General 
and Applied Linguistics

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ლინგვისტიკის მაგისტრი / Master of Arts in Linguistics 
სპეციალიზაცია: ლინგვისტიკა/ Linguistics

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი, (ოთხი სემესტრი) რომელიც ნაწილდება
შემდეგნაირად:
 სავალდებულო საგნები - 60 კრედიტი
 არჩევითი საგნები - 30 კრედიტი
 სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: სამაგისტო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს არსებითი ცოდნა და
კვლევა-ძიების გამოცდილება ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სფეროში;
გამოუმუშაოს ლინგვისტური პრობლემების დასმის, საჭირო რესურსების მოძიების, 
საკითხების კომპლექსურად შესწავლისა და გადაჭრის, ინფორმაციის ანალიზისა და
სინთეზის საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. სამაგისტრო პროგრამა
გულისხმობს მაგისტრანტის საფუძვლიან მომზადებას და ენათმეცნიერების სფეროში მის
პროფესიულ სპეციალიზაციას, რაც დაემყარება, ერთი მხრივ, ლინგვისტიკის გამოყენებითი
ასპექტების - კომპიუტერული ლინგვისტიკის, ექსპერიმენტული ფონეტიკის, 
სოციოლინგვისტიკის, ფსიქოლინგვისტიკის - ცოდნა–გაცნობიერებას; მეორე მხრივ კი,
თეორიული და შედარებითი ლინგვისტიკის დარგების  -  ფონეტიკა-ფონოლოგიის, 
მორფოსინტაქსის, სემანტიკა-პრაგმატიკის, ენათა ტიპოლოგიისა და უნივერსალიების, 
ისტორიულ-შედარებითი მეთოდოლოგიის - ცოდნასა და ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების
უნარის განვითარებას. თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან
არსებული ექსპერიმენტული კვლევის ლაბორატორიის არსებობა პროგრამას საშუალებას
აძლევს ცალკე არჩევით სასწავლო საგანთა ბლოკად გამოყოს ზოგადი ფონეტიკა–
ფონოლოგია, რომელიც ორიენტირებულია თანამედროვე ფონოლოგიის უახლესი
მიღწევების საფუძველზე აღზარდოს ენათმეცნიერი ექსპერიმენტული ფონეტიკისა და
ექსპერტიზის სფეროში ცოდნის კონცენტრაციით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ, სოციალურ, საბუნებისმეტყველო და

მიმართულებათშორის დარგებსა და ქვედარგებში; 
 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა;
 უცხო ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) გამოცდა. პროგრამაზე სწავლის 

გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან 
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საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის 
დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

სწავლის შედეგი: 
ცოდნა და გაცნობიერება: სტუდენტს აქვს ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების უახლეს
მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, ფლობს სხვადასხვა ენობრივ დონეზე ენობრივი
სტრუქტურების ანალიზის ძირითად თეორიულ საფუძვლებს და მეთოდოლოგიებს, ასევე, 
ტიპოლოგიურ და ისტორიულ-შედარებითი მეთოდით ენათა სისტემური შედარების
თეორიებს და საფუძვლიანად იცნობს თანამედროვე ენათმეცნიერების გამოყენებით დარგებს
- სოციოლინგვიტიკას, ფსიქოლინგვიტიკას, კოგნიტიურ ლინგვისტიკას, კომპიუტერულ
ლინგვიტიკას და სხვა. აქვს უნარი შეიმუშაოს ახალი, ორიგინალური იდეები, გააცნობიეროს
ცალკეული ენათმეცნიერული პრობლემების გადაჭრის ნოვატორული მიდგომები და გზები.  
ფლობს სინქრონული და დიაქრონული ფონეტიკის, ფონეტიკის ისტორიის, შედარებითი
ფონეტიკის, ექსპერიმენტული  ფონეტიკისა და ფონეტიკური ექსპერტიზის ყველა მეთოდს.
მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა 
B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნის
პრაქტიკულად გამოყენება და კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვა: კვლევის
კონკრეტული ამოცანის შემოსაზღვრა, შესაბამისი ენობრივი მასალის მოპოვება და  
მონაცემთა ბაზის შექმნა; მასალის დამოუკიდებლად ანალიზი ფონეტიკა-ფონოლოგიის, 
მორფოსინტაქსისა და სემანტიკა-პრაგმატიკის დონეზე; ენათა შედარებითი ანალიზი
ტიპოლოგიისა და უნივერსალიების, ისტორიულ-შედარებითი მეთოდოლოგიის
გამოყენებით; ახალ, გაუთვალიწინებელ და მულტიდისციპლინარულ სფეროში ინოვაციური
კომპლექსური პროპლემების გადაწყვეტა, ორიგინალური გზების მოძიება; კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. 
შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნა და მეთოდოლოგია გამოიყენოს პრაქტიკულ
საქმიანობაში როგორც ლოგოპედმა და აუდიოჩანაწერების ექსპერტმა. ამას გარდა, 
გაშალოს კვლევა ერთი რომელიმე ენის, ისე ენათა მონათესავე ან ერთ არეალში
გავრცელებული ენების ბგერითი სისტემების კომპარატივისტული და ტიპოლოგიური
თვალსაზრისით.
მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

დაკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია კვლევის უახლესი მეთოდებით მოპოვებული
ახალი, რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი და ამ ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. ენათმეცნიერების უახლესი
თეორიული მიდგომებისა და მიმართულებების საფუძვლიანი ცოდნა მას დაეხმარება
კონკრეტულ ენობრივ მასალაზე დაყრდნობით პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და
ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებაში და ინფორმაციის ინოვაციურ
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სინთეზში. აკეთებს სანდო დასკვნებს როგორც ჩაწერილი, ისე სამეტყველო ბგერების
ურთიერთმიმართებათა შესახებ ერთი ან რამდენიმე ენის ფარგლებში.

კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს ენათმეცნიერების სფეროში ახალი და
არსებული ცოდნის ურთიერთკავშირის დასაბუთებულად წარმოჩენის უნარი აკადემიურ თუ
პროფესიულ, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე, საზოგადოებასთან დარგობრივი
პრობლემატიკის საკითხებზე დისკუსიაში ჩართვის უნარი; აცნობიერებს აკადემიური ეთიკის
სტანდარტებს. ფლობს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და უცხო ენას, რაც
მნიშვნელოვნად ზრდის მის საკომუნიკაციო უნარს. მაგისტრს აქვს საჯარო გამოსვლის
ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური
ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით და ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის
უნარი;

სწავლის უნარი: ენათმეცნიერების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან
გამომდინარე, კურსდამთავრებული მზადაა ახალი იდეების მისაღებად და გასავითარებლად
სწავლის, ნებისმიერი საქმიანობისა თუ კვლევის პროცესში. მას შეუძლია სწავლის პროცესის
დამოუკიდებლად წარმართვა. ამ პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების ფონზე აქვს
სწავლის სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე.

ღირებულებები: შეუძლია უახლეს ენათმეცნიერულ თეორიებსა და მიდგომებში ახალი
ღირებულებების გამოკვეთა, ამ ღირებულებებისადმი თავისი თუ სხვების
დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 
პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ
საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და სამართლებრივ ნორმებს, 
ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების ფორმებია ლექციები და სამუშაო
ჯგუფებთან მეცადინეობები და/ან პრაქტიკუმები; დამატებითი ინფორმაცია სტუდენტებს
მიეწოდება საკონსულტაციო შეხვედრებზეც. ლექციები და მეცადინეობები ინტერაქტიულია
და ორიენტირებულია სტუდენტების აქტიურ ჩართულობაზე. ლექცია ტარდება ზეპირი ახსნა-
განმარტებების სახით; რიგ შემთხვევებში გამოიყენება თვალსაჩინოებები - სქემები, 
სტრუქტურირებული თეზისები და ძირითადი დასკვნები, PowerPoint პროგრამაში
დამუშავებული სლაიდები. მსჯელობა ეფუძნება ევრისტიკულ, ინდუქციისა და დედუქციის, 
ანალიზისა და სინთეზის მეთოდებს; სამუშაო ჯგუფებში ეწყობა დისკუსია-დებატები. წერითი
დავალებების (როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ საკითხებზე) შესრულების ხარისხის
შესაბამისად მიიღება შემაჯამებელი შუალედური და საბოლოო გამოცდების შეფასებები. 
საბოლოო გამოცდამდე  ყოველი სტუდენტის მიერ მზადდება რეფერატი და/ან პრეზენტაცია
(შერჩევით) გაფორმებული თვალსაჩინოებისა და PowerPoint სლაიდების სახით. 
პრეზენტაციები შესაძლებელია მომზადდეს როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. 
ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს
შემდეგ მეთოდებს: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, 
შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, წიგნზე მუშაობის
მეთოდი, პრაქტიკული მეთოდები, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–
განმარტებითი მეთოდი და სხვ.
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სტუდენტის ცოდნის შეასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, აკად.  თამაზ გამყრელიძე
ელ-ფოსტა:tamaz.gamkrelidze@tsu.ge

კონსულტაცისთვის შეგიძლიათ აგრეთვე  მიმართოთ:

ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანს, 
ელ-ფოსტა: rus_asatiani@hotmail.com

ასოც. პროფ. ნათელა ქუთელიას
ტელ: 5 (55) 62– 53– 32



409

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ქართველური ენათმეცნიერება / Georgian 
(Kartvelian) Linguistics

პროგრამა შედგება ოთხი მოდულისაგან:
I მოდული, ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა.
II მოდული, ქართველური ენები და დიალექტები.
III მოდული, ქართული ენის პრაგმატიკა.
IV მოდული, ქართული როგორც მეორე ენა. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ქართველური ენათმეცნიერების მაგისტრი / Master of Arts  in 
Georgian (Kartvelian) Linguistics
სპეციალობა:  ქართველური ენათმეცნიერება/ Georgian (Kartvelian) Linguistics

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, 
რომელიც შემდეგნაირად იშლება:   30 კრედიტი – პროგრამის სავალდებულო კურსები;  30 
კრედიტი – ცალკეული მოდულის სავალდებულო კურსები; 30 კრედიტი – სამაგისტრო
ნაშრომი

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:  
ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს

ქართველური ენების კვალიფიციური სპეციალისტები, კერძოდ, მაგისტრანტებს
საფუძვლიანად შეასწავლოს ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენისა და
ქართველური ენების და დიალექტების ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური
სტრუქტურები, ქართული ენის პრაგმატიკა და ქართულის როგორც მოერე ენის სწავლების
საკითხები. გააცნოს ლინგვისტური კვლევის თანამედროვე მეცნიერული თეორიები, 
ისტორიულ-შედარებითი და დესკრიპციული ანალიზის პრინციპები, ენის დამუშავების
კომპიუტერული მეთოდები; ასწავლოს დიალექტების აღწერის პრინციპები; განუვითაროს
დიალექტურ ტექსტებზე მუშაობის უნარი; ანალიტიკური აზროვნება, საკითხისადმი
კრიტიკული მიდგომა და მეცნიერული კვლევის უნარი. სამაგისტრო პროგრამა მიზნად
ისახავს ქართველური ენების სპეციალობის ფილოლოგთა მომზადებას და ამ სფეროს
სპეციალისტთა ინტეგრაციას საერთაშორისო ლინგვისტურ სივრცეში.

ამ შინაარსისა და პროფილის სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება სრულიად
ლოგიკურია, რადგან დღეს ქართულის, როგორც საქართველოს სახელმწიფო ენის
შესწავლას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ასევე დიდია ქართულის, როგორც
მეორე ენის შესწავლისა და სწავლების მნიშვნელობა; ასევე მეტად აქტუალურია ქართული
ენის დიალექტებისა და სხვა ქართველური ენების მონაცემების შესწავლა–განხილვა
მსოფლიოს სხვადასხვა ენებთან და კულტურებთან მიმართებით.  ამიტომ შრომით ბაზარზე
ქართულის და ქართველური ენების სპეციალისტებზე მოთხოვნა დიდია. 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის 
სამაგისტრო პროგრამა „ქართველური ენათმეცნიერება“ ითვალისწინებს ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიით გათვალისწინებული მიზნების 
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განხორციელებას. კერძოდ, ორიენტირებულია ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო 
ღირებულებების დამკვიდრებაზე, საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, 
კულტურული განვითარების ხელშეწყობაზე; ტრადიციისა და ინოვაციის ლოგიკურ შერწყმაზე, 
სტუდენტის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვაზე; სტუდენტზე 
ორიენტირებულ სწავლებასა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებაზე. უნივერსიტეტს 
აქვს ამ დარგის განვითარების კარგი ტრადიციები და აკადემიური პოტენციალი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა.
 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის და კავკასიოლოგიის მიმართულებით;
 უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო გამოცდა ქართულ ენაში. 

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს ეცოდინება
ქართველური ენები და გაცნობიერებული ექნება ქართველური ენათმეცნიერების
კარდინალური საკითხები. მიღებული კვალიფიკაცია, კომპეტენცია და მეცნიერული კვლევის
უნარი კურსდამთავრებულს შესაძლებლობას მისცემს გააცნობიეროს ქართველური
ენათმეცნიერების ცალკეული პრობლემები, მონახოს ამ პრობლემათა გადაჭრის გზები და
შეიმუშაოს ორიგინალური იდეები აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, 
 პირველი მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ეცოდინება ძველი და ახალი ქართული

სალიტერატურო ენის სტრუქტურა; გაცნობიერებული ექნება ძველ და ახალ ქართულ
სალიტერატურო ენაზე შესრულებული ტექსტების ლინგვისტურად გამართვისა და
შესაბამისი სალექსიკონო მასალის ანალიზის პრობლემატიკა. კურსდამთავრებულს
შესწავლილი და გაცნობიერებული ექნება თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის
ნორმები. 

 მეორე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ეცოდინება ქართველური ენებისა და
ქართული დიალექტების  სტრუქტურა; გაცნობიერებული ექნება კოლხურ და სვანურ
ენებზე შესრულებული ტექსტებისა და ქართული დიალექტური ტექსტების ლინგვისტურად
გამართვისა და შესაბამისი სალექსიკონო მასალის ანალიზის პრობლემატიკა.  

 მესამე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულისათვის თვალსაჩინო გახდება ენის, 
კონკრეტულად, ქართული ენის, როლი და ადგილი, აგრეთვე, ლინგვისტიკის, 
კონკრეტულად ქართული და ქართველური ენათმეცნიერების წვლილი ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში.

 მეოთხე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს გააცნობიერებული ექნება ქართულის
როგორც მეორე ენის სწავლებისა და შესწავლის პრობლემატიკა. კურსდამთავრებულს
ეცოდინება მეორე ენის სწავლებისა და შესწავლის თეორიები და მათი პრაქტიკულად
გამოყენების მნიშვნელობა ქართულის როგორც მოერე ენის სწავლების პროცესში. 
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 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 
ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება/პრაქტიკული უნარები
კურსდამთავრებული შეიძენს არა მარტო ქართველური ენების სტრუქტურისა და მასთან
დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხების ცოდნას, არამედ ფართო ჰუმანიტარულ
განათლებას, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე  ინტერდისციპლინური
კვლევებისათვის. ყოველივე ეს კურსდამთავრებულს მისცემს შესაძლებლობას, ახალ,
გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში თავისუფლად იმოქმედოს, მოიძიოს
კომპლექსური პრობლემის გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზები და საკუთარი
კომპეტენციის ფარგლებში დამოუკიდებლად წარმართოს კვლევა უახლესი მეთოდების
გამოყენებით. კერძოდ,
 პირველი მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი ენათმეცნიერული

თვალსაზრისით განიხილოს ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ტექსტები, 
გამოსაცემად მოამზადოს ისინი. შეეძლება ბიბლოგრაფიის მომზადება თანამედროვე
ტექნოლოგიების გამოყენებით, ექნება უნარი აწარმოოს ტექსტოლოგიური კვლევა და
ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის შესახებ დაწეროს ლინგვისტური
გამოკვლევა. 

 მეორე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი ლინგვისტურად განიხილოს
კოლხური, სვანური და ქართული დიალექტური ტექსტები, გამოსაცემად მოამზადოს
ისინი. შეეძლება ბიბლოგრაფიის მომზადება თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენებით, ექნება უნარი აწარმოოს ტექსტოლოგიური კვლევა, კოლხური და სვანური
ენებისა და ქართული დიალექტების  შესახებ დაწეროს საენათმეცნიერო გამოკვლევა. 

 მესამე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი ლინგვოკულტუროლოგიური
კვლევის თანამედროვე მეთოდების საშუალებით აწარმოოს რედაქციული სამუშაო
ნებისმიერი ტიპის ქართულ ტექსტზე.

 მეოთხე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი მიაწოდოს და გასაგები
გახადოს ქართული ენის თავისებურებანი როგორც საქართველოში მცხოვრებ
არაქართველ მოსახლეობას, ასევე საქართველოში ჩამოსულ უცხოელებს, რომლებიც
დაინტერესებულები არიან ქართულის როგორც მეორე ენის შესწავლის საკითხებით. 

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

დასკვნის გაკეთების უნარი
ქართული და სხვა ქართველური ენების მონაცემებსა და მათი კვლევის შესაბამის
მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, კურსდამთავრებული მოახერხებს ინფორმაციის
ინოვაციურ სინთეზს და რთული (ზოგჯერ არასრული) ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებას პრობლემურ საკითხებთან
დაკავშირებით.
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კომუნიკაციის უნარი
კურსდამთავრებულს ექნება უნარი, აკადემიური კეთილსინდისიერების ნორმების დაცვით და
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით, დაამყაროს
კომუნიკაცია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართველური ენათმეცნიერების
პროგრამის ცალკეული მოდულების მიხედვით ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით
საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების შესახებ ქართულ და უცხოურ
ენაზე

სწავლის უნარი
ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის მოდულებით გათვალისწინებული
ქართული და სხვა ქართველური ენების თავისებურებების ცოდნა, ერთი მხრივ, და
თანამედროვე საენათმეცნიერო მეთოდების ცოდნა, მეორე მხრივ, მაგისტრის გამოუმუშავებს
სწავლის თავისებურებების გაცნობიერების და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარს, რაც მას
დაეხმარება დამოუკიდებლად წარმართოს სწავლა. 

ღირებულებები
ქართული და სხვა ქართველური ენების ნიმუშების გაცნობა,  ქართველური ენების შესახებ
არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის შესწავლა მაგისტრს შესაძლებლობას მისცემს
შეაფასოს თავისი და სხვისი დამოკიდებულება ღირებულებებისადმი, რაც, თავის მხრივ, 
აღუძრავს სურვილს, შეიტანოს წვლილი ახალი ღირებულების დამკვიდრებაში. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სწავლის შედეგების მისაღწევად, იმისათვის, რომ მაგისტრმა მიიღოს ღრმა და

სისტემური ცოდნა  ქართველურ ენათმეცნიერებაში და შეიძინოს ენის სპეციალისტის კარგად
განვითარებული, უნივერსალური უნარ-ჩვევები, შეძლოს სპეციალური ტერმინოლოგიისა და
ფაქტობრივი მასალის შემოქმედებითი ათვისება, მისი თეორიულ საფუძველზე განზოგადება
და სისტემატიზება,   შეიმუშაოს ახალი, ორიგინალური იდეები,  დამოუკიდებლად გაართვას
თავი კომპლექსური თეორიული პრობლემების კვლევას;  ახალი კუთხით შეხედოს არა
მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს
მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები; შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად
განავითაროს ტრადიციული იდეები, ჰქონდეს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი   
პროგრამაში  ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,   სამაგისტრო  ნაშრომის,  დასკვნითი
გამოცდის და სხვ. ფორმატში  პროგრამაში გამოყენებულია სხვადასხვა მეთოდი: კლასიკური
ლექცია, ვერბალური გადმოცემის, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები. წიგნზე მუშაობის
მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ლექცია-სემინარებზე სტუდენტთა ჩართულობა
(დისკუსია/დებატების საფუძველზე) პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების ათვისების
წინაპირობაა.  გამოყენებული იქნება ფორმალური ლოგიკის მეთოდები (ინდუქცია, 
დედუქცია, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, სინთეზი და ანალიზი). სტუდენტის მიერ მასალის
ათვისებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც ზეპირი (სემინარი),  ისე წერითი მეთოდი.

გამოიყენება შედარებით-ისტორიული ანალიზის მეთოდები. რაც შეეხება ლექციის
წარმართვის მეთოდებს, გამოიყენება მონოლოგის, დიალოგისა და მსჯელობის მეთოდები. 
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სემინარული მუშაობის დროს ზოგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება როლურ-სიტუაციური  
მეთოდი, კერძოდ, სტუდენტების წინასწარ ჯგუფებად დაყოფისა და მათთვის სათანადო
კონსულტაციების ჩატარების შემდეგ, შესაძლებელია ჩატარდეს დებატები წინასწარ შერჩეულ
თემაზე. ენობრივი და ლიტერატურული პროცესების სისტემური და კომპარატივისტული
ანალიზის  მეთოდების გამოყენება. აღნიშნული მეთოდები მიზნად ისახავს სტუდენტის
სასწავლო პროცესის აქტიურ მონაწილედ ქცევას, ცოდნის დაგროვების პროცესში მის
დაინტერესებას და ანალიტიკური აზროვნების უნარის განვითარებას.

სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული თემების სალექციო პრეზენტაცია
მიზანშეწონილია კომპიუტერული  პროგრამის გამოყენებით. ანალოგიური მეთოდის
გამოყენებით შესაძლებელია სტუდენტის მიერ მომზადებული რეფერატის პრეზენტაციაც.
    სწავლისა და სწავლების მეთოდების ეს ერთობლიობა და მრავალფეროვნება, 
სწავლისა და სწავლების ეს სტრატეგიები მიმართულია იქითკენ, რომ უზრუნველყოს
პროგრამის მიზნებისა და შედეგების  შესრულება, რაც ქართული და ქართველური ენების
თეორეტიკოსისა და პრაქტიკოსი სპეციალსიტის აღზრდას გულისხმობს. 
      „ქართველური ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის
განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ზოგჯერ მეთოდთა
შერწყმაც ხდება. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების
პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული
სასწავლო კურსის სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმში
ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ცოდნის მაღალი
ხარისხის მისაღწევად ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს
ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის
მართებულად ორგანიზებაში. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის
მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, 
პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და
განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. მინიმალურ შეფასებას 

წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი 
წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ ფრიადი, A; 81-90 _ 
ძალიან კარგი, B; 71-80 _კარგი, C; 61-70 _ დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60 _ საკმარისი, E; 41-
50 _ ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 _ ჩაიჭრა, F. 

სამაგისტრო  პროგრამის თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში დეტალურად 
არის გაწერილი შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები. აღნიშნული ინფორმაცია არის 
საჯარო, ღია და გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია სტუდენტისთვის.  
სასწავლო კურსებში ყველაზე ხშირად გამოყენებული შეფასების ფორმებია: წერითი და
ზეპირი საშინაო დავალება, პრეზენტაცია, საკონტროლო წერა, რეფერატის ან ესეს
შესრულება, შუალედური გამოცდა (საკითხებით ან  ტესტური სახით), წერითი ან
კომბინირებული გამოცდის შეფასება. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით
შეფასების ფორმებს და კრიტერიუმებს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის
ავტორი/ავტორები.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან
უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და
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ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, შეფასების შედეგების გაცნობას, ანალიზს, ტიპური
შეცდომების განხილვას, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ
გაიაზროს თავისი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნოს თავის პროფესიულ
განვითარებაზე. სტუდენტს აქვს აპელაციის უფლება. 
     სამაგისტრო  პროგრამის დამთავრებამდე, სტუდენტი ასრულებს სამაგისტრო  
ნაშრომს. ნაშრომი ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. რეცენზენტი წერს მაქსიმალურ 40 
ქულას, ხოლო სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია მაქსიმალურ 60 ქულას. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელს პროფ. რამაზ ქურდაძე
ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ქართული ლიტერატურა / Georgian Literature

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ESTC. სამაგისტრო პროგრამაში 120 ESTC კრედიტი
ნაწილდება შემდეგნაირად: 30 ESTC კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს, 30 
ESTC კრედიტი ეთმობა არჩევითი მოდულისთვის სავალდებულო სასწავლო კურსებს,  30 
ESTC კრედიტი ეთმობა არჩევით სასწავლო კურსებს, 30  ESTC კრედიტი განსაზღვრულია
სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო ნაშრომისთვის). 

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებსაც
მიღებული აქვთ საწყისი საბაკალავრო განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტზე და სურთ თავიანთი ცოდნის გაღრმავება ქართულ ლიტერატურასა და
ზეპირსიტყვიერებაში. პროგრამის მიზანია ამ პროფილის ფილოლოგების მომზადება. 
ქართული ლიტერატურის კომბინირებული სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს:
მოამზადოს მაგისტრები ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ლიტერატურული კრიტიკისა
და ზეპირსიტყვიერების სფეროებში სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური და პრაქტიკული
საქმიანობისათვის;
 გამოუმუშაოს მაგისტრანტებს მხატვრული ლიტერატურული ტექსტის პროფესიული

კითხვისა და თეორიული კვლევის კულტურა;
 გააღრმაოს მაგისტრანტების ცოდნა ტექსტის სტრუქტურულ, სტილისტურ, ტიპოლოგიურ

და კომპოზიციურ სტრუქტურებთან მიმართებაში;
 საფუძვლიანად გაარკვიოს მაგისტრანტები კვლევის განსხვავებული მეთოდოლოგიური

სისტემების სტრუქტურაში და გამოუმუშაოს ანალიზის განსხვავებული ხერხებით
ოპერირების პროფესიული უნარი;  

 განუვითაროს მაგისტრანტებს ანალიტიკური აზროვნებისა და პროფესიული წერის
(კრიტიკული სტატია, პუბლიცისტური გამოკვლევა, ესსე) შესაძლებლობები, დაუხვეწოს
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და დამუკიდებელი კვლევის წარმოების უნარ-ჩვევები;

 მიმართოს მაგისტრანტების ინტერესი ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული
კვლევებისადმი;

 სამაგისტრო პროგრამაში შემავალი ცალკეული მოდულების შესაბამისად, გაუღრმაოს
ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ლიტერატურული კრიტიკისა და ქართული
ზეპირსიტყვიერების კონკრეტული საკითხების კვალიფიციური ცოდნა.

სამაგისტრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების
გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების
მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი
კადრების მომზადება. ქართველოლოგია, როგორც კომპლექსური დარგი და ქართული
ლიტერატურა, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს
განეკუთვნება, რომლებშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
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მეცნიერებათა ფაკულტეტს უკავია წამყვანი პოზიცია რეგიონული და საერთაშორისო
მასშტაბით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და მის დარგებში/ქვედარგებში, 

მიმართულებათშორის დარგებში რეგიონმცოდნეობითი პროფილით
(აღმოსავლეთმცოდნეობა,  კავკასიოლოგია); 

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა; 
 უცხოური ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ქართული ლიტერატურის  ისტორიაში.

სწავლის შედეგები:
ცოდნა და გაცნობიერება
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი ფლობს ღრმა ცოდნას შემდეგ სფეროებში: 
ძველი, მე-19 საუკუნისა და თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ისტორია, ქართული
ზეპირსიტყვიერება. სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე მაგისტრანტს შეუძლია
ლიტერატურის ისტორიისა და ლიტერატურათმცოდნეობის, როგორც მეცნიერულ
დისციპლინათა სპეციფიკისა და გამოყენებითი მნიშვნელობის შეფასება, ქართული
ლიტერატურის გააზრება მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში. მაგისტრანტს აქვს ღრმა და
სისტემური ცოდნა, რაც შესაძლებლობას უქმნის ცალკეული პრობლემის განხილვისა და
გადაჭრის გზების მოძიებისათვის, ასევე ახალი იდეების განხორციელებისათვის.

 ძველი ქართული ლიტერატურის მოდულის არჩევის შემთხვევაში მაგისტრანტს
მიღებული აქვს ძველი ქართული ლიტერატურის უმთავრესი სფეროების ღრმა და სისტემური
ცოდნა; ჰაგიოგრაფიული და ჰიმნოგრაფიული თხზულებების საფუძვლიანი ცოდნა;  
მეცნიერებაში  დამუშავებული ქართული ლიტერატურის საკითხების კრიტიკულად შეფასების
უნარი; უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის ისტორიის პრობლემატიკის გაშუქების უნარი; 
ძველი ქართული ლიტერატურის მსოფლიო ლიტერატურის საერთო კონტექსტში, 
უპირატესად მედიევალური ლიტერატურის სივრცეში, გააზრების უნარი.

 ახალი ქართული ლიტერატურის მოდულის არჩევის შემთხვევაში მაგისტრანტს მეტი
სისრულითა და სიღრმით აქვს მიწოდებული ცოდნა იმ პრობლემატიკის შესახებ, რომლებიც
მე-19 ს. ქართული მწერლობისა და ამ ეპოქის ქართველ კლასიკოსთა შემოქმედების
შესწავლისას იჩენს თავს. მაგისტრანტს აქვს სისტემური ცოდნა ქართული ლიტერატურის
საზღვრებისა და პერიოდიზაციის შესახებ – რა აკავშირებს და რა თვისობრივი
თავისებურებები გამოარჩევს ახალ ქართულ მწერლობას ძველი ქართული
ლიტერატურიდან, მე-19 ს. მწერლობის რომელ ტრადიციებს ეყრდნობა უახლესი ქართული
მწერლობა. მაგისტრანტს შეუძლია ანალიზი იმ ლიტერატურულ მიმართულებათა  
თავისებურებებისა, რომლებმაც თავი იჩინეს მე-19 ს. ქართულ მწერლობაში (რომანტიზმი, 
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რეალიზმი, კლასიციზმი, სენტიმენტალიზმი, ნატურალიზმის, სიმბოლიზმის არსებობის
საკითხი მე-19 ს. ქართულ მწერლობაში).

 უახლესი ქართული ლიტერატურის მოდულის არჩევისას მაგისტრანტი მნიშვნელოვან
ცოდნას ფლობს მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობის ისტორიის,  მხატვრული ნაწარმოების
ანალიზისა და შეფასების თვალსაზრისით. მას გამოწვლივით აქვს შესწავლილი ქართული
ლიტერატურის ისტორიის ეს მონაკვეთი, გაანალიზებული აქვს თანამედროვე
ლიტერატურული პროცესი და მხატვრული ნააზრევი. მაგისტრანტს აქვს სიღრმისეული
ცოდნა ლიტერატურის ისტორიის კონკრეტული პრობლემატიკისა და იცნობს აქამდე
ნაკლებად შესწავლილ საკითხებს; შეუძლია ლიტერატურული ნაწარმოების შეფასება
შესაბამისი პრინციპებითა და კრიტერიუმებით.

 ზეპირსიტყვიერების მოდულის არჩევისას მაგისტრანტს შესწავლილი აქვს
ფოლკლორის თეორიის ძირითადი საკითხები (ტრადიცია, ჟანრების წარმოშობა, 
იმპროვიზაცია, სინკრეტიზმი, კონტამინაცია, ვარიანტულობა, დრო და სივრცე); შეუძლია
ფოლკლორული ტექსტის მეცნიერული ანალიზი შედარებით-ისტორიულ, ტიპოლოგიურ, 
სტრუქტურალისტურ და ფუნქციონალისტურ თეორიებზე დაყრდნობით;Aიცნობს ხალხური
ეპოსის წარმოშობისა და ჩამოყალიბების ძირითად ასპექტებს. არჩევითი კურსები შესწავლისა
და სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობის შედეგად სტუდენტს შეუძლია იმუშაოს ისეთ
კომპლექსურ პრობლემებზე, როგორიცაა ლიტერატურული ეპოსის წარმოშობა, 
ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ეპიკურ ძეგლთა ურთიერთმიმართება, ფოლკლორულ
და ლიტერატურულ ჟანრთა კლასიფიკაცია და ურთიერთმიმართება და სხვ.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული
ცოდნით, კვალიფიკაციით, კომპეტენციებითა და მეცნიერული კვლევის უნარით
კურსდამთავრებულს აქვს შესაძლებლობა, შექმნას მაღალი მეცნიერული ღირებულების
მქონე თეორიული ნაშრომი ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ლიტერატურული
კრიტიკისა და ფოლკლორის სფეროებში მისთვის საინტერესო და აქტუალურ პრობლემაზე. 
ფილოლოგიის მაგისტრს თავისი სპეციალობით შეუძლია ზოგადად ფილოლოგიისა და, 
კერძოდ, ქართული ლიტერატურის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა და მათი გადაჭრა შესაბამისი კვლევის მეთოდების გამოყენებით; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, 
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება ლიტერატურათმცოდნეობის და
ფოლკლორისტიკის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ლიტერატურული
და ზეპირსიტყვიერი ტექსტების დამუშავება; კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის
განხორციელება. პროგრამით მიღებული ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნისა და
უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ფოლკლორული პროცესების
შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ლიტერატურული ნაწარმოების განზოგადებისა და
ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.

ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია რომელიმე ევროპული ენის  პრაქტიკული გამოყენება
სამეცნიერო წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს
საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, 
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სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, 
ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან
შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად
გამოყენება.

დასკვნის უნარი
ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ლიტერატურული და ფოლკლორული ტექსტების
კომპარატივისტული კვლევა, კვლევის ამოცანების ფორმულირება, ახალი მეთოდების
თეორიულად ათვისება და პრაქტიკულად გამოყენება დამოუკიდებელი კვლევისას. 
მაგისტრი სრულყოფილად ფლობს თანამედროვე ლიტერატურული და თეორიული
კვლევისათვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ აპარატს და შეუძლია ამ აპარატით
ოპერირება დამოუკიდებელი კვლევის პროცესში. 
ფილოლოგიის მაგისტრს გამომუშავებული აქვს ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა
შეხედულებების კრიტიკული და შემოქმედებითი ინტერპრეტაციის ჩვევა; შეუძლია უახლესი
კვლევების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; შეუძლია ქართული
ლიტერატურის ისტორიის პრობლემური საკითხების ინოვაციური ხედვა.

კომუნიკაციის უნარი
პრაქტიკული მუშაობის, მოცემულ საკითხებზე ესეს შექმნისა და პრეზენტაციების მეშვეობით
მაგისტრს გამომუშავებული აქვს სპეციალისტებთან, აკადემიურ თუ პროფესიულ
საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე თავისი დასკვნების, დასაბუთებების
ჩამოყალიბების უნარი; შეუძლია საინფორმაციო_საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მიღწევათა გამოყენებით წარმოადგინოს თავისი დებულებები სპეციალისტთა თუ
დაინტერესებულ პირთა წრეში როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენაზე. 

სწავლის უნარი
მაგისტრანტს შეუძლია დამოუკიდებლად წარმართოს სწავლის პროცესი; გააცნობიეროს
თითოეული სასწავლო კურსის თავისებურება და  სტრატეგიულად დაგეგმოს სწავლის
პროცესი მაღალი დონის მიღწევისთვის. მაგისტრანტს შეუძლია კონკრეტულ საკითხზე
ლიტერატურის მოძიება და საკუთარი სამეცნიერო ინტერსების სფეროში საჭირო ადგილის
განსაზღვრა.

ღირებულებები
ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია ქართული
ლიტერატურისა და ზეპირსიტყვიერების როლის განსაზღვრა როგორც ეროვნულ
კულტურულ მემკვიდრეობაში, ისე მსოფლიოს თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესსა და
კულტურაში; ქართული ლიტერატურის შესწავლის  მნიშვნელობა ქრისტიანული
ანთროპოლოგიის საკითხების კვლევაში; კონკრეტული ლიტერატურული და
ფოლკლორული ნაწარმოების მხატვრული და მეცნიერული ღირებულებების შეფასება, 
კვლევის გაგრძელების შემთხვევაში კი ახალი ღირებულებების დამკვიდრების პროცესში
მონაწილეობა.
გაცნობიერებული აქვს ერისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელობა, გარდა
ამისა, ის ზრუნავს ენის სიწმინდის დაცვისათვის. 
ეთიკური თუ ზნეობრივი ღირებულებების გაცნობიერებით მაგისტრს აქვს უნარი კულტურული
მრავალფეროვნების, პიროვნულ განსხვავებათა   პატივისცემისა და დაფასებისა, 
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ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვისა, გათავისებული აქვს
აკადემიური პატიოსნების სტანდარტები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური 
შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  სამაგისტრო ნაშრომის დასკვნითი გამოცდის 
და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის 
მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განამატრებითი მეთოდი, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე.
ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge
ტელ:  2 290833

მოდულების ხელმძღვანელები:
ასოც. პროფ. ლადო მინაშვილი
ელ-ფოსტა: lado.minashvili@tsu.ge
ტელ. 2 33555

პროფ. კახაბერ ლორია
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ელ-ფოსტა: kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge

ემერიტუსი თეიმურაზ ქურდოვანიძე
ელ-ფოსტა: teimuraz.kurdovanidze@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ანგლისტიკა/ English Studies

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  
1. ინგლისური   ფილოლოგიის მაგისტრი /Master of Arts in English Philology 
2. ლექსიკოგრაფიის მაგისტრი/ Master of Arts in Lexicography 
3. ბრიტანეთისმცოდნეობის მაგისტრი/Master of Arts in British Studies

სპეციალობა/სპეციალიზაცია: 
ინგლისური ფილოლოგია/ ლექსიკოგრაფია/ ბრიტანეთისმცოდნეობა

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  პროგრამა შედგება 120 კრედიტისაგან. აქედან 30
კრედიტი ეთმობა ოთხივე მოდულისათვის საერთო სავალდებულო საგნებს.  სამაგისტრო
პროგრამის მოდულების სავალდებულო სასპეციალიზაციო საგნებისათვის  განსაზღვრულია
30 კრედიტი; 30 კრედიტი კი ეთმობა  სასპეციალიზაციო არჩევით საგნებს. პროგრამის
სავალდებულო და არჩევითი საგნები  ნაწილდება სამ სემესტრზე. დარჩენილი  30 კრედიტი
ეთმობა სამაგისტრო ნაშრომს, რომელსაც მაგისტრანტი მეოთხე სემესტრის ბოლოს იცავს.  

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ბაზაზე მოქმედი ანგლისტიკის  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია  მოამზადოს მაგისტრი, 
რომელსაც ექნება ფილოლოგიური, ლექსიკოგრაფიული და  ქვეყანათმცოდნეობითი 
კომპეტენციები, მის მიერ არჩეული მოდულის მიხედვით და მის ფარგლებში. პროგრამა 
ინარჩუნებს და აძლიერებს, ერთი მხრივ, საქართველოში ტრადიციულად არსებულ  
სამეცნიერო–კვლევითი სკოლის ტრადიციებს დასავლეთ ევროპულ ფილოლოგიაში და 
ამზადებს მაგისტრს როგორც ფილოლოგიური (ზოგად-ფილოლოგიური და შედარებით-
შეპირისპირებითი მიმართულებით), ისე ლექსიკოგრაფიული და ქვეყანათმცოდნებითი 
კომპეტენციებით.  პროგრამა ეყრდნობა დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე 
მოთხოვნებს როგორც ფილოლოგიური და ლექსიკოგრაფიული, ისე ქვეყანათმცოდნეობის 
(ბრიტანეთისმცოდნეობის) თვალსაზრისით. 
ზემოთქმულის გათალისწინებით, პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური
ცოდნა ანგლისტიკის დარგში, მოამზადოს ის როგორც ანგლისტი, აღჭურვილი იმ
დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის
შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით
სფეროებში.

ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო
ტრადიციებს, სადაც, დღიდან დაარსებისა, დასავლეთ ევროპის ფილოლოგია ზოგადად და
კერძოდ, ინგლისური ფილოლოგია, ანგლისტიკა მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დარგია. ამის
გამო, პროგრამა კარგად იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად ბრიტანული და  ინგლისურად
მოლაპარაკე ქვეყნების ფილოლოგიის კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო
სტანდარტებს, მსოფლიო ლექსიკოგრაფიისა და  ანგლისტიკის (ბრიტანისტიკის)  სასწავლო
და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას.
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თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამა
მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად
ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს
საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამა ოთხი მოდულისაგან შედგება, ესენია: ინგლისური ენის თეორია, 
ინგლისური ლიტერატურა, ენა და ლექსიკოგრაფია და ბრიტანეთისმცოდნეობა.   
სამაგისტრო პროგრამის ინგლისური ენის თეორიისა და ინგლისური ლიტერატურის
მოდულების სასწავლო მასალა ინგლისურენოვანია; ენისა და ლექსიკოგრაფიისა და
ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდულების  ზოგიერთი კურსი კი მთლიანდ ინგლისურ ენაზე
იკითხება. პროგრამა მიზნად ისახავს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადებას, 
რომელსაც ექნება სრულყოფილი და ღრმა  ცოდნა ინგლისური ენის თეორიის, ინგლისური
ლიტერატურის, ლექსიკოგრაფიისა და  ბრიტანეთის თანამედროვე კულტურული და
პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ. პროგრამაში გაერთიანებული ყველა
მოდულისათვის პრაქტიკული ინგლისური ენის  კურსი არის ერთ–ერთი ძირითადი საგანი, 
რომელიც  მაგისტრატურაში გულისხმობს პრაქტიკული ინგლისური ენის ბაკალავრიატის
საფეხურზე მიღებული ცოდნისა და კონტექსტურ-სიტუაციური  აქტუალიზაციის ადეკვატური
უნარ-ჩვევების სრულყოფას. პროგრამა იზიარებს შეხედულებას, რომლის მიხედვითაც
ინგლისური ენა განიხილება არა როგორც მხოლოდ პრაქტიკულად  დასაუფლებელი
სასწავლო საგანი (ამას ემსახურება მისთვის გამოყოფილი 15 კრედიტი, რომლის დაძლევის
შემდეგაც მაგისტრანტის პრაქტიკული ცოდნა ინგლისურ ენაში  უნდა პასუხობდეს საერთო
ევროპული ჩარჩოს C1 დონეს), არამედ როგორც გასაღები და საშუალება ბრიტანული
კულტურის, ბრიტანეთის ისტორიისა თუ საზოგადოების კანონზომიერებების შესასწავლად.
პროგრამის შინაარსში გათვალისწინებულია დიდი ბრიტანეთის ხარისხის უზრუნველყოფის
სააგენტოს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები.(Benchmark Statements- Languages and 
Related Studies) http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/ უფრო
კონკრეტულად:

ინგლისური ენის თეორიის მოდული  ითვალისწინებს სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც
ექნება ღრმა და სრულყოფილი ცოდნა როგორც თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისური
ენის განვითარების ტენდენციების, ისე  ტრადიციული (ამას ემსახურება ლინგვისტური
აზროვნების ევოლუციის შესწავლა), ასევე  თანამედროვე ინგლისურენოვანი
ენათმეცნიერული მიმართულებების (როგორიცაა ლექსიკური სემანტიკა, პრაგმატიკა, 
ტექსტის ლინგვისტიკა, სოციოლინგვისტიკა, კოგნიტიური ლინგვიტიკა, დისკურსისა და
მეტაფორის თეორიები) შესახებ. ყოველივე ეს  ხელს შეუწყობს მაგისტრის
კონკურენტუნარობასა და დასაქმებას. ამ  მოდულის ენობრივ სპეციალიზაციაში თავიდანვე
გათვალისწინებულია კემბრიჯის უნივერსიტეტში არსებული: ა) ინგლისური ენის ფაკულტეტის
და ბ) ინგლისური ენისა და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კვლევითი ცენტრის  
გამოცდილება(Cambridge University. Faculty of English. Research Centre for English and Applied 
Linguistics) http://www.rceal.cam.ac.uk/;  

ინგლისური ლიტერატურის მოდული, რომელიც ეყრდნობა ოქსფორდის უნივერსიტეტის
ინგლისური ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამას ლიტერატურის ისტორიაში, 
ითვალისწინებს ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის როგორც ტრადიციული, ისე
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თანამედროვე მიმართულებების შესახებ საფუძვლიანი და კონკურენტუნარიანი ცოდნის
მიცემას, რაც მაგისტრანტს  საშუალებას მისცემს წარმატებით დასაქმდეს და  აწარმოოს
კვლევა ინგლისურენოვანი ლიტერატურის მისთვის საინტერესო მიმართულებით. 
ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდული მიზნად ისახავს კადრების მომზადებას ორენოვანი, 
თარგმნითი (ინგლისურ-ქართული) ლექსიკოგრაფიისათვის, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს იმ
დიდი ხარვეზის გამოსწორებას, რაც დღეს არსებობს ამ სფეროში. ამ  მოდულის პროგრამა
შესაძლებლობას აძლევს მაგისტრანტს მიიღოს ღრმა და ამომწურავი ცოდნა
ლექსიკოგრაფიის თეორიასა და პრაქტიკაში. სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებულია
როგორც უშუალოდ ლექსიკოგრაფიული (თეორიული და პრაქტიკული), ისე ზოგად-
ლინგვისტური საგნების (მაგალითად, სემასიოლოგიის, სოციოლინგვისტიკის, პრაგმატიკის) 
შესწავლა, ქართული და ინგლისური ენების ცოდნის მნიშვნელოვანი სრულყოფა, რაც ხელს
შეუწყობს პროფესიონალი ლექსიკოგრაფების აღზრდას და მათ წარმატებით დასაქმებას
ლექსიკოგრაფიულ ასპარეზზე. ანალოგიური პროგრამები არსებობს ბირმინგემის, ათენისა
და სხვა უნივერსიტეტებში. www.cels.bham.ac.uk/prospectus/inhouse MA/MA LangandLex.htm;
www.enl.uoa.gr/swf/en_indexloader.html. 

ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდული ასევე პასუხობს თანამედროვე პრიორიტეტულ
პრობლემატიკას და  მაგისტრანტს აძლევს ფართო მულტიდისციპლინარული კვლევის
საშუალებას, ზრდის მისი კომპეტენციის დონესა და ხარისხს, რითაც აფართოვებს მისი
მომავალი დასაქმების შესაძლებლობებს. სამაგისტრო მოდულის მიზანია მაგისტრანტს
მისცეს ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა ბრიტანეთის ისტორიის, მისი პოლიტიკურ-
ეკონომიკური მოწყობის, კულტურული და ეთნიკური თავისებურებების შესახებ, ბრიტანეთის
ადგილისა და მისი მისიის შესახებ ზოგადევროპულ კონტექსტში. ანალოგიური პროგრამა
არსებობს ვორვიკისა და ამსტერდამის უნივერისტეტებში:  http://www.english.uva.nl/start.cfm; 
http://www.uni-vt.bg/2/?zid=6&c=str

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  
 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში და მათ

დარგებში/ქვედარგებში, განათლებაში, ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში, მაგ., 
რეგიონმცოდნეობითი პროფილით (ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, 
კავკასიოლოგია...), კულტურის კვლევები...; სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების   
ბაკალავრის ხარისხი; ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდულისთვის სავალდებულოა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა/ფილოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი სპეციალობით
ინგლისური ფილოლოგია.

 საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 
 სასპეციალიზაციო გამოცდა, რომელიც ტარდება სპეციალობების მიხედვით, ინგლისური

ენის თეორიასა და ლიტერატურაში/ლექსიკოგრაფიის თეორიასა და ისტორიაში/
ბრიტანეთისმცოდნეობაში.

 ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონეზე  დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო
აღიარების მქონე სერთიფიკატის წარმოდგენით.

 უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის პროგრამაზე მიღება ხდება  საერთო სამაგისტრო
გამოცდის ჩაბარების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
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 სასურველია, კონკურსანტს მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული სამეცნიერო
კონფერენციაში. თანაბარ პირობებში ეს ჩაითვლება კონკურსანტის უპირატესობად სხვა
კანდიდატებთან შედარებით.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა-გაცნობიერება:
პროგრამისთვის სართო ზოგადი კომპეტენციები:
ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული პროგრამის
სავალდებულო, მოდულის სავალდებულო და მოდულის არჩევითი  დისციპლინების
მასალის ათვისების საფუძველზე მაგისტრს აქვს მის მიერ მაგისტრატურაში არჩეული
სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა: კერძოდ, პროგრამის სავალდებულო საგნები
უზრუნველყოფს: ინგლისური ენის თეორიული სისტემისა  და პრაქტიკული  სტრუქტურების
ფლობის მაღალი (C1) დონეს, ყველა იმ კომპონენტის გათვალისწინებით, რასაც ეს დონე
გულისხმობს ენის შესწავლისა და მოქმედების ოთხივე ასპექტში (საუბარი, წერა, მოსმენა და
კითხვა); ინტერკულტურული კომუნიკაციის საკვანძო ლინგვისტური საფუძვლების სისტემურ, 
ღრმა  ცოდნას,  რომელზე დაყრდობითაც მაგისტრანტი ახერხებს ახალი, ორიგინალური
გზების ძიებას  ინტერკულტურულ კომუნიკაციასთან დაკავშირებული კონკრეტული
პრობლემის გადასაჭრელად; სიღრმისეული ცოდნა ინგლისური ენის ევოლუციისა საერთო
გერმანიკული პერიოდიდან თანამედროვე ეპოქამდე, ღრმა და ყოვლისმომცველი ცოდნა იმ
საერთო ნიშნებისა, რაც ინგლისურ ენას აერთიანებს, ერთის მხრივ, გერმანიკულ ენებთან, 
მეორეს მხრივ კი სხვა ევროპულ ენებთან; ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და თავის
მიერ არჩეულ დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; არჩევის შემთხვევაში, ფლობს
ერთ-ერთ სხვა უცხო ენას სულ მცირე B1  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო
საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და
შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური, კვლევითი და საკომუნიკაციო მიზნებისთვის.
გარდა ამისა, არჩეული მოდულის ფარგლებში, მაგისტრი ფლობს მოდულისათვის
სპეციფიკურ დარგობრივ კომპეტენციებს, კერძოდ: 

ინგლისური ენის თეორიის მოდული:
დასავლეთ ევროპის ლინგვისტური აზროვნების ევოლუციის გადამწყვეტი ეტაპების, 
ლინგვისტურ ცვლილებათა მექანიზმების  შესახებ ამომწურავი, ღრმა ცოდნა; 
ენათმეცნიერების თანამედროვე თეორიების (ლექსიკური სემანტიკის, პრაგმატიკის, ტექსტის
ლინგვისტიკის, სოციოლინგვისტიკის, კოგნიტიური და ფუნქციონალური ლინგვისტიკის, 
მეტაფორის თორიის, კომუნიკაციური ლინგვისტიკის) შესახებ ღრმა და ამომწურავი ცოდნა; 
ლინგვისტური აზროვნების ევოლუციისა და ინგლისური ენის განვითარების თანამედროვე
ტენდენციების ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა;  ინგლისური ლიტერატურისა და ბრიტანული
კულტურის ძირითადი და საკვანძო მოვლენების  ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა;  ენის
სოციალური ბუნებისა და მისი განვითარების ტენდენციების   ცოდნა კულტურული და
ეროვნული იდენტურობის საფუძველზე; დისკურსის შესახებ კრიტიკული თეორიების
ამომწურავი, სიღრმისეული ცოდნა, პრაგმატიკისა და დისკურსის კვლევის მეთოდების ღრმა
ცოდნა და ზემოთაღწერილ ყველა მიმართულებით, დარგის სპეციფიკის ფარგლებში, 
კონკრეტული პრობლემის   ორიგინალური გადაწყვეტის უნარი; თანამედროვე მეტაფორის
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თეორიის უახლესი პარამეტრებისა და კომუნიკაციური ლინგვისიტიკის ძირითადი
მიმართულებების შესახებ. ამის გამო, მაგისტრს ხელეწიფება მიღებულ ღრმა ცოდნაზე
დაყრდნობით შეიმუშავოს ახალი, ორიგინალური იდეები,  გააცნობიეროს ცალკეულ, 
ინგლისური ენის თეორიასთან  დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის
ორიგინალური გზები;

ინგლისური ლიტერატურის მოდული:
ინგლისური ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშების ღრმა, სისტემური და საფუძვლიანი ცოდნა
მათი ლინგვისტურ და სოციოკულტურულ კონტექსტში გააზრებით; ღრმა და ამომწურავი
ცოდნა როგორც ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსების ( ჩოსერის, შექსპირის, 
მილტონის ), ასევე ინგლისური მოდერნისტული ლიტერატურისა და, ასევე, უახლესი
ლიტერატურული პროცესის შესახებ. შეუძლია მიღებულ ღრმა ცოდნაზე დაყრდნობით
შეიმუშავოს ახალი, ორიგინალური იდეები,  გააცნობიეროს ცალკეული, ინგლისურ
ლიტერატურასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური
გზები;

ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდული
ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდულის არჩევის შემთხვევაში, მაგისტრი ფლობს:  სიტყვის
ლექსიკური მნიშვნელობის თემატიკასთან დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი საკითხების
ღრმა ცოდნას; კომპონენტური ანალიზის მეთოდის, დეფინიციათა ანალიზის მეთოდის, 
კონტექსტუალური ანალიზისა და სხვა მეთოდების გამოყენების შესახებ ღრმა, სისტემური
ცოდნა  სიტყვის მნიშვნელობის, მისი პოლისემიის, ეტიმოლოგიის, სტილისტური
შეფერილობისა თუ სხვა მახასიათებლების გასახსნელად და სიღრმისეულად
გასაანალიზებლად; მსოფლიო პრაქტიკაში აღიარებული ლექსიკოგრაფიული პრინციპების
ღრმა და სისტემური ცოდნა განმარტებითი, თარგმნითი, დარგობრივი, ფრაზეოლოგიური, 
სლენგური და სხვა ტიპის ლექსიკონების შესადგენად; სისტემური ცოდნა ინგლისური და
ქართული ლექსიკოგრაფიული ტრადიციებისა და ამ ტრადიციების წიაღში აღმოცენებული
უმნიშვნელოვანელი ლექსიკოგრაფიული ნაწარმოებებისა; სიტყვა-სტატიის ყოველი
კომპონენტის გამოკვლევის მეთოდების ღრმა და სისტემური აღქმა და მათი ადეკვატური
გამოყენება დასამუშავებელი მასალის კრიტიკული ანალიზის დროს. სიტყვის დაწერილობის, 
წარმოთქმის, გრამატიკული მახასიათებლების, სემანტიკური სტრუქტურის, პოლისემანტური
მნიშვნელობების, ფრაზეოლოგიური ერთეულების, დროითი, სტილისტიკური, 
რეგიონალური კვალიფიკაციების დადგენისათვის საჭირო სისტემური თეორიული ცოდნა; 
სიტყვა-სტატიის სტრუქტურის, მისი ძირითადი კომპონენტების სისტემური ცოდნა, როგორც
ზოგადი, ისე ტერმინოლოგიური ლექსიკისათვის; ამ სისტემურ ცოდნაზე დაყრდონიბთ
მაგისტრანტს შეუძლია ცალკეული, დარგის სპეციფიკასთან დაკავშირებული პრობლემის
გადაჭრის ორიგინალური  გზის მოძიება და რეალიზება.

ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდული
ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდულის არჩევის შემთხვევაში მაგისტრს აქვს ღრმა, ამომწურავი
და სისტემური ცოდნა ბრიტანეთისმცოდენობის ინტერდისციპლინარულობის შესახებ,  
ბრიტანეთის  თანამედროვე საზოგადოების, მისი საზოგადოებრივი მოწყობის, პოლიტიკის, 
ეკონომიკის, კულტურის, ლიტერატურისა და ისტორიის  მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ; 
ბრიტანეთის თანამედროვე  ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობებისა და მისი
გლობალური სტატუსისა  და როლის შესახებ ევროპასა და მსოფლიოში; ბრიტანულ-
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ქართული ლიტერატურული, ეკონომიკური და  პოლიტიკური ურთიერთობების შესახებ. 
ყოველივე ეს მას საშუალებას აძლევს მოიძიოს დარგის სპეციფიკასთან დაკავშირებული
პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური  გზები და გახდეს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია მის მიერ არჩეულ  
დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი
გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების  გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, 
გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, 
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის
განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული
ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და
სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და
მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.
მაგისტრს შეუძლია ინგლისური ენის, არჩევის შემთხვევაში სხვა უცხო ენის  პრაქტიკული
გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ინგლისურ ენაზე
სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, 
გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი, C1 დონეზე.
შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო
აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება.

დასკვნის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის
(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული
დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური
სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან
სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე
ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო
არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის
სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი
ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და
მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა
და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების
მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების
იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი:
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მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, 
არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  
პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ
სფეროში.
მაგისტრს შეუძლია  მაპროფილებელ - ინგლისურ და, არჩევის შემთხვევაში, სხვა ევროპულ
ენებზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების  შინაარსი, 
შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, 
ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის
სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და
შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და
ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად.

სწავლის უნარი:
მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის
დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის
გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად
წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და
მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში
დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე
დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ
(სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური
პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური
პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას
აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული
კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება
და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო
ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და
სხვ.). პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების
მეთოდი მითითებულია ამ დისციპლინის სილაბუსში.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროფ. მანანა რუსიეშვილი
ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 
ტელ: 599 16 83 39

ასოც.პროფესორ თინათინ მარგალიტაძე
ელ-ფოსტა: tinatin@margaliti.ge; 
ტელ: 577 50 67 16
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: გერმანული ფილოლოგია/ German Philolgy

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი (Master of Arts in 
German Philolgy)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:    სამაგისტრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 
აკადემიური წელი (4 სემესტრი).გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრის აკადემიური
ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 
 20 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული

ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის საერთო სავალდებულო (საკომპეტენციო) 
სასწავლო კურსებს. 

 40 ECTS კრედიტი – გერმანული ენათმეცნიერების / ან გერმანული
ლიტერატურათმცოდნეობის მოდულის სავალდებულო დისციპლინებს;

 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის. 
 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის

(სამაგისტრო ნაშრომისთვის).

სწავლების ენა:  ქართული
სასწავლო კომპონენტის გარკვეული ნაწილი წარიმართება გერმანულ ენაზე. 

                                                                              
პროგრამის მიზანი:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის პროგრამა შეესაბამება
უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე 
მოქმედი გერმანული ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამა წარმოადგენს საბაკალავრო 
major პროგრამის განვითარებასა და გაღრმავებას გერმანულ ფილოლოგიაში. იგი 
მოამზადებს გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს, რომელსაც ეძლევა სამაგისტრო დონის 
შესაბამისი კომპეტენციები გერმანული ფილოლოგიის დარგში. პროგრამა  მოამზადებს 
მაგისტრს როგორც გერმანული ენათმეცნიერების ისე გერმანული 
ლიტერატურათმცოდნეობის კვლევებისთვის.
პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული გამოყენებით სფეროებზე ორიენტირებული
მოთხოვნებიც _ შეპირისპირებითი გერმანულ/ქართული კვლევები არა მხოლოდ 
ლიტერატურათმცოდნეობის და ლინგვისტიკის (თეორიულ) სფეროებში, არამედ მხატვრული 
და დარგობრივი თარგმანის სფეროებში, დარგობრივი გერმანული და ქართული ტექსტების 
ლინგვისტური თავისებურებების შეპირისპირებით კვლევებში  – ეკონომიკური, იურიდიული, 
დიპლომატიური და სამედიცინო დარგობრივი ენებისა და ტექსტების სპეციფიკის 
გათვალისწინებით.
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პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა გერმანული 
ფილოლოგიის დარგში, მოამზადოს ის როგორც გერმანისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი 
კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით 
დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში, 
შესძენს მას იმ დარგობრივ და მეცნიერულ კომპეტენციებს  გერმანულ ფილოლოგიაში და 
შეუქმნის მას იმ მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს, რაც საშუალებას მისცემს მაგისტრს, სწავლა 
გაარძელოს უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა).

ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს ქართული გერმანისტიკის დარგის
საუნივერსიტეტო ტრადიციებს და ითვალისწინებს გერმანული ფილოლოგიისა და ზოგადად
გერმანისტიკის კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და გერმანულენოვანი
ქვეყნების საუნივერსიტეტო გამოცდილებას გერმანისტიკის დარგში, როგორც გერმანული
ენათმეცნიერების ასევე ლიტერატურათმცოდნეობისა და მედიევისტიკის სფეროებში, რაც
ჩვეულებრივ, მხოლოდ გერმანულენოვანი საუნივერსიტეტო გერმანისტიკისთვის არის
დამახასიათებელი და იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს აღმოსავლეთ ევროპის
საუნივერსიტეტო განათლების სისტემაში გერმანისტიკის დარგში. ეს კი მიანიშნებს თსუ
გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის მცდელობაზე, შეინარჩუნოს და განავითაროს
გერმანისტიკის   კლასიკური სახე, რაც მაღალ შეფასებას იმსახურებს გერმანელი
ექსპერტების მხრიდან. 
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის სამაგისტრო

პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით
მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს
საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა.
პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
(საკომპეტენციო საგნები მოიცავს როგორც გერმანული ენათმეცნიერების, ასევე
ლიტერატურათმცოდნეობის, თარგმანისა და მედიევისტიკის სფეროებს) მიზანმიმართულია
სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, 
მეცნიერული კომპეტენციებისა და უნარ-ჩვევების გაღრმავებისკენ გერმანული ენისა და
ლიტერატურის ძირითადი ობიექტის – ტექსტის სხვადასხვაგვარი ფორმების, ფუნქციებისა და
მედიალური რეპრეზენტაციების ანალიზისა და ინტერპრეტაციების გზით; ენობრივი
კომპეტენციის გაღრმავებისა და სრულყოფისკენ ევროკომისიის მიერ შემუშავებული
“საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” სკალირების შესაბამის C1-დონემდე;
წარმოდგენილი მოდულების ფარგლებში პროგრამა მიზნად ისახავს: 
- სხვადასხვა ეპოქისა და ჟანრის ლიტერატურის ტექსტების გაცნობას, ტექსტის სახეობათა

ლინგვისტური ანალიზს შერჩევით;
- დარგობრივი და ლიტერატურული (ფიქციონალური) ტექსტის პროდუქციის

(წარმოქმნის) და  რეცეფციის (გაგების)  პროცესის წვდომას;
- მაგისტრანტისთვის მეცნიერული თეორიების ანალიზის, კრიტიკული შეფასებისა და

პოლემიკის ფორმატში კონსტრუქციული და დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის, 
დამოუკიდებლად მეცნიერული მუშაობისა და კვლევის, ემპირიული მასალისა და
კრიტიკული ლიტერატურის დამოუკიდებელი მოძიების უნარ-ჩვევების შეძენას;

- სასწავლო და კვლევითი პროცესების ინტეგრირებას;
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- ზოგადი და ტრანსფერული უნარების განვითარებას სწავლების თანამედროვე
მეთოდოლოგიისა და ყველა შესაძლო სოციალური სწავლებისა და კვლევის ფორმაზე
დაყრდნობით, რაც ხელს შეუწყობს შემდგომში კურსდამთავრებულის უკეთ ინტეგრაციას
საზოგადოებაში და მის წარმატებულ დასაქმებას;

- მაგისტრანტისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და
პროგრესული აზროვნების გამომუშავებას; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის
განვითარებას, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებას და ახალგაზრდებში
ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის სამაგისტრო
პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან
სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს
და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე
სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების
შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადება. 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის პროგრამაზე “გერმანული ფილოლოგია” 
დაიშვებიან პირები, რომელთაც
- გერმანულ ენაში აქვთ ენობრივი კომპეტენცია, რომელიც შეესაბამება ევროკომისიის

მიერ შემუშავებული “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” სკალირების
შესაბამის B 2  დონეს, ფლობენ ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში (მის დარგებში/ქვედარგებში) ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობით
„გერმანული ფილოლოგია“; 

- ასევე: პირები, რომლებიც ფლობენ ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს, იცვლიან
სპეციალობას საქართველოს უმაღლესი განათლების კანონის მ.48, პ.4ბ თანახმად და
გერმანულ ენაში აქვთ ენობრივი კომპეტენცია, რომელიც შეესაბამება ევროკომისიის
მიერ შემუშავებული “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” სკალირების
შესაბამის B 2  დონეს და დარგობრივ კომპეტენციებს თეორიულ საგნებში წარმოაჩენენ
მისაღებ წერილობით სასპეციალიზაციო გამოცდაზე.

- სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი სამაგისტრო
გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში.

- გარდა საერთო წინაპირობებისა (ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა), სამაგისტრო
პროგრამაზე მისაღებად საჭიროა სასპეციალიზაციო გამოცდის ჩაბარება გერმანულ
ფილოლოგიაში.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა-გაცნობიერება:
გერმანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს გააჩნია ზოგადად ფილოლოგიის და კერძოდ, 
გერმანული ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც
განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში
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მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას აძლევს.   
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ
სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს გერმანული ფილოლოგიის დარგის
შემადგენელი მოდულების სპეციფიკა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს
მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას
(გერმანულს) და ინგლისურს, არჩევის შემთხვევაში კი ერთ-ერთ სხვა ევროპულ ენასაც
მინიმუმ  B2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის
ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება
აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს სპეციალობით შეუძლია ზოგადად
დასავლეთევროპულ და კერძოდ, გერმანული ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში
კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში
მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, 
გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, 
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის
განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული
ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და
სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ენობრივი და ლიტერატურული
ტექსტების კორპუსების ანალიზის,  შედეგების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში
განხილვის უნარი.
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია გერმანული და ინგლისური, არჩევის
შემთხვევაში სხვა ევროპული ენების  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები, გერმანულ  და ინგლისურ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების
(მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, 
ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში
ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად
გამოყენება.

დასკვნის  უნარი: 
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული
და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით
ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია
განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის
შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, 
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი
ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; 
სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის
გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
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გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას
შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია
და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში
კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და
მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი: 
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე
მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება
აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას
შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  
აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია მაპროფილებელ (გერმანულ) და
ინგლისურ (არჩევის შემთხვევაში, სხვა ევროპულ) ენებზე გაიგოს კონკრეტული და
აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი
დისკუსიის წარმართვა;  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის
წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს
გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ
ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის – ანგარიშის და ესეს დაწერა, 
არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად, 
დარგობრივი პრეზენტაციის წარმართვა შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

სწავლის უნარი: 
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე
სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, 
მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს
გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის
პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 
საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ
საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების
შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: 
გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, 
სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური
ურთიერთობების ეთიკას.
მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული
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კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება
და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, 
შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, 
დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  
წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –
განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა პროექტზე) და სხვ. პროგრამის შემადგენელი
კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების მეთოდი მითითებულია ამ
დისციპლინის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის
მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, 
სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–
ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, 
სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ლალი ქეცბა -ხუნდაძე. 
ელ-ფოსატა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de
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პროგრამის სახელწოდება : რომანული ფილოლოგია (Romance  Philology)
სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ოთხ სასპეციალიზაციო მოდულს :
 ფრანგული ენათმეცნიერება French Linguistics
 ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობა French Literary Studies
 იტალიური ფილოლოგია Italien Philology
 ესპანური ფილოლოგია Spanish Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფრანგული ფილოლოგიის მაგისტრი / იტალიური
ფილოლოგიის მაგისტრი / ესპანური ფილოლოგიის მაგისტრი 
Master of Arts in French Philology; Master of Arts in Spanish Philology;  Master of Arts in Italian 
Philology
სპეციალობა: ფრანგული ფილოლოგია/ იტალიური ფილოლოგია/ ესპანური ფილოლოგია

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

სწავლების ენა : ქართული

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრის მანძილზე სამაგისტრო პროგრამაში
120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

 20 ECTS კრედიტი - რომანული ფილოლოგიის პროგრამის საერთო-სავალდებულო
დისციპლინები;  

 40 ECTS კრედიტი  - მოდულების (ფრანგული ენათმეცნიერება, ფრანგული
ლიტერატურათმცოდნეობა, იტალიური ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია)  
სავალდებულო     დისციპლინები;

 30 ECTS კრედიტი - რომანული ფილოლოგიის პროგრამის საერთო არჩევითი
დისციპლინები

 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის
(სამაგისტრო ნაშრომისთვის).

პროგრამის მიზანი: 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო 
პროგრამა მოამზადებს ფილოლოგ მაგისტრს, რომელსაც შესწავლილი დარგის მიხედვით 
ეძლევა კვალიფიკაცია და ფილოლოგიის დარგში ღრმა და სისტემური ცოდნა: 
ლინგვისტური და ლიტერატურთმცოდნეობითი კომპეტენციები. პროგრამა შეინარჩუნებს და 
გააძლიერებს ქართული რომანისტიკის  სამეცნიერო–კვლევითი ტრადიციებს და მოამზადებს 
მაგისტრს რომანული ფილოლოგიის კვლევებისათვის.
ამასთან, პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებიც: 
მაგისტრი შეიძენს თარგმანმცოდეობით კომპეტენციებსაც; მას შეეძლება მუშაობა თარჯიმნად, 
სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში, აგრეთვე თარგმანის შეფასება და კრიტიკა და სხვ.
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ამგვარად, პროგრამის საერთო მიზანია,  მაგისტრს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა
რომანული ფილოლოგიის დარგში, მოამზადოს ის როგორც რომანისტი, აღჭურვილი იმ
დარგობრივი კომპეტენციებითა და სამეცნიერო-კვლევითი უნარებით, რომლებიც
უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–
გამოყენებით სფეროებში. სწორედ, ამას ემსახურება სამაგისტრო პროგრამაში 
წარმოდგენილი მოდულები (ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული, ფრანგული
ლიტერატურათმცოდნეობის მოდული, იტალიური ფილოლოგიის მოდული, ესპანური  
ფილოლოგიის მოდული) და პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული 
საგნები. ამავდროულად, პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს, რომ მათ შეძლონ
მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში და/ან სწავლა გააგრძელონ  სწავლების მესამე
საფეხურზე შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით საქართველოს ან იმ დასავლური
უნივერსიტეტების დოქტორანტურაში, სადაც ფუნქციონირებს ანალოგიური პროფილის
სამაგისტრო პროგრამები და მიმართულებები.

უფრო კონკრეტულად, პროგრამის მიერ შეთავაზებული თითოეული მოდულის მიზანი: 

ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული.  რომანული ფოლოლოგიის სამაგისტრო
პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მკვლევარი ლინგვისტების სამეცნიერო სფეროში
მომზადებას და დასაქმებას, ხოლო დარგობრივი ენის კურსის საფუძველზე გამომუშავებული
უნარები კურსდამთავრებულებს  პრაქტიკული ენის რეალიზაციის კუთხით დასაქმების
საშუალებას მისცემს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა:  საერთაშორისო ორგანიზაციები, 
დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო ფონდები და ორმხრივი პროექტები, 
საქართველოში მოქმედი ევროპული  ინსტიტუციები, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები, 
კულტურის სფეროს კერძო და საჯარო სამსახურები.

ფრანგული ლიტერათმცოდნეობის მოდული. მოდულის მიზანია, დარგობრივი
კვალიფიკაცია მისცეს მაგისტრანტს ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობის  
მიმართულებით. მოდული განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი
არიან ლიტერატურის თეორიით, ლიტერატურის ისტორიით, მხატვრული თარგმანით. 
ლიტერატურის მოდული ორიენტირებულია ფრანგული ლიტერატურის ფართო
ინტერდისციპლინარულ კოტექსტში განხილვის შესწავლაზე. ლიტერატურასა და
ხელოვნების სახვადასხვა დარგს შორის არსებულ კავშირზე.  
       მიღებული ცოდნა კურსდამთავრებულებს  ისეთ სფეროებში დასაქმების საშუალებას
მისცემს, როგორიცაა:  მთარგმნელობითი საქმიანობა (მხატვრული ტექსტის მთარგმნელი, 
თარგმანის შემფასებელი); კულტურის სფეროს კერძო და საჯარო სამსახურები, 
საგამომცემლო საქმე, სამთავრობო და არასამთავრობო ინსტიტუციები, ტურისტული
ბიუროები და ა.შ.

იტალიური ფილოლოგიის მოდული. მოდულის მიზანია  მაგისტრს მისცეს ღრმა და
სისტემური ცოდნა  იტალიური ფილოლოგიის სფეროში და გამოუმუშაოს შესაბამისი
სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობისათვის აუცილებელი უნარ–ჩვევები. ამ მიზნის მისაღწევად
პროგრამა ითვალისწინებს იტალიური ენის თეორიული, პრაქტიკული საგნებისა  და
იტალიური ლიტერატურის სწავლებას. 
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ესპანური  ფილოლოგიის მოდული. მოდულის მიზანი მაგისტრს გაუღრმავოს ის თეორიული
ცოდნა, რომელიც მათ ბაკალავრიატში მიიღეს როგორც ენის, ენის თეორიის, ასევე
ლიტერატურის კუთხით. შესძინოს მათ მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევები, დაეხმაროს
კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიების დაუფლებაში: ასწავლოს საკვლევი
ობიექტისადმი მეცნიერული მიდგომა, შეუმუშავოს და ჩამოუყალიბოს შეპირისპირებითი
ანალიზის განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, მოამზადოს ისინი მიღებული
თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და / ან დოქტორანტურაში სწავლის
გასაგრძელებლად.

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
 ბაკალავრის ხარისხი
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა
 უცხოური ენის ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე

სერთიფიკატით: ფრანგული ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის მოდულებზე
ჩაბარების მსურველებმა უნდა დაადასტურონ ფრანგული ენის ცოდნა B2 დონეზე, ხოლო
იტალიური ან ესპანური ფილოლოგიის მოდულზე ჩაბარების მსურველებმა -
ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის ცოდნა B1 დონეზე, სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით.

 გამოცდა სპეცილობაში:  ფრანგულ/იტალიურ /ესპანურ ენასა და ლიტერატურაში. 

სწავლების შედეგები :  
რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი უნდა იყოს 
ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური 
განათლება სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები რომანული 
ფილოლოგიის დისციპლინებში. დარგს ფლობდეს კონცეპტუალურ დონეზე. ასევე მას უნდა 
შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი 
კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. მაგისტრს უნდა 
ჰქონდეს კარგი თეორიული და პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი 
კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე 
მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის 
შემდგომი გაგრძელებისთვის.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის  
სამაგისტრო პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:

ცოდნა-გაცნობიერება:
რომანული ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს კურიკულუმით
გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების შესწალის  
საფუძველზე აქვს ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემური ცოდნა,
ფლობს სათანადო საენათმცნიერო და ლიტერატურათმცოდნეობით სამეცნიერო აპარატს
და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; შეუძლია რომანული და ქართული ენების  
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შედარებითი ანალიზი; რომანულ ენობრივ სისტემებსა და შესაბამის სოციალურ
სტრუქტურებს შორის არსებული ურთიერთმიმართებების დამყარება.  ბიბლიასა და
ლიტერატურულ ტექსტებს შორის ურთიერთკავშირის მოძიება. ლიტერატურის  ფართო
ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში განხილვა. რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო
პროგრამა განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავებისა და კვლევის
კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას
იძლევა. 
რომანული ფილოლოგიის  მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ
სფეროში მუშაობის მეთოდებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (მოდულების
შესაბამისად, ფრანგულ, იტალიურ, ესპანურ ენას) და  აქვს ერთ-ერთ სხვა ევროპულ ენის
(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2  დონეზე საერთო ევროპული
სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს
მიხედვით და არჩევის შემთხევევაში იცის მეორე რომანული ენაც.  შეუძლია ამ ცოდნის
გამოყენება სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის.

ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული:  მაგისტრს  აქვს თანამედროვე ლინგვისტური  
თეორიების ღრმა და სისტემური ცოდნა; შეუძლია ენობრივ სისტემასა  და სოციალურ 
სტრუქტურას შორის არსებული ურთიერთმიმართების დამყარება. აქვს ენის 
ფსიქოლინგვისტური ასპექტების, აგრეთვე ტექსტის ზოგადი ნიშნების და ფუნქციონალური
თვისებების სისტემური ცოდნა, ტექსიტის ლინგვისტიკის თეორიული საფუძვლის
დინამიურობის შესახებ ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა, უნარი  ტექსტში რეალიზებული
ენობრივი ერთეულების მიერ ახალი მნიშვნელობების და ახალ ფუნქციონალურ
დატვირთვის აღქმისა და ტექსტის ლინგვისტიკასთან დაკავშირებული კონკრეტული
თეორიული თუ პრაქტიკული პრობლემის  გადაჭრის ახალი  გზების მოძიებისა. აქვს ღრმა და
სისტემური ცოდნა ფრანგული ენის თეორიული ფონეტიკისა და ფონოლოგიის  სფეროში.  
თანამედროვე პრესის ტექსტების შესწავლი საფუძველზე აქვს  სხვადასხვა თემატიკის 
(პოლიტიკური, ეკონომიკა, კონფლიქტოლოგია, საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა 
მიმართულება) მყარი ლექსიკური შესიტყვებების და კონსტრუქციების, ფრაზეოლოგიის  
ცოდნა და შეუძლია მათი სემანტიკური ანალიზი. ბიზნესის გარემოსათვის დამახასიათებელი
ადეკვატური და აუცილებელი ბიზნეს კლიშეების, ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური და
ტერმინოლოგიური ბაზის ცოდნა და მისი  გამოყენება წერილობით თუ ვერბალურ ბიზნეს
კომუნიკაციებში.

ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობის მოდული: თანამედროვე კრიტიკულ  ნაშრომებზე  
დაყრდნობით მაგისტრანტი გაეცნობა უახლეს   მეთოდოლოგიური  მიღწევებს; ექნება
ლიტერატურული  ჟანრების, ჟანრების  თეორიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, შეძლებს მათ
გაანალიზებას  ტიპოლოგიურ,  ისტორიულ  და  დინამიურ  ჭრილში. ექნება
კომპარატისტული ლიტერატურის შესახებ საფუძვლიანი ცოდნა. შეეძლება ლიტერატურასა
და არავერბალურ ხელოვნებას შორის, ლიტერატურასა და კინოს/თეატრს შორის არსებული
ინტერმედიალური ურთიერთობების დამყარება და ანალიზი; ექნება ფრანგულენოვანი 
ლიტერატურის ღრმა, სისტემური და საფუძვლიანი  ცოდნა და შეეძლება პოეტური და 
ნარატიული ტექსტის სტრუქტურული ანალიზი; შეძლებს ფრანგულ ლიტერატურასთან
დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური გზების მოძიებას და  
მშობლიური  ლიტერატურის წვლილის შეფასებას მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში.  
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გარდა ამისა, სტუდენტს ექნება თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის თარგმნის 
სპეციფიკის ცოდნა; გამოუმუშავდება მთარგმნელობითი ტექნიკა და თარგმნის პრაქტიკული  
უნარ-ჩვევები;

ესპანური ფილოლოგიის მოდული. ესპანური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის
კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების
მასალის ათვისების საფუძველზე ფილოლოგიის მაგისტრს ესპანური ფილოლოგიის
სპეციალობით გააჩნია  ფილოლოგიისა და კერძოდ, ესპანური  ფილოლოგიის დარგობრივი
სფეროს  ღრმა და სისტემურური ცოდნა, ფლობს სათანადო საენათმცნიერო და
ლიტერატურათმცოდნეობით სამეცნიერო აპარატს და დარგობრივ სფეროში მუშაობის
უახლეს მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ესპანური ფილოლოგიის დარგის მნიშვნელობა
და ამოცანები, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, 
თეორიებსა და კონცეფციებს; იცის  ესპანთისა და ლათინური ამერიკის ესპანური ენის
სისტემის ფუნქციონირების, თანამედროვე ესპანური ენის ლექსიკური შემადგენლობის, 
ლექსიკის სხვადასხვა შრეების ფუნქციონირების წესები. აქვს სხავადასხვა ტიპის
ესპანურენოვანი ტექსტის ლინგვისტური ანალიზის თავისებურების ცოდნა;  ესპანურენოვანი
ლიტერატურის საკუთესო ნიმუშების ღრმა, სისტემური და საფუძვლიანი ცოდნა მათი
ლინგვისტურ და სოციოკულტურულ კონტექსტში გააზრებით; შეუძლია მიღებულ ღრმა
ცოდნაზე დაყრდნობით შეიმუშავოს ახალი, ორიგინალური იდეები,  გააცნობიეროს
ცალკეული, ესპანურენოვანი ლიტერატურასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემის
გადაჭრის ორიგინალური გზები და შეძლოს მათი წვლილის შეფასება დასავლეთ ევროპის
ლიტერატურასთან მიმართებაში.
დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ესპანურ ენას) C1 დონეზე და, ფლობს რომელიმე

ევროპულ უცხო ენას (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) B2 დონეზე საერთო ევროპული
სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს
მიხედვით, რასაც იყენებს  აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

იტალიური ფილოლოგიის მოდული. აღნიშნული მოდულის გავლის შემდეგ სტუდენტი
ეუფლება ღრმა ცოდნას იტალიური ფილოლოგიის სფეროში; “იტალიური
დიალექტოლოგია” აცნობს იტალიური ენისა და დიალექტების ურთიერთმიმართებს, 
იტალიური ლიტერატურული ენის ჩამოყალიბების პროცესსა და ამ პროცესზე დიალექტების
გავლენას;   “იტალიური ფრაზეოლოგიის სემანტიკის საკითხები”  - მაგისტრანტს  აცნობს
ფრაზეოლოგიის თეორიულ საფუძვლებს (ქართველი, რუსი, ამერიკელი და იტალიელი
მეცნიერების კვლევების საფუძველზე) და იტალიური ენის ცოცხალ ფრაზეოლოგიურ
კორპუსს; უყალიბებს იტალიურ-ქართული ტიპოლოგიური კვლევის უნარ-ჩვევებს; გავლილი
მასალიდან გამომდინარე აცნობიერებს  ძირითად პრობლემებს; ფლობს შესაბამის
საენათმეცნიერო აპარატს; იცის არსებული თეორიები და შეხედულებები გარკვეულ
საკითხებზე და შეუძლია მათი კრიტიკული გააზრება; სტუდენტი ეუფლება იტალიურ ენას  C1 
დონის შესაბამისად, ფლობს რომელიმე ევროპულ უცხო ენას (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული) B2 დონეზე, რასაც იყენებს  აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის; იტალიური
ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროში სტუდენტს გაცნობიერებული აქვს კონკრეტული
მწერლის მნიშვნელობა და მისი ადგილი ზოგადად ლიტერატურის ისტორიაში; კონკრეტული
ლიტერატურული ნაწარმოების მხატვრულ-შემეცნებითი  პრობლემები; სხვადასხვა
ლიტერატურული მიმდინარეობების მოდელების ცოდნის საფუძველზე შეუძლია
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ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით. აქვს  XX საუკუნის იტალიური პროზისა და პოეზიის  ღრმა და სისტემური
ცოდნა, ლიტერატურული და კულტურული ატმოსფეროს ანალიზის საფუძველზე შეუძლია 
იტალიური პოეზიის ცვლილების დამადასტურებელი ახალი ნიშნებისა და პოეტური 
ინოვაციების დადგენა;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
ფრანგული/ესპანური/იტალიური ფილოლოგიის  მაგისტრს  შეუძლია ზოგადად  რომანული
ფილოლოგიის  და კერძოდ, ფრანგული, იტალიური, ესპანური ფილოლოგიის დარგობრივ
სფეროებში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა
დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, 
გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, 
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების
გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის
განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული
ცოდნის საფუძველზე მაგისტრს აქვს ლინგვისტური და ლიტერატურული ფაქტების
შეფასებისა და ანალიზის უნარი. 
ფრანგული/ ესპანური/ იტალიური ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია
ფრანგული/იტალიური/
ესპანური და სხვა ევროპული ენების (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ან არჩევის
შემთხვევაში ესპანური/იტალიური) პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის; აქვს საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო
ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  
რეპროდუქციის უნარი; პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების
ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება. 

დასკვნის უნარი: 
პროგრამით და მასში შემავალი მოდულებით წარმოდგენილი დისციპლინები მაგისტრანტს
გაუღრმავებს ტექსტის ორიგინალში აღქმის და ინტერპრეტაციის უნარს. უახლესი მასალების
დამუშავება, სინთეზირება და არგუმენტაცია მას დაეხმარება საფუძვლიანი მეცნიერული
დასკვნების დამოუკიდებლად გამოტანაში; მაგისტრს ჩამოუყალიბდება კრიტიკული
აზროვნების უნარი, ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია
აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და
პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური
პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების
გამოყენებით. 

კომუნიკაციის უნარი: 
სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული, მეთოდოლოგიური და
კომპარატისტული კურსები და მასში ჩართული ენის ინტენსიური კურსი, რომელიც
პრაქტიკული ენის ცოდნის დონის ასამაღლებლად არის მიმართული, მაგისტრანტს
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გაუღრმავებს მაპროფილებელ უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარს. თავისუფლად შეძლებენ
სხვადასხვა ტიპის ტექსტის თარგმანის  საერთო პრობლემებზე მსჯელობასა და სათანადო  
დასკვნების გამოტანას; თანამედროვე საკვლევი მასალის სათანადოდ დამუშავებასა და
პრეზენტაცას.  უცხოურ ენებზე კომუნიკცის უანრი მაგისტრს  აქცევს სრულფასოვან
პარტნიორად  უცხოელ კოლეგებთან სამეცნიერო ურთიერთობების ფარგლებში.  

სწავლის უნარი: 
  რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის  (რომელიც ფრანგული, იტალიური და
ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების ლოგიკური გაგრძელებაა) 
ფარგლებში შეძენილი ცოდნა მაგისტრანტს დაეხმარება ახალი იდეებისა და ინიციატივების
წარმოჩენაში. პროგრამის ბაზაზე მიმდინარე აქტიური სამეცნიერო - კვლევითი კომპონენტი
მას თეორიული იდეებისა და სამეცნიერო პროექტების პრაქტიკაში განხორციელების
საშუალებას მისცემს.
მაგისტრს გაცნობიერებული აქვს ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი

სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის
გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და
უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო
დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს
განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: 
ფრანგული, იტალიური და ესპანური ფილოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  
სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს ინტერპერსონალური ურთიერთობების
ეთიკას. კულტურული განსხვავებებისა და მრავალფეროვნების  მიღება და აღქმა
მაგისტრანტს განუვითარებს უცხო კულტურის ღირებულებათა პატივისცემის,  
ტოლერანტობის გრძნობას. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის პროცესში კი ის  ეჩვევა
აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვას და პატივისცემას. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად   პროგრამა  
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  სემინარის, ინდივიდუალური მუშაობის,შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო  ნაშრომის (ან თარგმანის),  
დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (კრიტიკული მასალის 
სინთეზურად და ანალიტიკურად დამუშავების მეთოდი,  თემატური მსჯელობისა და 
არგუმენტირების მეთოდი, ნაშრომის ზეპირი პრეზენტაციისთვის საჭირო ახსნა-განმარტებითი 
მეთოდი და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
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05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: 
პროფ. ქეთევან გაბუნია
ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com

მოდულების ხელმძღვენელები:
ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობა: ასოც. პროფ. ნანა გუნცაძე
ელ-ფოსტა:  nana_guntsadze@yahoo.fr

იტალიური ფილოლოგია. ასოც. პროფ. მაია ჯავახიძე
ელ-ფოსტა: maiajava@yahoo.com

ესპანური ფილოლოგია. ასისტ. პროფ. მარინე კობეშავიძე
ელ-ფოსტა:  mkobeshavidze@yahoo.es
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ბერძნულ–რომაული ფილოლოგია / Greek-Roman 
Philology 

პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს სამ არჩევით სასპეციალიზაციო მოდულს: 1. კლასიკური
ფილოლოგია; 2. ბიზანტიური ფილოლოგია; 3. ახალი ბერძნული ფილოლოგია. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი ან ბიზანტიური
ფილოლოგიის მაგისტრი ან ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მაგისტრი (სტუდენტის მიერ
არჩეული სასპეციალიზაციო მოდულის მიხედვით)
Master of Arts in Classical Philology or Master of Arts in Byzantine Philology or Master of Arts in 
Modern Greek Philology

სპეციალიზაცია: კლასიკური ფილოლოგია / ბიზანტიური ფილოლოგია / ახალი ბერძნული
ფილოლოგია

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი. მაგისტრის აკადემიური ხარისხის
მისანიჭებლად საჭირო 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
30 ECTS კრედიტი ეთმობა სამივე სასპეციალიზაციო მოდულისათვის სავალდებულო
სასწავლო კურსებს. 
30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია თითოეული სასპეციალიზაციო მოდულისათვის
სავალდებულო დისციპლინებისთვის.
30 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი სასწავლო კურსების
არჩევა როგორც თავისი სასპეციალიზაციო, ისე მომიჯნავე მოდულის არჩევითი
დისციპლინებიდან.
30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამაგისტრო ნაშრომისათვის. 

სწავლების ენა: ქართული. 
ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სასპეციალიზაციო მოდულის ცალკეული სასწავლო
კურსის სწავლების ენა არის ახალი ბერძნული. 

მიზანი: სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს: კლასიკური, ბიზანტიური (შუა
საუკუნეების) და ახალი ბერძნული ენის სპეციალისტები, მთარგმნელები ძველი ბერძნული, 
ლათინური, ბიზანტიური (შუა საუკუნეების) და ახალი ბერძნული ენებიდან, კლასიკური ენებისა
და ახალი ბერძნულის, ანტიკური, ბიზანტიური და თანამედროვე ბერძნული ლიტერატურისა
და კულტურის მკვლევარები, რომლებიც შეძლებენ კვლევას უახლესი მეთოდების
გამოყენებით. სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს: საქართველოს
მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული და კულტურული კონტაქტები როგორც ანტიკურ
საბერძნეთთან და რომთან, ისე ბიზანტიასთან და თანამედროვე საბერძნეთთან; 
საქართველოში მნიშვნელოვანი ბერძნული დიასპორის არსებობა; ანტიკური და ბიზანტიური
სამყაროს როლი და მნიშვნელობა როგორც ევროპული ცივილიზაციის, ისე ქართული
კულტურის ფორმირების პროცესში, ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის როლი და ადგილი
მსოფლიოს ყველა წამყვანი უნივერსიტეტის კურიკულუმში, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მრავალწლოვანი სამეცნიერო კონტაქტები კლასიკური ფილოლოგიის, 
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ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის წამყვან საერთაშორისო სამეცნიერო და სასწავლო
ცენტრებთან და ამ ტრადიციის გაღრმავების აუცილებლობა.   
პროგრამა მიზნად ისახავს ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის – კლასიკური, ბიზანტიური ან
ახალბერძნული ფილოლოგიის – სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა დარგობრივი
ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას
დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, 
სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. ბერძნულ–
რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა იძლევა შესაბამისი დარგების ღრმა და
სისტემურ ცოდნას და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო პროგრამის
მულტიდისციპლინური პროფილის გამო კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ
კლასიკური, ბიზანტიური ან ახალბერძნული ფილოლოგიის, არამედ ზოგადად
ფილოლოგიურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფართო პროფილით სწავლის
გაგრძელების პერსპექტივა.  
ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა
თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს: ანტიკური, ბიზანტიური
და თანამედროვე ბერძნული კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და ბერძნულ–
რომაული ფილოლოგიის განვითარებას; ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და
კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ანტიკურობის, ბიზანტიური და ევროპული ცივილიზაციის  
კონტექსტში; საქართველოსა და საბერძნეთს შორის უკვე არსებული ურთიერთობების, 
ქართულ–ბერძნული მრავალსაუკუნოვანი და მრავალმხრივი კავშირების გაღრმავებას.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო 
პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვთ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ან ფილოლოგიის 
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს (სასურველია, თუმცა სავალდებულო არ 
არის მაგისტრანტობის კანდიდატს ბაკალავრიატში სწავლის დროს გავლილი ჰქონდეს 
კლასიკური, ბიზანტიური ან ახალი ბერძნული ფილოლოგია როგორც ძირითადი ან 
დამატებითი სპეციალობა). 
ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა, გარდა 
საერთო სამაგისტრო გამოცდისა, გახლავთ წერითი გამოცდა სპეციალობაში და უცხო ენის
(ინგლისურის/გერმანულის/ფრანგულის) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან 
საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე 
B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით). 
იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს სურს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მოდულზე სწავლის 
გაგრძელება და მას ბაკალავრიატში სწავლის დროს გავლილი არა აქვს ახალი ბერძნული 
ფილოლოგია როგორც ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობა, მაშინ მან ახალი ბერძნული 
ენის ცოდნა უნდა დაადასტუროს საერთაშორისო აღიარების მქონე 
სერთიფიკატით/დოკუმენტით.  

სწავლის შედეგი: ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის 
კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:

კლასიკური ფილოლოგიის მოდული:
ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კლასიკური ფილოლოგიის
მოდულის კურსდამთავრებულს აქვს კლასიკური ფილოლოგიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, 
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რომელიც კურსდამთავრებულს შესაბამის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური იდეების, 
მოსაზრებებისა და ჰიპოთეზების შემუშავების საშუალებას აძლევს. კურსამთავრებულს
შეუძლია აგრეთვე კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში აქტუალური და რთული
სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება და შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, 
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების გამოყენებით. 
კურსდამთავრებულს აქვს კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების
რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის
(თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების და მიღებული უახლესი
ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 
კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან
კლასიკური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო
ენაზე, რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, 
იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; კურსდამთავრებულს შეუძლია
სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემა აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური
სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება. 
კურსდამთავრებულს აქვს კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი
ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების, სწავლისა და სამეცნიერო 
კვლევის დამოუკიდებლად გაგრძელების, სწავლის პროცესის თავისებურებების
გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი. 
კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასებისა და მათ
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი. იგი პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, პროფესიული
ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და
სამართლებრივ ნორმებს, ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.

1. ცოდნა და გაცნობიერება
სტუდენტმა იცის:
1.1. ანტიკური ეპოსი ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ეპოსთან დაკავშირებული სამეცნიერო
პრობლემატიკა; სრულად და ფრაგმენტულად მოღწეული პოემების შესწავლის
თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და ლათინური ეპიკური ტექსტების
სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ეპოსის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 
1.2. ანტიკური ლირიკა ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ლირიკასთან დაკავშირებული
სამეცნიერო პრობლემატიკა; ლირიკოსთა ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული 
ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული
ლირიკული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ლირიკის რეცეფციის ძირითადი
მიმართულებები; 
1.3. ანტიკური დრამა ღრმად და სისტემურად; კლასიკური ბერძნული ტრაგედიისა და
კომედიის, ახალატიკური და რომაული კომედიის, რომაული ტრაგედიის კვლევასა და
ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ანტიკური დრამის 
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ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე
მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული დრამატული ტექსტების სიმბოლიკა და
სტილი; ანტიკური დრამის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 
1.4. ძველი ბერძნული ენის ისტორია; ძველი ბერძნული ენის  ფონეტიკის, მორფოლოგიისა 
და სინტაქსის განვითარების ეტაპები და მათი თავისებურებები; ძველი ბერძნული ენის 
დიალექტების თავისებურებები და მათი ჩამოყალიბების ისტორია; 
1.5. ლათინური ენის ისტორია; ლათინური ენის ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის 
განვითარების ეტაპები და მათი თავისებურებები; ის ფაქტორები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს
ლათინური ენის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესს; 
1.6. მეტრული ლექსთწყობის თეორია, ანტიკური ლექსთწყობის სისტემა, ბერძნული და 
ლათინური დეკლამაციური და სასიმღერო პოეზიის საზომები (კატა მეტრონ და უკ კატა 
მეტრონ);         
1.7. მედიტერანულ (შუმერულ, პროტოხათურ, წინაბერძნულ, ეტრუსკულ) ენათა ქართველურ
ენებთან მიმართების პრობლემატიკასთან დაკავშირებული ჰიპოთეზები და თეორიები;
უძველესი მედიტერანული ენების გრამატიკისა და ლექსიკის ძირითადი დამახასიათებელი
ნიშნები; 
1.8. ანტიკური და თანამედროვე ლიტერატურული კონცეფციები; ტრადიციულობის
საფუძველი თანამედროვე მხატვრულ აზროვნებაში; ანტიკური ტრადიციის მუდმივობის
ისტორიული და კულტურული მიზეზები; 
1.9. ანტიკურ სამყაროში ქალის ფუნქცია და როლი; გენდერული პრობლემატიკის ამსახველი 
ანტიკური ლიტერატურული  წყაროები; ანტიკურობაში გენდერული კვლევების უმთავრესი 
პრობლემატიკა და თეორიები; გენდერული კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიები; 
ქალთა ანტიკური და თანამედროვე პრობლემატიკის მიმართებები; 
1.10. ახალი ბერძნული ენა ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების ექვსდონიანი 
სისტემის დამოუკიდებელ, ე.წ. ზღვრულ B1 დონეზე; 
1.11. ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B2 დონეზე მისი 
სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად; 

შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:

1.12. ძველი ბერძენი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების განვითარების 
ძირითადი ეტაპები და თავისებურებები; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების მხატვრული 
და კონცეპტუალური მახასიათებლები; 
1.13. რომაელი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების განვითარების ძირითადი 
ეტაპები და თავისებურებები; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების მხატვრული და 
კონცეპტუალური მახასიათებლები; 
1.14. ძველი ბერძნული ენის ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის ცნებები, პრინციპები და
მახასიათებლები; ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის ადგილი სხვა საენათმეცნიერო
დისციპლინებს შორის; 
1.15. ლათინური ენის სასაუბრო ელემენტები: სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია;  
1.16. იტალიური ენის გრამატიკა, სტილისტიკა, ლექსიკა, ფრაზეოლოგია, იდიომატიკა; იტალიური
ენის ისტორიული გრამატიკის საფუძვლები; ლათინური და იტალიური ენების შედარებითი
გრამატიკის საფუძვლები;  
1.17. მითორიტუალური მოდელების, კოდების, სიმბოლოების გარდასახვა ლიტერატურულ
სახეებად; განსხვავებები ტექსტის ტიპებს შორის (ისტორიული, მითოგრაფიული, მხატვრული
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და სხვ.); მხატვრული ტექსტის და „საბაზო მოდელების“ რაობა; მხატვრული ტექსტის ერთ–
ერთი მთავარი კომპონენტის – ტროპების ფორმირება და ფუნქციები; 
1.18. ანტიკური სამყაროს ქალთა საზოგადოებრივი მდგომარეობა და პოეტ ქალთა
შემოქმედება; 
1.19. ძვ. წ. V-IV სს–ების ათენური  სასამართლო ორატორიის ძირითადი ძეგლები 
თანადროულ  სოციალურ კონტექსტთან მიმართებაში; ძველი ბერძნული იურისპრუდენციის 
საფუძვლები; ძველი ბერძნული სამართლის ინსტიტუტებისა და თანამედროვე 
კანონმდებლობის მიმართებები; 
1.20. ჰომეროლოგიისა და რუსთველოლოგიის სამეცნიერო პრობლემატიკა და მისი
შესწავლისათვის აუცილებელი ლიტერატურათმცოდნეობითი/კომპარატივისტული კვლევის
მეთოდები;

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
სტუდენტს შეუძლია:
2.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების მოძიება ლინგვისტური, 
ლიტერატურათმცოდნეობითი, კომპარატივისტული და გენდერული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით; 
2.2. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება და რეფერატული ნაშრომის მომზადება
ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის ამა თუ იმ დისციპლინის
ცალკეულ ასპექტთა შესახებ;  
2.3. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან და კერძოდ კლასიკურ ფილოლოგიასთან
დაკავშირებულ კვლევით პროექტებში მონაწილეობა;  
2.4. ძველ ბერძნულ და ლათინურ ტექსტთა ანალიზი და ინტერპრეტაცია ანტიკური და
თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიების გათვალისწინებით; 
2.5. ძველ ბერძნულ დიალექტებზე არსებული ტექსტების ლინგვისტური ანალიზი სინქრონულ
და დიაქრონულ ჭრილში; 
2.6. ბერძნული და ლათინური პოეტური ტექსტების მეტრული თვალსაზრისით სწორი კითხვა; 
2.7. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროს აქტუალური, რთული და კომპლექსური სამეცნიერო
პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება; 
2.8. ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო
დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის
ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი
პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში; 

შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:
2.9. ნებისმიერი სირთულის ტექსტის წაკითხვა და თარგმნა ძველი ბერძნულიდან ქართულად
და ქართულიდან ძველ ბერძნულად, შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი) კომენტარების მომზადება; 
2.10. ნებისმიერი სირთულის ტექსტის წაკითხვა და თარგმნა ლათინურიდან ქართულად და
ქართულიდან ლათინურად, შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი) კომენტარების მომზადება; 

2.11. ძველი ბერძენი ავტორის ლექსიკონის შედგენა ლექსიკოგრაფიული მეთოდების
გამოყენებით; 
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2.12. ლათინურად ზეპირი კომუნიკაცია მარტივი სინტაქსური კონსტრუქციების გამოყენებით; 
2.13. იტალიურიდან ქართულად და ქართულიდან იტალიურად საშუალო სირთულის ტექტის
თარგმნა; 
2.14. იტალიური ენის გრამატიკული ფორმების ანალიზი ისტორიული და შედარებითი გრამატიკის
ჭრილში; 
2.15. მხატვრულ ტექსტში ტროპების გამოყოფა, ტროპების ფუნქციისა და ტექსტის
მხატვრულობის განსაზღვრა; 
2.16. ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ (ჰომეროსის ეპოსი, რუსთველის
ვეფხისტყაოსანი, ჯადოსნური ზღაპარი, შუასაუკუნეების ევროპული საგმირო ეპოსი და
სარაინდო რომანი) გარემოსთან ადაპტაცია;  

3. დასკვნის უნარი

სტუდენტს აქვს:
3.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი
დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის კრიტიკული ანალიზის შედეგად
ლოგიკური დასკვნებისა და არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი; 
3.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული
უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, 
თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 
3.3. ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის
ინოვაციური სინთეზის უნარი;  
3.4. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების მორფოლოგიის, სინტაქსისა და სტილისტიკის
განმარტების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებაში; 25, 26, 30 

3.5. იტალიური ენის გრამატიკის განმარტების უნარი ქართულ და ლათინურ ენებთან მიმართებაში
(არჩევის შემთხვევაში);

4. კომუნიკაციის უნარი

სტუდენტს აქვს: 
4.1. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ბერძნულ–რომაული და კერძოდ
კლასიკური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო
ენაზე (ენებზე), რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 
4.2. ახალბერძნულად ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
4.3. სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის უნარი აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური
სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

4.4. საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის
უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე
პრეზენტაციის წარმართვის უნარი; 
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4.5. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი 
ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების
უნარი;
4.6. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ლათინურად კომუნიკაციის უნარი (არჩევის
შემთხვევაში);
4.7. იტალიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი საშუალო სირთულის
სინტაქსური კონსტრუქციებისა და ფრაზების გამოყენებით (არჩევის შემთხვევაში);

5. სწავლის უნარი

სტუდენტს აქვს:
5.1. სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ
დონეზე დაგეგმვის უნარი; 
5.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული,
როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული პუბლიკაციების, ინტერნეტის გამოყენებით
ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების უნარი; 
5.3. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში
დამოუკიდებლად სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის გაგრძელების უნარი; 
5.4. საკუთარი დროისა და საქმიანობის  დაგეგმვის უნარი;

6. ღირებულებები
სტუდენტს აქვს: 
6.1. საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და
პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
6.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა და მათ მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 
6.3. ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების
პრინციპების დაცვის უნარი;
6.4. მორალური,  ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი პატივისცემის
გრძნობა; 
6.5. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებების მიმართ პატივისცემის
გრძნობა; 
6.6. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 
6.7. კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანის უნარი;  

6.8. როგორც იტალიური ენისა და კულტურის, ისე კლასიკური ფილოლოგიის ღირებულებების
საერთო ევროპული და საკაცობრიო მნიშვნელობის გაცნობიერების უნარი და მათ მიმართ
პატივისცემის გრძნობა; კლასიკური და თანამედროვე ევროპული ცივილიზაციების ორგანული
კავშირის შეფასების უნარი (არჩევის შემთხვევაში);
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ბიზანტიური ფილოლოგიის მოდული

ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ბიზანტიური ფილოლოგიის
მოდულის კურსდამთავრებულს აქვს ბიზანტიური ფილოლოგიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, 
რომელიც კურსდამთავრებულს შესაბამის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური იდეების, 
მოსაზრებებისა და ჰიპოთეზების შემუშავების საშუალებას აძლევს. კურსამთავრებულს
შეუძლია აგრეთვე ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში აქტუალური და რთული
სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება და შესაბამისი მეთოდების შერჩევა,
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების გამოყენებით. 
კურსდამთავრებულს აქვს ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების
რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის
(თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების და მიღებული უახლესი
ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 
კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან
ბიზანტიური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო
ენაზე, რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, 
იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; კურსდამთავრებულს შეუძლია
სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემა აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური
სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენება. 
კურსდამთავრებულს აქვს ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი
ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების, სწავლისა და სამეცნიერო 
კვლევის დამოუკიდებლად გაგრძელების, სწავლის პროცესის თავისებურებების
გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი. 
კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასებისა და მათ
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი. იგი პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, პროფესიული
ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და
სამართლებრივ ნორმებს, ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.

1. ცოდნა და გაცნობიერება
სტუდენტმა იცის:
1.1. ათასწლოვანი ბიზანტიური ლიტერატურის ძირითადი ჟანრები, მათი გენეზისი და
ისტორია; ბიზანტიაში სააზროვნო მიმართულებებისა და ლიტერატურული გემოვნების
ცვლილებათა მოტივები და მნიშვნელობა; ბიზანტიელთა მიერ ანტიკური ლიტერატურული
მემკვიდრეობის ათვისებისა თუ ტრანსფორმირების მნიშვნელობა; ბიზანტიური ცივილიზაციის
წვლილი აღმოსავლურ ქრისტიანული და ე. წ. დასავლური ტიპის კულტურის ფორმირებაში; 
ბიზანტიურ სამყაროსთან უშუალო კონტაქტში მყოფი  შუა საუკუნეების ქართული კულტურისა
და, ზოგადად,  მედიევისტიკის პრობლემები; 
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1.2. ბიზანტიური ხანის ბერძნული ენის ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური 
თავისებურებები, კლასიკურ ბერძნულ ენასთან შედარებით მომხდარი ცვლილებების 
მიზეზები და შედეგები; 
1.3. შუა საუკუნეების ლათინური ენის ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური 
თავისებურებები; კლასიკურ ენასთან შედარებით მომხდარი ცვლილებების მიზეზები და 
შედეგები; 
1.4. ბერძნული ეპიგრაფიკისა და პალეოგრაფიის მნიშვნელოვანი საკითხები; ბერძნული 
ანბანის, ზოგადად დამწერლობის ფორმები, მისი ისტორია და განვითარება;               
1.5. პატრისტიკული დოტმატიკის განვითარების ეტაპები, ძირითადი დოგმატური 
პრობლემატიკა; ენის ფუნქცია საღვთისმეტყველო და ფილოსოფიური აზრის რეფერენციის 
სფეროში; 
1.6. სამეცნიერო-ფილოლოგიური შინაარსის ლათინური ტექსტის სინტაქსისა და ლექსიკის, 
ლათინურენოვანი ფილოლოგიური და ტექსტოლოგიური გამოკვლევების მახასიათებლები
და თავისებურებები; კრიტიკული გამოცემის თანმხლები ლათინური ტერმინოლოგია; 
1.7. ანტიკური ეპოსი ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ეპოსთან დაკავშირებული სამეცნიერო
პრობლემატიკა; სრულად და ფრაგმენტულად მოღწეული პოემების შესწავლის
თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და ლათინური ეპიკური ტექსტების
სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ეპოსის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 
1.8. ანტიკური ლირიკა ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ლირიკასთან დაკავშირებული
სამეცნიერო პრობლემატიკა; ლირიკოსთა ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული 
ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული
ლირიკული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ლირიკის რეცეფციის ძირითადი
მიმართულებები; 
1.9. ანტიკური დრამა ღრმად და სისტემურად; კლასიკური ბერძნული ტრაგედიისა და
კომედიის, ახალატიკური და რომაული კომედიის, რომაული ტრაგედიის კვლევასა და
ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ანტიკური დრამის 
ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე
მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული დრამატული ტექსტების სიმბოლიკა და
სტილი; ანტიკური დრამის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 
1.10. ახალი ბერძნული ენა ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების ექვსდონიანი 
სისტემის დამოუკიდებელ, ე.წ. ზღვრულ B1 დონეზე; 
1.11. ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B2 დონეზე მისი 
სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად; 

შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:
1.12. ბიზანტიელი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების განვითარების
ძირითადი ეტაპები და თავისებურებები; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების
ტექსტოლოგიური, ფილოლოგიური და საღვთისმეტყველო ასპექტები; დოგმატურ-
საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია ბერძნულ ენაზე, მისი ძველი და ახალქართული
შესატყვისები; 

1.13. ლათინურენოვანი საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია, გვიანი ლათინურის 
მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები, ავგუსტინეს შემოქმედების ძირითადი 
მახასიათებლები, ტრინიტარული დოგმატიკის  ძირითადი ნიშნები, ანუ მისი ფსიქოლოგიური, 
ლოგიკური და არტიკულაციური ასპექტები; 
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1.14. პავლე მოციქულის ღვთისმეტყველების მახასიათებლები და თავისებურებები; 
1.15. ბიზანტიური ეპოქის საღვთისმეტყველო ლიტერატურის და ქრისტიანული
ანთროპოლოგიის ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები; ისეთი
საღვთისმეტყველო იდეები, როგორებიცაა: სწავლება ადამიანის შექმნის შესახებ, ხატება და
მსგავსება ღვთისა, თავისუფალი ნების იდეა, ღვთის შემეცნება, ქრისტიანული ესქატოლოგია; 

1.16. ქრისტიანული ფილოსოფიისა და ღმრთისმეტყველების საფუძვლები; ქრისტიანი
ფილოსოფოსების მიერ ანტიკური ფილოსოფიის ინტერპრეტაციის თავისებურებები; 
არეოპაგიტიკაში გადმოცემული თეოლოგიურ-ფილოსოფიური სწავლებანი; 
1.17. პალეოლოგოსთა ხანის ბიზანტიური ისტორიოგრაფია ღრმად და სისტემურად; 

1.18. XI-XII საუკუნეების ბიზანტიის ინტელექტუალური მოძრაობის რაობა; ბიზანტიელ
ავტორთა ფილოსოფიური შრომების, შუა საუკუნეების აზროვნების ისტორიის ძირითადი
მახასიათებლები და თავისებურებები; ბერძნული ფილოსოფიური ენა – ფილოსოფიურ
ტერმინთა მნიშვნელობები, სხვადასხვა ავტორთან მათი ნიუანსური ცვლილებები და
ინტერპრეტაციები; 
1.19. ანტიკური ნეოპლატონიზმის ძირითადი ფილოსოფიური საკითხები, მახასიათებლები და
თავისებურებები; ანტიკური ნეოპლატონიზმის მიმართება პლატონისა და არისტოტელეს
ფილოსოფიებთან, მათ შორის არსებული მსგავსებები და განსხვავებები; ნეოპლატონიზმის
ძირითადი ფილოსოფიური საკითხების მნიშვნელობა ქრისტიანული ფილოსოფიისათვის; 
შუა საუკუნეებისა და რენესანსის პერიოდის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტექსტების
მიმართებები ნეოპლატონურ თეორიებთან

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
სტუდენტს შეუძლია:
2.1. ბიზანტიურ, შუა საუკუნეების ბერძნულ ენაზე შექმნილი სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებების
კითხვა, თარგმნა და შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი) კომენტარების მომზადება; 
2.2. შუა საუკუნეების ლათინური მხატვრული, ისტორიული, იურიდიული ტექსტების  კითხვა, 
თარგმნა და შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი) 
კომენტარების მომზადება; 
2.3. სხვადასხვა პერიოდის ძველი ბერძნული წარწერებისა და ხელნაწერების კითხვა; 
2.4. სხვადასხვა ჟანრის თხზულებების ფილოლოგიური ანალიზი ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი, მათ შორის კომპარატივისტული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით; 
2.5. ლათინური ტექსტის კრიტიკული აპარატის დამოუკიდებლად გამართვა უახლესი
მეცნიერული ნორმების გათვალისწინებით; 
2.6. ნებისმიერი სხვაენოვანი ტექსტის გამოსაცემად მომზადება კოდიკოლოგიური კვლევის
საფუძველზე; 
2.7. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება და რეფერატული ნაშრომის მომზადება  
ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის ამა თუ იმ
დისციპლინის ცალკეულ ასპექტთა შესახებ;  
2.8. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებულ კვლევით პროექტებში
მონაწილეობა;  
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2.9. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროს აქტუალური, რთული და კომპლექსური სამეცნიერო
პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება;
2.10. ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო
დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის
ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი
პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში; 
2.11. ნებისმიერი სირთულის ბიზანტიური (შუა საუკუნეების) ბერძნული ტექსტის შედარება
ძველ ქართულ თარგმანთან (არჩევის შემთხვევაში);
2.12. ბიზანტიური ლიტერატურის ტექსტოლოგიურ-ფილოლოგიური და საღვთისმეტყველო
საკითხების კვლევა უახლესი მეთოდების გამოყენებით (არჩევის შემთხვევაში);

3. დასკვნის უნარი

სტუდენტს აქვს:
3.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი
დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის კრიტიკული ანალიზის შედეგად
ლოგიკური დასკვნებისა და არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი; 
3.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული
უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, 
თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 
3.3. ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის
ინოვაციური სინთეზის უნარი; 
3.4. შუა საუკუნეების ლათინური ენის გრამატიკის განმარტების, სინტაქსური და სტილური 
თავისებურებების გააზრების უნარი; 
3.5. არასრული ინფორმაციის მიხედვით (მაგ. ფრაგმენტი, ლაკუნიანი ტექსტი) ტექსტის
სრული სურათის აღდგენა-რეკონსტრუქციის უნარი;

4. კომუნიკაციის უნარი

სტუდენტს აქვს: 
4.1. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ბერძნულ–რომაული და კერძოდ
ბიზანტიური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო
ენაზე (ენებზე), რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 
4.2. ახალბერძნულად ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 
4.3. სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის უნარი აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური
სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

4.4. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი
ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევების
გამოყენების უნარი;
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4.5. საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის
უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე
პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;

5. სწავლის უნარი

სტუდენტს აქვს:
5.1. სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ
დონეზე დაგეგმვის უნარი; 
5.2. ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სფეროში არსებული, როგორც ბეჭდური, ისე
ელექტრონული პუბლიკაციების, ინტერნეტის გამოყენებით ინფორმაციის დამოუკიდებლად
და ეფექტურად მოპოვების უნარი; 
5.3. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში
დამოუკიდებლად სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის გაგრძელების უნარი;

6. ღირებულებები

სტუდენტს აქვს: 
6.1. საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და
პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
6.2. ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების
პრინციპების დაცვის უნარი;
6.3. ჭეშმარიტი მეცნიერული ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი; 

6.4. პიროვნებისა და მისი უფლებებისადმი პატივისცემის გრძნობა; 
6.5. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული, ქრისტიანული და ჰუმანური
ღირებულებების მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 
6.6. ეთიკურ, ინტელექტუალურ  და კულტურულ ღირებულებებათა სწორი შეფასების უნარი;  
6.7. მსოფლმხედველობრივი და რელიგიური შემწყნარებლობის გრძნობა;
6.8. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების მიმართ თავისი
და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 
6.9. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი; 

6.10. მეცნიერული ღირებულებებისადმი (როგორიცაა, მაგალითად, ინტელექტუალური
საკუთრებისადმი პატივისცემა, აკადემიური პატიოსნება და სხვ.) საკუთარი და სხვისი
დამოკიდებულების შეფასების უნარი.

ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მოდული

ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ახალი ბერძნული
ფილოლოგიის მოდულის კურსდამთავრებულს აქვს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის ღრმა
და სისტემური ცოდნა, რომელიც კურსდამთავრებულს შესაბამის სფეროში მიღებული
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უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ახალი, თანამედროვე და
ორიგინალური იდეების, მოსაზრებებისა და ჰიპოთეზების შემუშავების საშუალებას აძლევს. 
კურსამთავრებულს შეუძლია აგრეთვე ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში
აქტუალური და რთული სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება და შესაბამისი
მეთოდების შერჩევა, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების გამოყენებით. 
კურსდამთავრებულს აქვს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში შემავალი
დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის, შესაბამისი სამეცნიერო
ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების და მიღებული
უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 
კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ახალი
ბერძნული ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად, ახალ
ბერძნულად და იმ უცხო ენაზე, რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების
მიზნით; კურსდამთავრებულს შეუძლია სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობა და
აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემა აკადემიური პატიოსნების
სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; ახალ
ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი ელექტრონული რესურსების –
საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. 
კურსდამთავრებულს აქვს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი
ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების, სწავლისა და სამეცნიერო 
კვლევის დამოუკიდებლად გაგრძელების, სწავლის პროცესის თავისებურებების
გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი. 
კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასებისა და მათ
დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი.  იგი პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, პროფესიული
ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და
სამართლებრივ ნორმებს, ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.

1. ცოდნა და გაცნობიერება
სტუდენტმა იცის:
1.1. XIX-XX საუკუნეებში ევროპულ და ბერძნულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესები და
ამ პერიოდის ბერძენი მწერლების შემოქმედება;
1.2. ახალი ბერძნული ენის ფორმირების ძირითადი ეტაპები კონსტანტინოპოლის დაცემიდან
უახლეს ეპოქამდე; 
1.3. მნიშვნელოვანი თანამედროვე ბერძენი პოეტების შემოქმედება, მნიშვნელობა და
გავლენა უახლეს ბერძნულ მწერლობაზე; 
1.4. XX საუკუნეში ბერძნულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესები და ბერძნული
ლიტერატურული სკოლების თავისებურებები, ამ პერიოდის ბერძნული ლიტერატურული
ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ბერძნული ლიტერატურის კვლევის თანამედროვე
მდგომარეობა; ახალი ბერძნული ლიტერატურა თანამედროვე ევროპული ლიტერატურული
პროცესების კონტექსტში;  
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1.5. “ანტიკური ტრადიციის” რაობა, მისი ასახვა და გავლენა ევროპულსა და თანამედროვე
ბერძნულ ლიტერატურაზე; ანტიკურობის, როგორც თანამედროვე ხელოვანთა
მასტიმულირებელი ფაქტორის,  აქტუალობის განმაპირობებელი მიზეზები;
1.6. ანტიკური თეატრის რაობა და ანტიკური დრამის, ძირითადად, ტრაგედიის  რეცეფცია
თანამედროვე ლიტერატურაში; ანტიკური ტრაგედიის პერსონაჟების თანამედროვე
თეატრისათვის აქტუალობის განმსაზღვრელი ფაქტორები; ანტიკურ თემატიკაზე
თანამედროვე დრამატული ნაწარმოებების შექმნის მასტიმულირებელი ფაქტორები; 
1.7. ანტიკური ეპოსი ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ეპოსთან დაკავშირებული სამეცნიერო
პრობლემატიკა; სრულად და ფრაგმენტულად მოღწეული პოემების შესწავლის
თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და ლათინური ეპიკური ტექსტების
სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ეპოსის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 
1.8. ანტიკური ლირიკა ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ლირიკასთან დაკავშირებული
სამეცნიერო პრობლემატიკა; ლირიკოსთა ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული 
ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული
ლირიკული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ლირიკის რეცეფციის ძირითადი
მიმართულებები; 
1.9. ანტიკური დრამა ღრმად და სისტემურად; კლასიკური ბერძნული ტრაგედიისა და
კომედიის, ახალატიკური და რომაული კომედიის, რომაული ტრაგედიის კვლევასა და
ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ანტიკური დრამის 
ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე
მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული დრამატული ტექსტების სიმბოლიკა და
სტილი; ანტიკური დრამის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 
1.10. ახალბერძნული მაღალფარდოვანი (მწიგნობრული) და სამეცნიერო ენის 
მორფოლოგიური, სინტაქსური და სტილური თავისებურებები; 
1.11. ახალ ბერძნული მაღალფარდოვანი (მწიგნობრული) ენის რთული გრამატიკული
კონსტრუქციები, იდიომატური გამოთქმები, სამეცნიერო ნაშრომებისათვის დამახასიათებელი
ლექსიკა და ფრაზეოლოგია; 
1.12. ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B2 დონეზე მისი
სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად;

შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:

1.13. თანამედროვე ბერძენი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების
განვითარების ძირითადი ეტაპები და თავისებურებები თანამედროვე ევროპული
ლიტერატურული პროცესების კონტექსტში; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების
მხატვრული და კონცეპტუალური მახასიათებლები; 
1.14. ემიგრანტი ბერძნების ცხოვრებასთან დაკავშირებული მხატვრული ლიტერატურა; 
ემიგრანტი ბერძნების იდენტობის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორები; 
1.15. თანამედროვე ბერძნული მოთხრობის წარმოშობა, განვითარება, სტრუქტურა,
ტენდენციები და სტილი; გ. ვიზიინოსის, ალ. პაპადიამანდისის, ა. კარკავიცას შემოქმედების
ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები; 
1.16. ბერძენი სიურეალისტების შემოქმედება და შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურა; მეოცე
საუკუნის 30-იან წლებში ბერძნულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესები; 
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1.17. მინისტური მოძრაობის გავლენა ახალ ბერძნულ მწერლობაზე; თანამედროვე
ბერძნული ლიტერატურის გენდერული პრობლემატიკა და მასთან დაკავშირებული უახლესი
სამეცნიერო ლიტერატურა; 
1.18. თანამედროვე ბერძნული კულტუროლოგიის საკითხები, კერძოდ, XX საუკუნის
ბერძნულ ლიტერატურაში წარმოდგენილი რიტუალები; რიტუალთა ფუნქცია და როლი, 
მათი უნივერსალური და საკუთრივ ბერძნული სინამდვილისათვის დამახასიათებელი
ასპექტები; იმ მწერალთა შემოქმედება, რომელთა ნაწარმოებებშიც ყველაზე მკვეთრად
გამოვლინდა ბერძნული რწმენა-წარმოდგენებისა და რიტუალების დიაქრონული ასპექტები; 
1.19. ბერძნული საზოგადოების ტრანსფორმაცის ძირითადი მახასიათებლები და მათი
გავლენა ბერძნულ ლიტერატურაზე XIX-XX სს.-ში; ბერძნული ლიტერატურისა და
იდენტობის პრობლემატიკის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა; 
1.20. კვიპროსული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, კვიპროსელი ავტორების
შემოქმედების ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები;

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
სტუდენტს შეუძლია:
2.1. ახალბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული კომპლექსური პრობლემების
გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების მოძიება; 
2.2. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება ახალი ბერძნული ფილოლოგიის უახლესი
მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 
2.3. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება და რეფერატული ნაშრომის მომზადება  
ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის ამა თუ იმ დისციპლინის
ცალკეულ ასპექტთა შესახებ;  
2.4. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებულ კვლევით პროექტებში
მონაწილეობა;  
2.5. მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურიდან პროფესიული ინფორმაციის მოძიება, 
კრიტიკული შეფასება და რეპროდუქცია; 
2.6. ნებისმიერი სირთულის პოეტური და პროზაული ტექსტის წაკითხვა და თარგმნა ახალი
ბერძნულიდან ქართულად და ქართულიდან ახალ ბერძნულად; 
2.7. ახალ ბერძნულ ენაზე სამეცნიერო ტექსტების გაგება, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და
რეპროდუქცია; 
2.8. ნებისმიერი სირთულის სამეცნიერო ტექსტის თარგმნა ახალი ბერძნულიდან ქართულად
და ქართულიდან ახალ ბერძნულად;  
2.9. ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინარულ გარემოში მოქმედება; 
2.10. ბერძნულ  და მშობლიურ ლიტერატურას შორის ტიპოლოგიური პარალელების
დაძებნა;  
2.11. ლიტერატურული ნაწარმოების ანალიზი ანტიკურ ტრადიციასთან მიმართებაში; 
თანამედროვე ლიტერატურულ ნაწარმოებში, მათ შორის დრამატულ ტექსტში ანტიკური
ტრადიციის გავლენის იდენტიფიკაცია კვლევის კომპარატივისტული მეთოდების
გამოყენებით;  
2.12. ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო
დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის
ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი
პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში;
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3. დასკვნის უნარი

სტუდენტს აქვს:
3.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში შემავალი
დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის კრიტიკული ანალიზის შედეგად
ლოგიკური დასკვნებისა და არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი; 
3.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული
უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, 
თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 
3.3. ახალი ბერძნული ენის რთული გრამატიკული კონსტრუქციების განმარტების უნარი; 
3.4. ახალ ბერძნულ ენაზე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტების მორფოლოგიური, სინტაქსური
და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი; 
3.5. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში მიღებული
უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი;

4. კომუნიკაციის უნარი

სტუდენტს აქვს: 
4.1. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი
ბერძნული ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო
ენაზე (ენებზე), რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 
4.2. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი ქართულ და ახალ
ბერძნულ ენაზე, საკუთარი მოსაზრებების, იდეების და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 
4.3. სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული
პასუხის გაცემის უნარი აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური
სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

4.4. საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის
უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე
პრეზენტაციის წარმართვის უნარი; 
4.5. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
უახლესი მიღწევების გამოყენების უნარი;

5. სწავლის უნარი

სტუდენტს აქვს:
5.1. სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ
დონეზე დაგეგმვის უნარი; 
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5.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული,
საკვლევ თემასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად
მოპოვების უნარი; 
5.3. საჭირო ბიბლიოგრაფიის შეგროვებისა და კლასიფიკაციის უნარი; ვრცელი მასალიდან
ძირითადის მოძიებისა და იდენტიფიცირების უნარი; 
5.4. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში
დამოუკიდებლად სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის გაგრძელების უნარი;  

6. ღირებულებები

სტუდენტს აქვს: 
6.1. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი
პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
6.2. პროფესიული, მათ შორის სამეცნიერო ეთიკის ნორმების ცოდნა და მათ მიმართ
პატივისცემის გრძნობა; 
6.3. ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების
პრინციპების დაცვის უნარი;
6.4. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებების მიმართ პატივისცემის
გრძნობა; 
6.5. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 
6.6. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული
ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი; 
6.7. კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის გრძნობა; 

6.8. კეთილსინდისიერების, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა;

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სემინარის, 
პრაქტიკუმის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 
სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ–
რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა
ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების
მონახულებას, რომლებიც ბერძნულ–რომაულ სამყაროს და ქართულ–ბერძნულ
მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობებს უკავშირდება.
გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით
ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული
საღამოები, ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული მხატვრული ფილმებისა და
სპექტაკლების ჩვენება და მათი განხილვა. მუშაობს ანტიკური დრამის სტუდენტური სტუდია
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„ოდეონი“. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება
სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.
ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ
საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა
ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და
საზაფხულო სკოლებში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის
შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების
მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (სამაგისტრო ნაშრომი, 
თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სამაგისტრო ნაშრომის დაცვას და
გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას
ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის
გათვალისწინებით. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდის შეფასების
მაქსიმალური ქულა შესაძლებელია განისაზღვროს არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 40 ქულით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან
კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა
სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური
ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ
შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული
კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის
დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები
და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს: 
პროფ. რისმაგ გორდეზიანს. ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge

ან მოდულების ხელმძღვანელებს: 
ასოც. პროფ. ირინე დარჩიას (კლასიკური ფილოლოგია) ელ-ფოსტა:irine.darchia@tsu.ge
ასოც. პროფ. თინა დოლიძეს (ბიზანტიური ფილოლოგია) ელ-ფოსტა:tinatin.dolidze@tsu.ge
ასოც. პროფ. სოფიო შამანიდს (ახალი ბერძნული ფილოლოგია)
ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  სლავური  ფილოლოგია / Slavic Philology  
სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს სამ სასპეციალიზაციო მოდულს – რუსული 
ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology
სპეციალიზაცია: რუსული ფილოლოგია/ პოლონური ფილოლოგია /უკრაინული 
ფილოლოგია   Russian Philology/ Polish philology/ Ukrainian philology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი. სამაგისტრო პროგრამის
ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელი (4 სემესტრი). ფილოლოგიის მაგისტრის  
(სპეციალობით რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული
ფილოლოგია ) აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 120 ECTS კრედიტი  ნაწილდება
შემდეგნაირად: 

 30 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავური
ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსებს.  

 40 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სასპეციალიზაციო მოდულების სავალდებულო
კურსებისათვის  (ანალოგიური რაოდენობა სამივე მოდულისათვის);

 20 ECTS  კრედიტი  ეთმობა პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებს. 
არჩევითი კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი საგნის არჩევა
როგორც საკუთარი სპეციალობის, ისე მონათესავე პროფილის სამაგისტრო
პროგრამებიდან.

 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო
ნაშრომისთვის).

სწავლების ენა:   ქართული 

პროგრამის მიზანი: განათლების სისტემის მდგომარეობის და მისი შემდგომი განვითარების 
პერსპექტივებისა და გზების  განსაზღვრა მოითხოვს  სოციალურ–პოლიტიკური კონტექსტისა 
და განათლების სფეროს ყველა სოციალური სუბიექტის ინტერესებისა და მოთხოვნილებების 
გათვალისწინებას.  აღნიშნულ სფეროში  ახალი  სოციო–პოლიტიკური რეალობიდან 
გამომდინარე,  სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ერთი მხრივ, 
სწავლების ორგანიზაციის ახლებური ტექნოლოგიების დანერგვა და  საერთაშორისო 
პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან დააახლოება, ხოლო, მეორე მხრივ,  იმ შინაარსობრივი 
ცვლილებების გათვალისწინება, რომელიც ღირებულებათა გადაფასებამ მოიტანა და 
ტრადიციული მიდგომის ფარგლებში შეუძლებელი იყო მათი გათვალისწინება. პროგრამის 
მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა სლავური ფილოლოგიის დარგში, 
მოამზადოს ის როგორც ფილოლოგი-სლავისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი 
კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით 
დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში.

პროგრამაში სწავლების ახლებური ტექნოლოგიების ჩართვა განაპირობებს სასწავლო 
მუშაობის დონის, ტემპისა და ფორმების არჩევის შესაძლებლობას  და საერთაშორისო 
პრაქტიკასთან მიახლოებული დიდაქტიკური გარემოსა და აქსიოლოგიური პრინციპების 
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(ზნეობრივი ქცევის, ტოლერანტობის, პასუხისმგებლობის გრძნობის, დამოუკიდებლობის, 
აქტიურობის და ა.შ.) ჩამოყალიბებას, რაც პიროვნების წინაშე მდგარ სოციო–ემოციური 
პრობლემების გადაჭრის საფუძველს წარმოადგენს. პროგრამაში დასახულ მიზნების 
განხორციელება  ემყარება სისტემურ მიდგომას  და მოითხოვს და განსაზღვრავს მასში 
შემავალი სტრუქტურული კომპონენტების (მოდულების) ურთიერთდამოკიდებულებას.

სლავმცოდნეობა ფართო გაგებით და სლავური ფილოლოგია კერძოდ, წარმოადგენენ  
ჰუმანიტარული განათლების უმაღლესი საფეხურის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ ნაწილს 
ევროპისა და ამერიკის არაერთ უნივერსიტეტში. ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევებისა  
და სპეციალისტების მომზადების გარკვეული ტრადიციები არსებობს საქართველოშიც. 
წარმოდგენილი პროგრამა „სლავური ფილოლოგია“ შედგენილია სხვადასხვა ფაქტორის 
გათვალისწინებით. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვნად 
გააფართოვა მრავალმხრივი კონტაქტები სლავური სამყაროს ქვეყნებთან, ზოგი მათგანი კი 
საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორიც გახდა. აქედან გამომდინარე, ისევ დგება 
აუცილებლობა მოვამზადოთ სლავისტიკისა და კერძოდ სლავური ფილოლოგიის სფეროში 
ფართო პროფილის სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ გამოიყენონ თავისი 
პროფესიული უნარ-ჩვევები ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესების განხორციელებისათვის 
სხვადასხვა სფეროში.

სლავური ქვეყნების ენებისა და ლიტერატურის დარგში საკადრო რეზერვის ფორმირება 
თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნებს ეფუძნება და ორიენტირებულია 
სპეციალისტების მომზადებაზე, რომლებსაც შეეძლებათ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობის 
სხვადასხვა სფეროში  მოამზადონ მეცნიერულად დასაბუთებული საფუძველი სტრატეგიული 
გადაწყვეტილებების მისაღებად.

პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან - „რუსული ფილოლოგია“, „პოლონური 
ფილოლოგია“, „უკრაინული ფილოლოგია“. თითოეული მათგანი ორიენტირებულია 
სლავური სამყაროს კონკრეტული ქვეყნის ჰუმანიტარულ დისციპლინათა ციკლის  
სიღრმისეულ შესწავლაზე.
პროგრამაში შემავალი საგნები (როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი) უზრუნველყოფენ 
აღნიშნული სფეროს ფუნდამენტური, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის, 
მყარი უნარ-ჩვევების შეძენას, და ორიენტირებულია ენისა და ლიტერატურის ფაქტების 
დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი გააზრების უნარის ფორმირებაზე მათი განვითარების 
ტენდენციათა და მეცნიერების ახალი პარადიგმის გათვალისწინებით.
პროგრამის პირველი მოდული - „რუსული ფილოლოგია“ - აგრძელებს თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხანგრძლივ ტრადიციებს ჰუმანიტარულ განათლების სფეროში 
და ამავდროულად ახლებურ ინტერპრეტაციას აძლევს რუსული ენისა და ლიტერატურის 
საკვანძო პრობლემებს. აღნიშნული მოდულის აქტუალობას განაპირობებს მისი 
გამოყენებითი ხასიათი, რაც ითვალისწინებს ფართო პროფილის სპეციალისტების 
მომზადებას, რომელთაც შეეძლებათ  თანამედროვე რუსული ფილოლოგიის, კულტურის, 
ტრადიციების და მიმდინარე პროცესების გააზრება და პრაქტიკული რეკომენდაციების 
შემუშავება.
მეორე მოდული წარმოადგენს „პოლონური ფილოლოგია“, რაც განპირობებულია როგორც 
ისტორიული ტრადიციით (ორსაუკუნოვანი ქართულ–პოლონური კონტაქტები, 
საუნივერსიტეტო ტრადიცია), ასევე პოლონური  ენისა და კულტურისადმი მზარდი 
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ინტერესით  ქართულ–პოლონური სტრატეგიული პარტნიორობის ფონზე, რისი დასტურიცაა 
ქართულ–პოლონური ურთიერთობისადმი მიძღვნილი  არაერთი საერთაშორისო 
კონფერენცია, ერთობლივი  სამეცნიერო შრომათა კრებულების გამოცემა, სტუდენტთა და 
პროფესორ–მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამები და სხვ.
პროგრამის მესამე მოდული წარმოდგენილია უკრაინული ფილოლოგიით, რაც 
განპირობებულია ქართულ–უკრაინული კონტაქტების განსაკუთრებული ხასიათით, 
რომელიც მოიცავს ურთიერთობის ფართო სფეროებს, მათ შორის საგანმანათლებლოსაც. 
თსუ–ში წლების განმავლობაში ისწავლებოდა უკრაინული ენა და ლიტერატურა, 
ფუნქციონირებდა კლუბი „უკრაინა“, ითარგმნებოდა ქართულიდან უკრაინულად და 
უკრაინულიდან ქართულად მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:
 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, განათლების, მათი დარგების/ქვედარგების

ბაკალავრის ხარისხი;
 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 წერითი სასპეციალიზაციო გამოცდა რუსულ ენასა და ლიტერატურაში.

სწავლის შედეგები: 
ა) ცოდნა და გაცნობიერება:
 პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მაგისტრანტს ჩამოუყალიბდება სლავური

ფილოლოგიის უმთავრესი პრობლემატიკის სრულყოფილი, ღრმა და სისტემური
ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;

 მაგისტრანტი გაეცნობა სლავური მენტალობის ტიპობრივი გამოვლინების სურათს 
ენობრივი ცნობიერებების მაგალითზე; სლავების როგორც ეთნოკულტურული 
ერთობლიობის სულიერი განვითარების თავისებურებებს სინქრონულ და დიაქრონულ 
ასპექტში; 

 მაგისტრანტს ეცოდინება ლინგვისტური კვლევის თანამედროვე მეცნიერული თეორიები, 
ისტორიულ-შედარებითი და დესკრიპციული ანალიზის პრინციპები, ენის დამუშავების
კომპიუტერული მეთოდები;

 მაგისტრანტს სიღრმისეული ცოდნა ექნება ენისა და ლიტერატურის, ენისა და კულტურის
ურთიერთმიმართებაზე, მათ ერთიანობასა და მრავალფეროვნებაზე;

 მიიღებს ეთნოლინგვისტიკის ძირითადი დებულებების ცოდნას ;
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 შეექმნება  ფართო წარმოდგენა სლავი ხალხის კულტურის ისტორიის შესახებ;
 მიიღებს შესაბამისი სლავური  ქვეყნების  თანამედროვე ლიტერატურული  კონტაქტებისა

და პროცესების,  განვითარების ტენდენციების, ახალი აქსიოლოგიის სისტემურ ცოდნას;
 გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;
 მაგისტრანტი დაეუფლება სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგგობრივ სფეროში

მუშაობის მეთოდებს;

 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 
ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

რუსული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 სრულყოფილადაა დაუფლებული  რუსული ენის პრაქტიკულ ცოდნას;
 საფუძვლიანად ერკვევა თანამედროვე რუსული ენის ორთოლოგიის პრობლემებში, 

ნორმის ცნების კომუნიკაციურ არსში, ორთოლოგიისა და მეტყველების კულტურის
კავშირებში;

 იცნობს მხატვრული და სამეცნიერო ტექსტების ლინგვისტური და
ლიტერატურათმცოდნეობითი ანალიზის სხვადასხვა მიდგომისა და ინტერპრეტაციის
ხერხებს; 

 იცის ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობების მდიდარი ისტორიის
განვითარების ტენდენციების   ძირითადი მომენტები;

 მაგისტრანტს აქვს თარგმანში ინფორმაციული ტექნოლოგიების თეორიული
საფუძვლების ცოდნა; კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის საფუძვლების ცოდნა; ტექსტური
რეპრეზენტაციის მექანიზმების ცოდნა;

 ცოდნა მედიაკომუნიკაციის ენობრივი თავისებურებების როლისა და მნიშვნელობის
შესახებ; მედიაკომუნიკაციის ენობრივი ტექნოლოგიების როლის შესახებ განათლებაში; 
ცოდნა მედიაკომუნიკაციის როგორც სწავლების საშუალების თავისებურებების შესახებ,

 თანამედროვე მასობრივი რუსული ლიტერატურის ცოდნა; 
 ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზის ტექნოლოგიური და ტექნიკური

თავისებურებების ცოდნა; 
 ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზის საკვანძო საკითხების ცოდნა კონკრეტული

პრინციპების გათვალისწინებით.

პოლონური ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს პოლონური ენის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას;
 გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;

 მაგისტრანტმა იცის თანამედროვე პოლონური ლიტერატურის ძირითადი მომენტები 
და განვითარების ტენდენციები;

 იცის ქართულ-პოლონური ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების
მდიდარი ისტორიის ძირითადი მომენტები;

 მაგისტრანტს მიღებული აქვს ფართო წარმოდგენა თანამედროვე პოლონურ 
ლიტერატურაში არსებული სხვადასხვა მიმართულებებისა და სკოლების შესახებ;

 აქვს პოლონეთის ისტორიის ძირითადი ფაქტების, თანამედროვე 
ადმინისტრაციული დაყოფის, პოლიტიკისა ცოდნა; 



465

 აქვს თანამედროვე პოლონური რეალიების (ტრადიციები, დღესასწაულები, 
გეოგრაფიული ცნობები) ცოდნა.

უკრაინული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს უკრაინული ენის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას;

 იცნობს XIX-XX სს–ის უკრაინული ლიტერატურის ძირითად პრობლემატიკას, 
უკრაინული ლიტერატურული ძეგლების ეროვნულ თავისებურებებს. 

 გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;

 მაგისტრანტმა იცის უკრაინული ლიტერატურის ძირითადი მომენტები და განვითარების 
ტენდენციები; აცნობიერებს უკრაინული ლიტერატურის ადგილს მსოფლიო 
ლიტერატურის კომტექსტში;

 მაგისტრანტს აქვს ქართულ-უკრაინული ლიტერატურული და თეატრალური 
კონტაქტების მდიდარი ისტორიის ცოდნა;

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი საბაზო
კომპეტენციების განვითარებაზე, რაც საშუალებას მისცემს მომავალ სპეციალისტებს იმუშაონ
საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცის გლობალიზაციის პირობებში. პროგრამა
წარმოადგენს გამოყენებითი და აკადემიური ცოდნის სინთეზს,  ორიენტირებულია
დისციპლინათშორის ხასიათზე და შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე, აძლევს მაგისტრებს  
შესაძლებლობას მომავალში მოახდინონ  მიღებული ცოდნის ადაპტაცია თანამედროვე
კომუნიკაციურ გარემოსთან და საზოგადოებრივ მოთხოვნილებებთან. 
პროგრამის ათვისება უზრუნველყოფს სლავური სამყაროს კომუნიკაციურ სივრცეში
თავისუფლად ორიენტირების და ჩამოყალიბებული საექსპერტო დასკვნების გაკეთების
უნარის შემუშავებას, კონკრეტულ პროფესიულ სფეროებში მუშაობის ჩვევების
ჩამოყალიბებას, პრობლემათა  საექსპერტო–ანალიტიკური და   პროფესიული  შეფასების
უნარის ფორმირებას.
მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.
ფილოლოგიის მაგისტრს (სპეციალიზაციით რუსული ფილოლოგია, პოლონური
ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია) შეუძლია ახალი მეთოდების პრაქტიკულ
გამოყენებას დამოუკიდებელი კვლევისას; სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ
მაგისტრმა იცის ენობრივი ტექსტის კომპიუტერული დამუშავებისათვის აუცილებელი
პროგრამები, მას შეუძლია შეადგინოს მონაცემთა ბაზა ინდექსებითა და საძიებლებით; 
შეძლებს ბიბლიოგრაფიის მომზადებას თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების
გამოყენებით.
ფილოლოგიის მაგისტრს (სპეციალიზაციით რუსული ფილოლოგია, პოლონური
ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია) შეუძლია ზოგადად ფილოლოგიის  და კერძოდ, 
სლავური ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების
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ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან (მომიჯნავე) 
მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  
დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი
ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი
ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, 
ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი.
რუსული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს რუსულ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო

მიზნებისთვის;
 ფლობს რუსული მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;
 მაგისტრანტს აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები;
 აქვს ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული დებულებების

გამოყენების უნარი კონკრეტული მხატვრული ნაწარმოებების გააზრებისათის,
 აქვს მედიაკომუნილაციის საშუალებათა განათლებაში, რუსულის როგორც უცხო ენის

სწავლებაში გამოყენების უნარ-ჩვევები,
 აქვს ინფორმატიკის ტექსტების ენობრივი თავისებურებების ანალიზის და თეორიულად

გააზრების უნარი; 
 აქვს ინტერნეტ-რესურსის ბაზაზე ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული ამოცანების

გადასაწყვეტა ორიგინალური გზების მოძიების უნარი,
 აქვს უნარი განასხვავოს სისტემური ცვლილებები და სამეტყველო შეცდომები, რომელიც

გავრცელებულია თანამედროვე რუსულენოვან გამოცემებში,
 აქვს უნარი კვალიფიციურად შეაფასოს თანამედროვე რუსულ ენაში მოქმედი და ბეჭდური

გამოცემების პრაქტიკაში  ასახული  ტენდენციები

პოლონური ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
 ფლობს პოლონურ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო

მიზნებისთვის;
 ფლობს პოლონური მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;
 ფლობს კულტურული და ლიტერატურული ურთიერთობების შესწავლისადმი

მრავალმხრივი მიდგომის უნარ-ჩვევებს,
 მაგისტრანტს აქვს  პოლონური  ენიდან თარგმანის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 აქვს პოლონეთის ისტორიის კონკრეტული ეპოქის ლიტერატურული თუ კულტურული

მოვლენების ანალიზის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევები;
 აქვს პარემიოლოგიურ ერთეულებში ასახული სლავური სამყაროს ეთნოენობრივი

სტერეოტიპების ანალიზის და თეორიულად გააზრების უნარი;
 აქვს მხატვრული ტექსტის ანალიზური კითხვის უნარ-ჩვევები.

უკრაინული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი
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 ფლობს უკრაინულ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო
მიზნებისთვის;

 მაგისტრანტს აქვს  უკრაინული  ენიდან თარგმანის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 ფლობს უკრაინული მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;
 აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;
 აქვს უკრაინული ლიტერატურული თუ კულტურული მოვლენების ანალიზის პრაქტიკული  

უნარ-ჩვევები;

გ) დასკვნის   უნარი –
 სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, 

უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
პროგრამით შეთავაზებული სამეცნიერო თვალსაზრისების  უმდიდრესი სპექტრი  
ავითარებს კრიტიკულ ანალიზის  და ამ ანალიზის საფუძველზე  მიღებული შედეგების
სინთეზის, კარგად ცნობილი მონაცემებით  თვისებრივად ახალი დასკვნების გამოტანის
უნარს;

 შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი სლავური
ფილოლოგიის სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური
მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის (ზეპირი თუ წერილობითი) 
ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით
გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის
(სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, 
სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

 მაგისტრანტს აქვს ცოდნის ინტეგრაციის უნარი
 ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მაგისტრანტს შეუძლია აბსტრაქტული

მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის
გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური
პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების
გამოყენებით.

დ) კომუნიკაციის უნარი –
 პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს  მრავალასპექტიანი პრობლემების კვლევას სლავური

ფილოლოგიის დარგში, რომლებიც მოითხოვს თანამშრომლობას, ჯგუფში მუშაობას. 
 სწავლის შედეგად შეძენილი კომპეტენციების  საფუძველზე  კურსდამთავრებულს

შეეძლება ყველა მნიშვნელოვან პრობლემაზე მაღალპროფესიული და კომპეტენტური
ურთიერთობა როგორც ქართველ, ისე უცხოელ (მათ შორის, რუს) კოლეგებთან, 
აკადემიურ წრეებში. 

 უცხო ენის პროფესიულ დონეზე ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებულს შეეძლება
სლავურ ფილოლოგიაში არსებული უცხოენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა
და ამ ინფორმაციის აკადემიურ დონეზე გამოყენება; 

 კურსდამთავრებულს შეეძლება უცხოელ კოლეგებთან როგორც ზეპირი, ასევე
წერილობითი  ინფორმაციის გაცვლა და სამეცნიერო დისკუსიებში ჩართვა; ახალი
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ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით
წარმოჩენა.

 მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი; სიტუაციაში ადაპტაციისა და
აკადემიური მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებისათვის პროექტის შემუშავებისა და
მართვის უნარი; დისკუსიებში მონაწილეობის, პოლემიკის წარმოების უნარი;
კულტურათა დიალოგში მონაწილეობის და დებატების უნარი; შეუძლია სამეცნიერო
ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების
საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

 მაგისტრს აქვს კომუნიკაციური აქტივობის უნარი კონოტაციური ველის გაფართოების და
დაზუსტების საფუძველზე; შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; სლავური ფილოლოგიის პრობლემების
გადასაწყვეტად მონაცემთა მოძიების, განმარტების და გამოყენების უნარი.

 აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე
შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით;

 აქვს ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;

ე) სწავლის უნარი
სლავური ფილოლოგიის მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე
სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, 
მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს
გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის
პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 
საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ
საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების
შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ვ)  ღირებულებები –
სლავური ფილოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, 
სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური
ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული
მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს
ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; 
დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და
სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას
გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა
შერწყმას. სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, 
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პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო
ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, 
ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, 
დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, 
წერითი დავალებები და სხვ.). 

ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. 
პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში
მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების
მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო
წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის
დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა).
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელებს.
პროფ. მარია ფილინა
ელ-ფოსტა: mariam.pilina@tsu.ge, larmaria19@yahoo.com

ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე
ელ-ფოსტა: malexidze@yahoo.com
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Название магистерской программы:   славянская филология / Slavic Philology   
Магистерская программа «Славянская филология» факультета гуманитарных наук ТГУ 
включает три модуля специализации: русская филология, польская филология, украинская 
филология.

Присуждаемая академическая  степень: магистр филологии / MA in Philology
специальность: русская филология/польская филология/украинская филология - Russian 
Philology/ Polish philology/ Ukrainian philology

Уровень преподавания: магистратура

Объем программы в кредитах: 2 академических года (4 семестра). 120 кредитов, необходимые 
для присуждения академической степени магистра филологии (специальность: русская 
филология, польская филология, украинская филология), распределяются следующим 
образом:
 30 ECTS кредитов  выделяются на обязательные для магистреской программы факультета 

гуманитарных наук  славянская филология   учебные предметы;
 40 ECTS  кредитов – обязательные учебные предметы для модулей специальности   

(аналогичное количество кредитов для каждого модуля)
 20 ECTS кредитов – предметы по выбору для программы; в рамках выборных кредитов  

студент может выбрать любой предмет по своему желанию как по своей специальности, 
так и из магистерской программы смежной специальности.

 30 кредитов – научно-исследовательский компонент (магистерская работа)

Язык обучения: русский

Цель программы:
Определение состояния системы образования, а также перспектив  и путей ее дальнейшего 
развития требует учета социально-политического контекста и интересов и потребностей всех 
социальных  субъектов. Исходя их новой социально-политической реальности, сложившейся 
в указанной сфере, целью магистерской программы Славянская филология является, с одной 
стороны, внедрение новых технологий организации обучения и сближение ее с мировой 
практикой и мировыми стандартами, и, с другой стороны, учет тех  качественных изменений, 
которые повлекла за собой переоценка ценностей и которая была невозможна в рамках 
традиционного подхода. Программа ставит своей целью дать магистрантам глубокие и 
системные знания в области славянской филологии, подготовить их как филологов-
славистов, вооруженных теми отраслевыми компетенциями и исследовательскими навыками, 
которые смогут обеспечить их трудоустройство как в научно-исследовательской, так и в 
прикладной сфере. Включение в процесс обучения новых технологий обусловливает 
возможность выбора уровня, темпа и форм учебной работы, формирование близких к 
мировой практике дидактической среды и аксиологических принципов (нравственное 
поведение, толерантность, независимость, активность и т.д.), что составляет основу для 
решения стоящих перед личностью социо-психологических проблем. Реализация 



471

намеченных в программе целей опирается на системный подход и определяется 
взаимозависимостью входящих в нее структурных компонентов (модулей).
Славистика в широком понимании и славянская филология в частности является важнейшей  
составной частью высшей ступени гуманитарного образования во многих университетах 
Европы и Америки. Большие традиции в сфере проведения научных исследований в этой 
области и подготовки квалифицированных специалистов имеются и в Тбилисском 
государственном университете. Представляемая магистерская программа «Славянская 
филология» составлена с учетом различных факторов. За последние десятилетия Грузия на 
качественно новом уровне значительно расширила многосторонние контакты со странами 
славянского мира, некоторые из них стали стратегическими партнерами нашей страны. 
Исходя из этого, вновь возникает потребость в подготовке специалистов широкого профиля в 
области славистики и славянской филологии в частности, специалистов, которые смогут 
использовать свои профессиональные знания, умения и навыки в различных сферах 
профессиональной деятельности для реализации государстенных интересов нашей страны. 
Формирование кадрового резерва в области языков  и литератур славянских стран опирается 
на требования современной рыночной экономики и ориентирована на воспитание 
квалифицированных специалистов, которые смогут подготовить научно аргументированную 
основу для принятия стратегических решений.
Программа включает три модуля – «русская филология», «польская филология», «украинская 
филология», каждый из которых ориентирован на глубинное изучение цикла гуманитарных 
дисциплин конкретной страны славянского мира.
Предметы, составляющие программу (как обязательные, так и выборные), обеспечивают 
получение фундаментальных знаний и прочных умений и навыков, соответствующих 
межународным стандартам в указанной области, и ориентированы на формирование навыков 
самостоятельного, творческого осмысления фактов языка и литературы в свете  новых 
научных парадигм и тенденций их развития.
Первый модуль программы – «Русская филология» - продолжает традиции Тбилисского 
государственного университета в сфере  гуманитарного образования и в то же время 
предлагает новую интерпертацию узловых проблемы русской филологии. Актуальность этого 
модуля обусловливается его прикладным характером, предусматривающим подготовку 
специалистов широкого профиля, которые смогут осмысливать традиции и текущие 
процессы русской филологии, культуры и вырабатывать практические рекомендации. 
Второй модуль – «Польская филология». Включение этого модуля обусловлено как 
исторической традицией (двувековые грузино-польские контакты, университетская 
традиция), так и растущим интересом к польскому языку, литературе и культуре на фоне 
грузино-польского стратегического партнерства, подтверждением чему являются 
многочисленные международные конференции, посвященные грузино-польским 
взаимоотношениям, издание совместных сборников научных трудов, программы по обмену 
студентами и профессорско-преподавательским составом.
Третий модуль программы  представлен украинской филологией, что обусловлено  особым 
характером грузино-украинских связей, охватывающих широкую сферу взаимоотношений, в 
том числе и в сфере образования. В течение многих лет в Тбилисском государственном 
университете преподавался украинский язык и литература, функционировал клуб «Украина», 
переводилась с грузинского на украинский и с украинского на  грузинский художественная и 
научная литература.
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Ориентированное на студента, комплексное обучение, предусмотренное магистерской 
программой Славянская филология, направлено на удовлетворение многосторонних 
интересов и потребностей студентов, выработку в них личностной и академической свободы 
и самостоятельности, этических идеалов, критического, творческого и прогрессивного 
мышления; развитию конкретноспособных  профессиональных кадров, формирование 
полноценных граждан и укоренение  в молодых людях национальных и общечеловеческих 
ценностей.

Предварительные условия приема на программу
 степень бакалавра гуманитарных, социально-политических, образовательных и других 

наук;
 единый магистерский экзамен,
 письменный экзамен по специальности - русский язык и литература.
 Иностранный язык. Для вступления на программу нужно здать экзамен по иностранному 

языку (английский/немецкий/французский) или подтвердить знание на B1 уровень 
международно признаным сертификатом. (С условием улучшения знания до уровня B2 до 
окончания программы).

Результаты обучения
Магистр, подготовленный по программе Славянская филология должен быть 
эрудированным специалистом, обладать глубокие знания в соответствующей области и 
системное образование по специальности, основами фундаментальных научных знаний по 
дисциплинам славянской филологии. ОН должен владеть данной областью знаний на 
концептуальном уровне. Он также должен уметь разбираться в смежных с его специльностью 
областях. Магистр должен обладать хорошей теоретической и практической подготовкой, 
профессиональными  компетенциями и уметь применять плученные теоретические знания 
на практике. Он должен также приобрести такие  умения и навыки, которые необходимы для 
продолжения обучения.

а) Знание и осознание
Программа в целом ориентирована на развитие базовых компетенций, что позволит будущим 
специалистам работать в условиях глобализации мирового информационного пространства. 
Программа представляет собой своеобразный синтез прикладных и академических знаний, 
ориентирована на междисциплинарный характер и потребности медиарынка, предоставляет 
магистрантам возможность в будущем адаптировать полученные знания к современной 
коммуникативой среде и общественным потребностям. В результате освоения программы 
слушатели получают возможность основения инновационных образовательных программ, 
возможность активно участвовать в процессе модернизации филологического образования и 
сферы массовых коммуникаций. 

В процессе освоения программа магистры получают:
 глубокие и системные знания основной проблематики славянской филологии, 

позволяющие вырабатывать новые, оригинальные идеи;
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 глубокие знания о взаимоотношениях между языком и литературой в целом, их единстве 
и многообразии; о взаимоотношениях между языком и культурой;

 знание основных положений в области этнопсихолингвистики;
 знание основных положений славянской этнолингвистики на материале паремий, 

представляющих собой  тексты- хранители национально-культурной информации;
 знание различных подходов и способов интерпретации лингвистического и 

литературоведческого анализа художественных и научных текстов;
 знание современных научных теорий в области лингвистических исследований, 

принципов сравнительно-исторического и дескриптивного анализа, компьютерных 
методов обработки языка; 

 знание об устройстве и функционировании языковой системы и методов использования 
полученных знаний при решении конкретных прикладных задач;

 широкие представления об истории культуры славняских народов;
 обладает базовыми знаниями в области русского языка с позиций функциональной 

грамматики; знает проблемы, актуальные для функциональных исследований грамматики 
русского языка; знает функционально-коммуникативные особенности русской речи;

 знание соответствующей отраслевой терминологии и методов работы в данной сфере.
 знание одного из европейских языков (английский / немецкий / французский) на уровне

B2.

магистрант модуля  «русская филология»
 обладает базовыми знаниями в сфере современной русской литературы в свете
 фундаментальных социально-политических сдвигов, имевших место в ходе и после 

крушения большевизма;
 обладает знанием основных моментов истории и современного состояния русско-

грузинских литературных взаимоотношений;
 обладает знаниями о системных, внутриязыковых, и внешних (социально 

обусловленных) тенденциях развития русского языка; исторической изменчивости 
языковой нормы;

 знает основные проблемы современной русской ортологии, коммуникативной сущности 
понятия нормы, связи между отрологией и культурой речи;

 знание основных проблем массовой литературы;
 знание узловых вопросов анализа литературных произведений с учетом конкретных 

принципов;
 знание основных теоретических основ информационных технологий в переводе; знание 

основ компьютерной лексикографии; знание механиззмов текстовой репрезентации;
 у магистрантров также формируется научное представление о нормах  русского 

литературного языка в их историческом развитии;
 знание основных подходов  лингвистического и литературоведческого анализа  и 

способов  интерпретации художественных и научных текстов;
 знает технологические и технические особенности анализа литературных произведений, 
 знание роли и значения языковых особенностей современной  медиакоммуникации; 

роли технологий медиакоммуникации в образовании.

магистрант модуля  «польская филология»
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 знает  основные моменты  и тенденции  развития современной польской литературы;
 владеет теоретическим и практическим знанием польского языка;
 получает широкое представление о различных направлениях, течениях и школах, 

имеющих место в современной польской литературе;
 знает основные факты из истории Польши, ее современном административном делении, о 

современной политике польского государства;
 знает современные польские реалии (традиции, праздники, географические сведения);
 знает основные  моменты и тенденции развития  грузино-польских литературных и 

культурных взаимосвязей;
 разбирается в основных проблемах и понятиях стилистики перевода.

магистрант модуля «украинская филология»
 знает основные вопросы грузино-украинских литературных и культурных взаимоотноше-

ний, знаком с богатой историей этих отношений;
 знаком с основной проблематикой украинской литературы 19-20 веков, национальными  

особенностями украинских литературных памятников;
 знает историю грузино-украинских литературных и театральных контактов;
 владеет теоретическим и практическим  знанием   украинского языка;
 разбирается в основных проблемах и понятиях стилистики перевода.

б) навыки использование полученных знаний на практике
Магистерская программа Славянская филология ориентирована на развитие таких базовых 
компетенций, которые позволят будущим специалистам успешно работать в условиях 
глобализации международного информационного пространства; программа является 
синтезом прикладных и академических знаний, ориентирована на междисциплинарный 
характер и требования рынка труда, предоставляет магистрантам возможность в будущем 
адаптировать полученные знания к современной коммуникативной среде и общественным 
потребностям. успешное освоение программы обеспечит свободную ориентацию в 
коммуникативном пространстве славяского мира и формирование навыков составления 
экспертных заключений, навыков работы в конкретной профессиональной сфере, навыков 
экспертно-аналитической и профессиональной оценки проблем;
Магистр филологии (по специальности русская филология, польская филология, украинская 
филология) умеет практически использовать новые методы в самостоятельных 
исследованиях; магистрант будет владеть программами компьютерной обработки языковых 
текстов; сможет составлять библиографию с использованием современных информационных 
технологий.
Магистр филологии (по специальности русская филология, польская филология, украинская 
филология) умеет идентифицировать/распознавать комплексные проблемы в сфере 
филологии вообще и славянской филологии, в частности, и решать эти проблемы, используя 
принятые в данной области знаний методы; может использовать полученные знания в новых, 
непредвиденных обстоятельствах или в мультидисциплинарном  (смежном) контексте; может 
найти новые, оринигальные  пути решения комплексных проблем,  в том числе, вести 
самостоятельные исследования с использованием новейших методов и подходов; разработка и 
реализация проектов исследовательского или аналитического характера; магистрант обладает 
способностью анализировать и оценивать лингвистические, литературные, исторические и 
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социальные процессы, опираясь на глубокие и системные гуманитарные знания и умения, 
полученные в результате освоения магистерской программы  Славянская филология.
программа развивает творческие способности и формирует навыки самостоятельной работы, 
навыки постановки задач; в этом процессе магистрант приобретает навыки последовательного 
решения конкретных задач научного исследования с использованием полученных знаний и 
опыт публикации полученных результатов с учетом международных стандартов в этой 
области знаний;
Магистр обладает способностью использования иностранной научной литературы, а также 
создает текст научного характера (отчет, научные статьи, и др.).

магистрант модуля  «русская филология»
 владеет различными методами анализа русских художественных и научных текстов;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и 

течений;
 владеет навыками использования основных теоретических и практических положений 

литературоведения при осмыслении конкретных художественных произведений;
 владеет практическими умениями и навыками использования средств 

медикоммуникации в образовании, преподавании РКИ;
 владеет навыками анализа и теоретического осмысления языковых особенностей текстов 

информатики;
 владеет навыками поиска оригинальных путей решения отдельных задач и выработки 

новых идей на базе интернет-ресурсов;
 умеет различать системные изменения и речевые ошибки, распространенные в 

современных русскоязычных изданиях;
 умеет дать квалифицированную оценку тенденций, действующих в современном русском 

языке и отражающихся в практике печатных изданий
 владеет практическими умениями и навыками  анализа литературных и культурных 

явлений конкретной исторической эпохи России.

магистрант модуля  «польская филология»
 владеет польским языком и использует его в практических, академических и научных 

целях;
 владеет практическими навыками перевода с польского языка;
 владеет различными методами анализа польских  художественных и научных текстов;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  

течений;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных и культурных 

явлений конкретной исторической эпохи Польши;
 владеет навыками аналитического чтения текстов польской художественной литературы;
 владеет навыками многостороннего подхода к изучению культурных и литературных 

взаимоотношений;
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 владеет практическими умения и навыками анализа и теоретического осмысления 
этноязыковых стереотипов славянского мира, отраженных в паремиологических 
единицах.

магистрант модуля «украинская филология»
 владеет украинским  языком и использует его в практических, академических и научных 

целях;
 владеет практическими навыками перевода с украинского языка;
 владеет различными методами анализа украинских художественных и научных текстов;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  

течений;
 владеет практическими умениями и навыками анализа литературных и культурных 

явлений конкретной исторической эпохи Украины.

в) навыки и умения делать выводы
 формирование обоснованных выводов на основе критического анализа сложной и 

неполной информации (в том числе и новейших исследований); инновационный синтез 
информации с опорой на новейшие данные; 

 программа представляет магистранту богатейший спектр научных взглядов и точек 
зрения; владение подобной информацией развивает критический анализ и синтез 
полученных на этой основе результатов, умение делать качественно новые  выводы из 
хорошо известных данных;

 самостоятельное принятие правильных и эффективных решений при анализе конкретной 
проблемы;

 умения и навыки  анализа и оценки при решении конкретных вопросов и проблем в 
области славянской филологии;

 умения  и навыки делать аргументированные выводы на основе критического анализа 
имеющейся информации.

 магистрантвладеет умением интегрировать знания;
 в условиях групповой или самостоятельной работы магистрант способен 

трансформировать, в случае необходимости, отвлеченные данные и/или ситуации с 
использованием как стардартных, так и инновационных методов, характерных для 
славянской филологии, делать обоснованные выводы (письменно или устно), передавать 
их в точной формулировке;

 владеет навыками видения проблемы в синхронии и диахронии; навыки осмысления  
взаимовлияния входящих в систему (структуру)  отдельных элементов; навыки адаптации 
в ситуации и умения и навыки принимать самостоятельные решения; 

г) навыки коммуникации –
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 программа предлагает студентам многоаспектные исследования в области славянской 
филологии, которые требуют умения и навыков сотрудничества, группой работы;

 умение устанавливать профессиональные и компетентные контакты как с 
отечественными, так и зарубежными коллегами по всем основным проблемам славянской 
филологии на основе приобретенных  в ходе обучения компетенций;

 магистрант приобретает (на примере польских реалий) новые навыки общения с 
иностранцами, владеет раздличными формами поведения в иноязычной среде;

 программа  развивает способность воспринимать разные типы менталитета, может помочь 
коммуникации в различной ментальной и инонациональной среде;

 на основе полученных профессиональных знаний иностранного языка  умение читать 
научную  литературу  с распознаванием и последующим использованием закодированной 
в ней информации;

 обмен устной и письменной информацией с зарубежными коллегами и включение в 
научные дискуссии;

 аргументированное и четкое представление новых знаний во взаимосвязи с уже 
имеющимися знаниями;

 умение и навыки самостоятельной работы;
 умения и навыки разработки и управления проектом;
 умения и навыки привлечения необходимых дополнительных средств для адаптации в 

ситуации и для реализации собственных целей и задач;

 умение участвовать  в дискуссии,  диалоге культур; 
 умения достичь точности мышления и его адекватного использования в различного рода 

дебатах;
 навыки коммуникативной активности на основе расширения и конкретизации 

коннотационного поля;
 навыки представления научного доклада и фиксации собственной аргументированной 

позиции;
 навыки творческого использования современных коммуникационных и информационных 

технологий.
 навыки создания текстов для публичных выступлений и презентацый на грузинском и 

иностранном языках, с учетом академических норм и стандартов.

д) умение учиться –
Магистр филологии (по специальности русская филология, польская филология, украинская 
филология)  обладает навыками стратегического планирования и организации рабочего 
времени: он может в сфере своей 
 навыки самостоятельной работы, осознание особенностей учебного процесса;
 последовательная  и многоаспектная оценка собственного учебного процесса, 

установление необходимости дальнейшего обучения;
 на основе полученных с опорой на новейшие достижения знаний магистрант  будет 

открыт для получения новых знаний, и он будет готов использовать эти новые знания в 
своей научной практике;

 использование интернет-ресурсов;
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 устная, письменная и визуальная коммуникация на русском, польском или украинском 
языках;

 навыки использования  информационных технологий в качестве коммуникативного и 
учебного инструментария;

 успешное использование полученных знаний и навыков для филологического 
обеспечения различных областей (массмедиа, социология, психология) и межкультурной 
коммуникации;

 умения и навыки ораторского искусства и ведения полемики;
 поиск, нахождение и использование данных для решения проблем из области славянской

филологии;
 умение по-новому осмысливать научную литературу с помощью конкретного 

эмпирического материала.

е)  ценности –
Магистр филологии по специальности русская филология, польская филология, украинская 
филология  хорошо осознает профессиональную, социальную и этическую ответственность и 
соответствующие социальные и этические нормы; он соблюдает стандарты академической 
чести и этики; этику интерперсональных общений; он обладает способностью адекватно 
воспринимать и уважать межкультурные различия, культурное многообразие; его 
характеризует толерантность, уважение к иным конфессиям, культурам и мнениям; уважение 
демократических ценностей; он может оценить свое и чужое отношение к ценностям и 
вносить свой вклад во внедрение новых ценностей.

Методы достижения результатов обучения: Для достижения намеченных результатов 
обучения программа использует установленные учебным планом формы обучения – лекции, 
рабочие группы, семинары, домашние задания, рефераты, презентации, перевод, 
магистерская работа, эссе, промежуточный (коллоквиум)  и итоговый контроль. В формате 
используются также различные методы обучения (вербальный метод, метод анализа и 
синтеза, работа с научной, учебной и справочной литературой, конспектирование, 
составление тезисов, аннотаций, индукция, дедукция, анализ и ситез, групповая работа, 
эвристический метод, ролевые и ситуативные игры, дискуссия/дебаты, объяснительный 
метод, письменные задания и др.).

Система оценки знаний магистранта:
Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и 
науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  
образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического 
совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, 
регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете». 
Знания студентов оучениваются по 100 бальной системе. Минимальная оценка – 51 балл. 
Согласно действующим в университете правилам, регулирующим ход учебного процесса, 
знания студенртов оцениваются следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень 
хорошо, B; 71-80– хорошо, C; 61-70–удовлетворительно, D; 51-60– достаточно, E; 41-50– не 
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сдал, FX; 0-40 – срезался, F. Критерии оценки даны в конкретном силлабусе. Оценивание 
производится как миимум по четырем компонентам.

Контактное лицо:
Давид Гоциридзе – профессор, доктор филологических наук
davidgotsiridze@yahoo.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი  
პრაქტიკა /Translation theory and translation practice

      
მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია:  ფილოლოგიის მაგისტრი/Master of Arts in Philology
სპეციალობა: თარგმანმცოდნეობა / Translation Studies
    
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტს. კრედიტები 
გადანაწილებულია შემდეგი მოცულობით: 
 პროგრამის სავალდებულო კურსებისათვის 35 კრედიტი;  
 სასპეციალიზაციო მოდულების  სავალდებულო კურსებისათვის 25 კრედიტი;
 არჩევითი  კურსებისათვის 30 კრედიტი;
 სამაგისტრო ნაშრომისათვის 30 კრედიტი.

სწავლების ენა:   პროგრამა ხორციელდება ქართულ ენაზე.

პროგრამის მიზანი:
საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან: 
დარგობრივი თარგმანი (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების
თარგმანი) და ფართო პროფილის თარგმანი  (გერმანული/რუსული ენები). სამაგისტრო
პროგრამის მიზანია  მოამზადოს  თარგმანმცოდნე, რომელსაც აქვს ღრმა და სისტემური  
თეორიული ცოდნა თარგმანმცოდნეობაში და დამოუკიდებელი პრაქტიკული
მთარგმნელობითი მუშაობის  უნარ-ჩვევები.  

სამაგისტრო პროგრამის “თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა“ მიზნები 
შეესაბამება  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, 
რადგან ორიენტირებულია ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების
დამკვიდრებაზე, საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული განვითარების
ხელშეწყობაზე; ტრადიციისა და ინოვაციის ლოგიკურ შერწყმაზე, სტუდენტის პიროვნულ და 
პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვაზე; სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებასა და 
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებაზე. უნივერსიტეტს აქვს ამ დარგის განვითარების 
კარგი ტრადიციები და აკადემიური პოტენციალი.
სამაგისტრო პროგრამის მკაფიოდ განსაზღვრული და კარგად გააზრებული, რეალისტური  
მიზნებისა და ამოცანების  ლოგიკურ შედეგს წარმოადგენს სწავლის შედეგები. პროგრამა
უზრუნველყოფს შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობას, ითვალისწინებს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნებს და მის შესატყვის
ცოდნას აძლევს სტუდენტს. 

პროგრამის მიზანი   მოდულისათვის    დარგობრივი თარგმანი:  
(ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი)   
 სპეციალური იურიდიული ტექსტების თარგმნის პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების

გამომუშავება;
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 იურიდიული ცოდნის მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს იურიდიული ტექსტების გაგებასა
და გააზრებას; 

 სპეციალურ ტერმინოლოგიაზე მუშაობის გამოცდილება და პროფესიული
ტერმინოლოგიური აპარატის გაფართოება;

 ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის
უნარის განვითარება;

 მონაცემთა ბაზითა და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევების
გამომუშავება და განვითარება;

 უცხო ენის ცოდნის  დონის ამაღლება და დახვეწა;
 თარგმნის უნივერსალური ჩვევების გამომუშავება;
 თარგმანის სტრატეგიისა და მოდელების შესწავლა;
 თეორიული ცოდნის აქტიური გამოყენება  პრაქტიკაში ენათაშორისი და

კულტურათაშორისი კომუნიკაციის დროს;
 ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).

პროგრამის მიზანი   მოდულისათვის    ფართო პროფილის თარგმანი : 
(გერმანული/რუსული ენები).
 უცხო ენის ცოდნის ზოგადი დონის ამაღლება და დახვეწა;
 თარგმნის უნივერსალური ჩვევების გამომუშავება;
 თარგმანის სტრატეგიისა და მოდელების შესწავლა;
 თეორიული ცოდნის აქტიური გამოყენება  პრაქტიკაში ენათაშორისი და

კულტურათაშორისი კომუნიკაციის დროს;
 მონაცემთა ბაზითა და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევების

გამომუშავება და განვითარება;
 სპეციალურ ტერმინოლოგიაზე მუშაობის უნარის გამომუშავება;
 თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამოუშავება;
 ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის

უნარის განვითარება;
 ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა);
 ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დახვეწა;
 მთარგმნელობითი საქმიანობის კულტურათაშორისი ასპექტების სიღრმისეულ გაცნობა.

ყველა ეს კონკრეტული მიზანი ემსახურება შემდეგი ძირითადი ამოცანების გადაჭრას:
 მისცეს სტუდენტს ის ცოდნა და უნარები, რომლებიც უზრუნველყოფს მის დასაქმებას

თარგმანის სფეროში (სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებში ექსპერტებად, 
მთარგმნელებად, რედაქტორებად, სტილისტებად და სხვ.).

 განუვითაროს ის უნარ-ჩვევები, რომელთა დახმარებით იგი შეძლებს მომავალშიც
სრულყოს თავისი ცოდნა და გაიკეთოს წარმატებული კარიერა;

 გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები და მისი შესატყვისი ცოდნა
მისცეს სტუდენტს;

 უზრუნველყოს    შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობა; 

 უზრუნველყოს სწავლისა და სწავლების  მაღალი ხარისხი.
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 აღზარდოს მაგისტრანტი, რომელიც თავისი ცხოვრებითა და პროფესიული საქმიანობით 
დაამკვიდრებს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებს, ხელს შეუწყობს  
საზოგადოების ინტელექტუალურ, ზნეობრივ და კულტურულ  განვითარებას. 

პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა:
 პროგრამაზე სწავლის  გაგრძელების მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის  ხარისხი ან

უნდა იყოს დიპლომირებული სპეციალისტი რომელიმე შემდეგი მიმართულებით: 
ჰუმანიტარული მეცნიერებები / განათლება / სოციალური მეცნიერებები / ხელოვნება /  
მიმართულებათშორისი დარგი (კულტურის კვლევები და რეგიონმცოდნეობა);

 პროგრამაზე დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ საერთო  სამაგისტრო გამოცდის
ჩაბარების შემთხვევაში.

 სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება
გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 პროგრამაზე სწავლის  გაგრძელების მსურველმა უნდა ჩააბაროს პროგრამაზე მისაღები 
გამოცდა „თარგმანის თეორიასა და ისტორიაში.“ 

სწავლის შედეგი: 
მოდული:    დარგობრივი თარგმანი (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული

დოკუმენტების თარგმანი)

ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში სტუდენტს აქვს
სწავლის  პროცესში მიღებული ღრმა და სისტემური ცოდნა  თარგმანმცოდნეობაში და
თარგმნის კარგად განვითარებული უნივერსალური უნარ-ჩვევები, გაცნობიერებული აქვს
იურიდიული მეცნიერებების ცალკეული თეორიული საკითხები და პრინციპები.  იცნობს
სპეციალურ იურიდიულ  ტერმინოლოგიას,  შეუძლია  ფაქტობრივი მასალის შემოქმედებითი
ათვისება,  მისი თეორიულ საფუძველზე განზოგადება და სისტემატიზება. ტერმინოლოგიური
ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნა. აქვს  მონაცემთა ბაზითა
და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევები;  მაგისტრს შეუძლია   შეიმუშაოს
ახალი,  ორიგინალური იდეები;  დამოუკიდებლად გაართვას თავი კომპლექსური
თეორიული პრობლემების კვლევას;  ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ
საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის
ინოვაციური გზები; შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს
ტრადიციული იდეები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  -     სამაგისტრო პროგრამა   ავითარებს
თარგმანმცოდნეობის  საკვლევი პრობლემისა და სათარგმნი ტექსტისადმი შემოქმედებითი
მიდგომის უნარს და  დამოუკიდებელი პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევებს. მაგისტრს
შეუძლია ორიგინალური გზები იპოვოს თარგმანმცოდნეობის თეორიული პრობლემისა და
პრაქტიკული ამოცანის ახალი პრობლემის  დამოუკიდებლად გადასაჭრელად. შეუძლია  
ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  
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ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები, შემოქმედებითად
გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს ტრადიციული იდეები.  მაგისტრს აქვს
სპეციალურ ტექსტებზე პრაქტიკულ მუშაობის კარგი გამოცდილება, შეუძლია დასახოს
კომპლექსური ამოცანა, სწორი მეთოდოლოგიური პოზიციებიდან შეისწავლოს
თარგმანმცოდნეობის თეორიული საკითხები და გადაჭრას პრაქტიკული ამოცანები,  
წარმატებით გამოიყენოს თავისი ცოდნა და უნარები ახალ, გაუთვალისწინებელ
მულტიდისციპლინარულ გარემოში როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სამუშაო ჯგუფთან
ერთად.  კვლევის დროს გამოიყენოს თარგმანმცოდნეობის უახლესი მეთოდები და
მიდგომები;

დასკვნის უნარი  -    თარგმანმცოდნეობის თანამედროვე მიღწევებისა და ისტორიული
გამოცდილების  ცოდნა მაგისტრს საშუალებას აძლევს კრიტიკულად შეაფასოს, სინთეზურად
და ინოვაციურად გადაჭრას  თარგმანის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები.  
მაგისტრს აქვს უნარი დასაბუთებული დასკვნები გააკეთოს არა მხოლოდ კარგად ცნობილი
მონაცემების ანალიზის საფუძველზე,  არამედ  მოიძიოს დამატებითი რესურსები და ენობრივი  
თუ კულტურათაშორისი კომუნიკაციის რთული პრობლემები იმ შემთხვევაშიც კი გადაჭრას, 
როცა  მწირი  და წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია აქვს.

კომუნიკაციის უნარი -     მაგისტრს  აქვს ზეპირი და წერითი პრეზენტაციის დახვეწილი
კულტურა;  შეუძლია აკადემიური თუ პროფესიული საზოგადოების წინაშე ქართულ და
უცხოურ  ენებზე   ლოგიკურად  დაასაბუთოს და დაიცვას თავისი პოზიცია და
თარგმანმცოდნეობის კვლევების თანამედროვე მეთოდებზე დაფუძნებული თვალსაზრისი. 
მას შეუძლია ეფექტურად და  ნაყოფიერად იმუშაოს მკვლევართა და პრაქტიკოს
მთარგმნელთა ჯგუფთან, ითანამშრომლოს   კოლეგებთან  როგორც საქართველოში, ასევე
მის ფარგლებს გარეთ, იყოს საერთაშორისო აკადემიური სივრცის სრულფასოვანი წევრი.

სწავლის უნარი - მაგისტრატურაში შეძენილ თეორიულ
  ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით მაგისტრი აცნობიერებს სწავლის
პროცესის თავისებურებებს. მას  შეუძლია სტრატეგიულად  სწორად და მაღალ დონეზე
დაგეგმოს სწავლა და ცოდნის გაღრმავება, მომავალში სწავლა განაგრძოს
დოქტორანტურაში ან დამოუკიდებლად გააგრძელოს  თავისი პროფესიული ცოდნის
სრულყოფა.  

ღირებულებები   -    მაგისტრს თეორიული კვლევისა  და პრაქტიკული მოღვაწეობის დროს   
სიღრმისეულად აქვს გაცნობიერებული მთარგმნელის როგორც პროფესიული, ასევე
ეთიკური და მორალური პასუხისმგებლობა. მას  შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და
სხვების დამოკიდებულების სწორი შეფასება; თარგმანის, როგორც კულტურათაშორისი
კომუნიკაციის უმნიშვნელოვანესი ფენომენის, პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების
სიღრმისეული გააზრების საფუძველზე სტუდენტს  განვითარებული აქვს  განსხვავებული
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა;  იგი არა მარტო მატარებელია  ამ ღირებულებებისა, 
არამედ თავისი პროფესიული  საქმიანობის  დროს  ხელს უწყობს საზოგადოებაში მათ
დამკვიდრებას. მაგისტრი აცნობიერებს და იცავს აკადემიური პატიოსნების საყოველთაოდ
აღიარებულ სტანდარტებს.
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მოდული:    ფართო პროფილის თარგმანი (გერმანული/რუსული ენები).

ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში სტუდენტს აქვს
სწავლის  პროცესში მიღებული ღრმა და სისტემური ცოდნა  თარგმანმცოდნეობაში და
თარგმნის კარგად განვითარებული უნივერსალური უნარ-ჩვევები, შეუძლია  ფაქტობრივი
მასალის შემოქმედებითი ათვისება,  მისი თეორიულ საფუძველზე განზოგადება და
სისტემატიზება. ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების
მოძებნა. აქვს  მონაცემთა ბაზითა და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევები;  
მაგისტრს შეუძლია   შეიმუშაოს ახალი,  ორიგინალური იდეები;  დამოუკიდებლად გაართვას
თავი კომპლექსური თეორიული პრობლემების კვლევას;  ახალი კუთხით შეხედოს არა
მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს
მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები; შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად
განავითაროს ტრადიციული იდეები.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  -     სამაგისტრო პროგრამა   ავითარებს
თარგმანმცოდნეობის  საკვლევი პრობლემისა და სათარგმნი ტექსტისადმი შემოქმედებითი
მიდგომის უნარს და  დამოუკიდებელი პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევებს. მაგისტრს
შეუძლია ორიგინალური გზები იპოვოს თარგმანმცოდნეობის თეორიული პრობლემისა და
პრაქტიკული ამოცანის ახალი პრობლემის  დამოუკიდებლად გადასაჭრელად. შეუძლია  
ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  
ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები, შემოქმედებითად
გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს ტრადიციული იდეები.  მაგისტრს აქვს
სპეციალურ ტექსტებზე პრაქტიკულ მუშაობის კარგი გამოცდილება, შეუძლია დასახოს
კომპლექსური ამოცანა, სწორი მეთოდოლოგიური პოზიციებიდან შეისწავლოს
თარგმანმცოდნეობის თეორიული საკითხები და გადაჭრას პრაქტიკული ამოცანები,  
წარმატებით გამოიყენოს თავისი ცოდნა და უნარები ახალ, გაუთვალისწინებელ
მულტიდისციპლინარულ გარემოში როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სამუშაო ჯგუფთან
ერთად. კვლევის დროს გამოიყენოს თარგმანმცოდნეობის უახლესი მეთოდები და
მიდგომები;

დასკვნის უნარი -    თარგმანმცოდნეობის თანამედროვე მიღწევებისა და ისტორიული
გამოცდილების  ცოდნა მაგისტრს საშუალებას აძლევს კრიტიკულად შეაფასოს, სინთეზურად
და ინოვაციურად გადაჭრას  თარგმანის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები.  
მაგისტრს აქვს უნარი დასაბუთებული დასკვნები გააკეთოს არა მხოლოდ კარგად ცნობილი
მონაცემების ანალიზის საფუძველზე,  არამედ  მოიძიოს დამატებითი რესურსები და ენობრივი  
თუ კულტურათაშორისი კომუნიკაციის რთული პრობლემები იმ შემთხვევაშიც კი გადაჭრას, 
როცა  მწირი  და წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია აქვს.

კომუნიკაციის უნარი -     მაგისტრს  აქვს ზეპირი და წერითი პრეზენტაციის დახვეწილი
კულტურა;  შეუძლია აკადემიური თუ პროფესიული საზოგადოების წინაშე ქართულ და
უცხოურ  ენებზე   ლოგიკურად  დაასაბუთოს და დაიცვას თავისი პოზიცია და
თარგმანმცოდნეობის კვლევების თანამედროვე მეთოდებზე დაფუძნებული თვალსაზრისი. 
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მას შეუძლია ეფექტურად და  ნაყოფიერად იმუშაოს მკვლევართა და პრაქტიკოს
მთარგმნელთა ჯგუფთან, ითანამშრომლოს   კოლეგებთან  როგორც საქართველოში, ასევე
მის ფარგლებს გარეთ, იყოს საერთაშორისო აკადემიური სივრცის სრულფასოვანი წევრი.

სწავლის უნარი - მაგისტრატურაში შეძენილ თეორიულ
  ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით მაგისტრი აცნობიერებს სწავლის
პროცესის თავისებურებებს. მას  შეუძლია სტრატეგიულად  სწორად და მაღალ დონეზე
დაგეგმოს სწავლა და ცოდნის გაღრმავება, მომავალში სწავლა განაგრძოს
დოქტორანტურაში ან დამოუკიდებლად გააგრძელოს  თავისი პროფესიული ცოდნის
სრულყოფა.  მაგისტრს გააჩნია ახალი ცოდნის შეძენისა და ინტეგრირების  უნარი, რაც მას
საშუალებას აძლევს თარგმანის პრობლემები განიხილოს კულტურათა დიალოგის ფართო  
კონტექსტში, კულტურისა და მეცნიერების განვითარების პრობლემებთან მჭიდრო მიზეზ-
შედეგობრივ კავშირში, შეუძლია იმუშაოს ზუსტად, საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს
თავისი უნარების ადაპტაცია ახალი თეორიული პრობლემების თუ პრაქტიკული ამოცანების  
ეფექტურად გადასაჭრელად.      

ღირებულებები   -    მაგისტრს თეორიული კვლევისა  და პრაქტიკული მოღვაწეობის დროს   
სიღრმისეულად აქვს გაცნობიერებული მთარგმნელის როგორც პროფესიული, ასევე
ეთიკური და მორალური პასუხისმგებლობა. მას  შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და
სხვების დამოკიდებულების სწორი შეფასება; თარგმანის, როგორც კულტურათაშორისი
კომუნიკაციის უმნიშვნელოვანესი ფენომენის, პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების
სიღრმისეული გააზრების საფუძველზე სტუდენტს  განვითარებული აქვს  განსხვავებული
კულტურებისა და აზრის პატივისცემა;  იგი არა მარტო მატარებელია  ამ ღირებულებებისა, 
არამედ თავისი პროფესიული  საქმიანობის  დროს  ხელს უწყობს საზოგადოებაში მათ
დამკვიდრებას. მაგისტრი აცნობიერებს და იცავს აკადემიური პატიოსნების საყოველთაოდ
აღიარებულ სტანდარტებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
    სწავლის შედეგების მისაღწევად   პროგრამაში  ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  სემინარის, 
საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, 
სამაგისტრო  ნაშრომის (ან სამაგისტრო თარგმანის),  დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორმატში  პროგრამაში გამოყენებულია სხვადასხვა მეთოდი: კლასიკური ლექცია, 
ვერბალური გადმოცემის, ინტერაქციული სწავლების მეთოდები. წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ლექცია-სემინარებზე სტუდენტთა ჩართულობა
(დისკუსია/დებატების საფუძველზე) პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების ათვისების
წინაპირობაა.  გამოყენებული იქნება ფორმალური ლოგიკის მეთოდები (ინდუქცია, 
დედუქცია, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, სინთეზი და ანალიზი). სტუდენტის მიერ მასალის
ათვისებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც ზეპირი (სემინარი),  ისე წერითი მეთოდი.

გამოიყენება შედარებით-ისტორიული  ანალიზის მეთოდები. რაც შეეხება ლექციის
წარმართვის მეთოდებს, გამოიყენება მონოლოგის, დიალოგისა და მსჯელობის მეთოდები. 
სემინარული მუშაობის დროს ზოგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება როლურ-სიტუაციური  
მეთოდი, კერძოდ, სტუდენტების წინასწარ ჯგუფებად დაყოფისა და მათთვის სათანადო
კონსულტაციების ჩატარების შემდეგ, შესაძლებელია ჩატარდეს დებატები წინასწარ შერჩეულ
თემაზე. ენობრივი და ლიტერატურული პროცესების სისტემური და კომპარატივისტული  
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ანალიზის  მეთოდების გამოყენება. აღნიშნული მეთოდები მიზნად ისახავს სტუდენტის
სასწავლო პროცესის აქტიურ მონაწილედ ქცევას, ცოდნის დაგროვების პროცესში მის
დაინტერესებას და ანალიტიკური აზროვნების უნარის განვითარებას.

შესაბამისი ტექნიკური ბაზის არსებობის შემთხვევაში სასწავლო პროგრამით
გათვალისწინებული თემების სალექციო პრეზენტაცია მიზანშეწონილია PowerPoint-ის
პროგრამის გამოყენებით. ანალოგიური მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია სტუდენტის
მიერ მომზადებული რეფერატის პრეზენტაციაც.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 –
ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-
60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები
მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცირ.პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი.
ელ-ფოსტა: nana.gaprindashvili@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და
სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე / Literary Studies, Textology and Publishing 

პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს 2 მოდულს:
1. ზოგადი და შედარებითი  ლიტერატურათმცოდნეობა, 

2. ტექსტოლოგია და სარედაქციო–საგამომცემლო საქმე.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology
სპეციალობა/სპეციალიზაცია: ლიტერატურის თეორია და შედარებითი
ლიტერატურათმცოდნეობა / ფილოლოგია;    Literary Theory and Comparative Literature/ 
Philology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი. პროგრამის სავალდებულო კურსები _ 
30 კრედიტი; სასპეციალიზაციო მოდულების კურსები _ 30 კრედიტი; არჩევითი კურსები _ 30 
კრედიტი; სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული.

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამას _ “ლიტერატურათმცოდნეობა, 
ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე”  ერთობლივად წარმოადგენს ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი (ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
ინსტიტუტი) და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა
რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. პროგრამა თავისი არსითა და
დანიშნულებით მულტიმეთოდოლოგიურია და ორიენტირებულია საქართველოს დასაქმების
ბაზარზე.  
პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაგისტრები როგორც თანამედროვე
ლიტერატურათმცოდნეობითი კვლევების ძირითადი თეორიული მიმართულებების _ 
ინტერკულტურული და კულტურათაშორისი კვლევეების, ისე სპეციფიკური ფილოლოგიური
საქმიანობის _ ტექსტოლოგიური კვლევებისა და  სარედაქციო-საგამომცემლო მუშაობის
მიმართულებით, აღჭურვოს ისინი საჭირო ღრმა და ფუნდამენტური თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნით. 
სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ
საწყისი საბაკალავრო განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მათ დარგებსა და
ქვედარგებშჳ ან ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგებში და სურთ, გააღრმავონ
პროფესიული ცოდნა ან შეიცვალონ სპეციალობა ზოგადი და შედარებითი
ლიტერატურათმცოდნეობის, აგრეთვე, ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო საქმის
მიმართულებით, პროგრამის მიზანი სწორედ ამ პროფილის ფილოლოგების მომზადებაა. 
პროგრამაში ჩართულია რიგი სასწავლო კურსებისა, რომლებმაც ერთი მხრივ, უნდა შეავსონ
და განავრცონ საბაკალავრო საფეხურზე მიღებული ცოდნა, ხოლო, მეორე მხრივ, 
მოამზადონ მაგისტრატურის სტუდენტები შედარებით რთული და სპეციფიკური სასწავლო
კურსების დასაძლევად, რომელთაც მოიცავს სამაგისტრო პროგრამა.
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პროგრამაში გამოყოფილია ორი მოდული: ა) ზოგადი და შედარებითი
ლიტერატურათმცოდნეობა; ბ) ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე. 
პროგრამა ეფუძნება სასწავლო კურსების სწორ თანამიმდევრობასა და ლოგიკურ
ურთიერთკავშირს, რომელზეც აგებულია მათი სემესტრული  განაწილების პრინციპი. ორივე
მოდულისათვის საერთო სავალდებულო სასწავლო კურსები გამიზნულია როგორც ერთი, 
ისე მეორე ქვემიმართულების მაგისტრანტებისათვის და მიზნად ისახავს იმ აუცილებელი
ზოგადი პროფესიული ცოდნის მიცემას, რაც ესაჭიროება თანამედროვე ტიპის მეცნიერ-
ფილოლოგს, დაინტერესებულს როგორც თეორიული ლიტერატურათმცოდნეობითი
კვლევებით, ისე _ პრაქტიკული ფილოლოგიური მუშაობით. მეორეს მხრივ, სასწავლო
კურსები, რომლებიც განკუთვნილია ცალკეული მოდულებისათვის ქმნის სპეციფიკურ
დარგობრივ ბლოკებს  და შეესაბამება იმ აუცილებელ სტანდარტს, რომელიც მოეთხოვება
შესაბამისი ქვემიმართულების სპეციალისტს.  არჩევითი საგნები, თავის მხრივ, დალაგებულია
საერთო-ფილოლოგიური ცოდნისა და დარგობრივი ცოდნის შემდგომი გაღრმავების
პრინციპით. 
სამაგისტრო პროგრამის “ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-
საგამომცემლო საქმე” საერთო მიზნებია:

 მოამზადოს მაგისტრანტები ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, 
ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო საქმის მიმართულებით სამეცნიერო-კვლევითი, 
პედაგოგიური და პრაქტიკული საქმიანობისათვის.

 საშუალება მისცეს სტუდენტს, გაიაზროს მხატვრული ტექსტი სხვადასხვა
თანამედროვე კრიტიკული: მეთოდის _ ინტერპრეტაციული, კომპარატივისტული, 
ტიპოლოგიური, ჰოლისტიკური და სხვა _ მეშვეობით. 

 დაეხმაროს სტუდენტს, ღრმად ჩაწვდეს კრიტიკული თეორიის არსს, რომელიც
განსაკუთრებით კარგადაა ასახული ინტერპრეტაციისა და კომპარატივისტიკის (შედარებითი
ლიტერატურათმცოდნეობის) კრიტიკული აზროვნების მეთოდებში.

 საშუალება მისცეს სტუდენტს, შეისწავლოს ლიტერატურა ფართო
ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში და ასახოს მისი ინდივიდუალური ინტერესი საკუთარი
კვლევისას ლიტერატურათმცოდნეობასა და სხვა მომიჯნავე დისციპლინებთან მიმართებით. 
ეს დისციპლინებია: ქართული ლიტერატურის ისტორია, ევროპული ლიტერატურის ისტორია, 
ფილოსოფია, ესთეტიკა, ანთროპოლოგია, ფოლკლორი და სხვ. 

 გააცნოს სტუდენტებს ძირითადი საკითხები/პრობლემები თანამედროვე
ლიტერატურულ-თეორიულ მსჯელობებთან დაკავშირებით, გაარკვიოს ისინი კონკრეტულ
ინტელექტუალურ მიმდინარეობებში, ფორმირებებში, ძირითად ცნებებსა და კრიტიკულ
საკითხებში. 

 მიმართოს სტუდენტის ინტერესი თანამედროვე თეორიული მეთოდოლოგიების
ათვისებისაკენ, რაც მოიცავს ნარატოლოგიას, პოსტსტრუქტურალიზმს, პოსტმოდერნისტულ
აზროვნებას, სემიოტიკას, ფსიქოანალიზს, რეცეფციულ ესთეტიკას და სხვ. თეორიული
ასპექტების შესწავლისას ყურადღების გაუმახვილოს ისტორიულ ფაქტორზეც, რაც, 
შესაბამისად,  სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას, გაიგონ, თუ როგორ ხდებოდა
რომელიმე კონკრეტული ცნების ჩამოყალიბება და ტრანსფორმაცია ფილოსოფიური, 
ესთეტიკური, პოლიტიკური და სოციალური მსჯელობების გავლენით. სტუდენტებს
შეეძლებათ იმუშაონ სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდზე ანტიკური და შუასაუკუნეებიდან
მოყოლებული პოსტმოდერნიზმამდე.
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 მიმართოს მაგისტრანტების ინტერესი ინტერკულტურული კვლევებისადმი, 
დაეხმაროს ლიტერატურის როგორც კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ფორმის
მასშტაბურად გააზრებაში;

 გააცნოს სტუდენტებს ქართული ლიტერატურათმცოდნეობითი ტრადიციები, მათ
შორის, ლექსმცოდნეობითი, მეთოდოლოგიები და მათი პრაქტიკაში გამოყენება და
განუმარტოს მათი მიმართება თანამედროვე ევროპულ თეორიულ ტენდენციებთან. 

 დაეხმაროს სტუდენტებს ტექსტის თეორიის _ ტექსტოლოგიის, როგორც აუცილებელი
ფილოლოგიური დარგისა და სპეციალობის მაღალპრფესიულად ათვისებაში; ხელი შეუწყოს
სტუდენტს ტექსტოლოგიური მუშაობის თეორიული და პრაქტიკული ნიუანსების დაუფლებაში;

 გააცნოს სტუდენტებს მხატვრული და არამხატვრული ტექსტის რედაქტირების, 
კორექტირებისა და სტილისტური დამუშავების თეორიული და პრაქტიკული ტექნოლოგიები;

 გააცნოს სტუდენტებს საგამომცემლო საქმიანობის, როგორც ჰუმანიტარული
აზროვნების აუცილებელი პრქტიკული პროდუქტის მუშაობის სპეციფიკა. მათ შორის: 
საგამომცემლო საქმის ისტორია, ქართული საგამომცემლო საქმის ისტორიის ჩათვლით; 
წიგნის ბეჭდვის ისტორია, მათ შორის ქართული წიგნის ბეჭდვისა; საგამომცემლო
ტექნოლოგიები; ტექსტის გამოსაცემად მომზადების ტექნოლოგიები; ბეჭდვის ტიპები და
სახეობები; თემატური გამომცემლობები; საგამომცემლო მარკეტინგი და პროდუქციის
რეალიზების ტექნოლოგიები.

 დაეხმაროს სტუდენტებს, ჩამოყალიბდნენ კვლევის თანამედროვე ტექნოლოგიებში
დაოსტატებულ პროფესიონალებად, რომელთაც შესწევთ უნარი, დააკმაყოფილონ ახალი
სტანდარტები და, რაც არსებითია,  ხელი შეუწყონ ქართული ლიტერატურათმცოდნეობითი
სკოლის ჩართვას მსოფლიო ფილოლოგიურ დიალოგში.

 პროგრამის განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს კვლევითი კომპონენტი, რაც  
საშუალებას აძლევს სტუდენტს, ერთად მოუყაროს თავი მის თეორიულ, ისტორიულ და
დისციპლინურ ინტერესს, რათა დასახოს თავისი კვლევისა და პრაქტიკული მოღვაწეობის
კონკრეტული მიზანი. კვლევითი კომპონენტი მოიცავს ლინგვისტურ/ლიტერატურული
ტრადიციის შესწავლას, სპეციალურ ლიტერატურულ-ისტორიულ სფეროს, ლიტერატურულ
მიმდინარეობას, მიმართულებას თუ ჟანრს, დისციპლინასთან დაკავშირებულ საგანს ან  
პროდუქციის სფეროს (მაგ: წიგნის გამოცემა, ფილმი, ფილოსოფია, პოლიტოლოგია, 
ლინგვისტიკა), სხვა ნებისმიერ, უკვე კარგად განსაზღვრულ, სწავლების სფეროს (მაგ: 
შუასაუკუნეების შესწავლა, თანამედროვე ევროპული ინტელექტუალური ისტორია, 
პოპულარული კულტურა, ხელოვნების ისტორია, წიგნის ბეჭდვის ისტორია). ამ საგნებში
საკითხავი ლიტერატურა შექმნის სათანადო კონტექსტს და, შემდგომში, დაეხმარება
სტუდენტებს სამაგისტრო თემაზე მუშაობისას.  

 პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს, რომ მათ შეძლონ მონაწილეობა გაცვლით
პროგრამებში შემდგომში, შრომით ბაზარზე წარმატებით დასასაქმებლად ან / და სწავლის
გასაგრძელებლად სწავლების მესამე საფეხურზე საქართველოს უნივერსიტეტების
დოქტორანტურაში ლიტერატურის თეორიის, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, 
ლექსთმცოდნეობის, ტექსტოლოგიის, ქართული ლიტერატურის მიმართულებით ან იმ
დასავლური უნივერსიტეტების ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
მიმართულების სადოქტორო პროგრამებზე, სადაც ფუნქციონირებს ანალოგიური
პროფილის სამაგისტრო პროგრამები და მიმართულებები (ზაარლანდის უნივერსიტეტი, 
ათენის უნივერსიტეტი, ბარსელონას უნივერსიტეტი, ბერგამოს უნივერსიტეტი, პენსელვანიის
უნივერსიტეტი, სორბონას უნივერსიტეტი).
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სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებში მათ დარგებსა და ქვედარგებში ან  

ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში, კერძოდ რეგიონმცოდნეობითი პროფილით –
კავკასიოლოგია, აღმოსავლეთმცოდნეობა, ამერიკანისტიკა და სხვ. 

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა; 
 უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ლიტერატურის თეორიაში. 

სწავლის შედეგი: 
ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო საქმის სამაგისტრო პროგრამით 
მომზადებული მაგისტრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი 
ღრმა და სისტემური განათლება სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის 
საფუძვლები ლიტერატურათმოცდნეობით და საგამომცემლო საქმის დისციპლინებში; იგი 
დარგს ფლობს კონცეპტუალურ დონეზე. ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა 
დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის 
მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა; შესწევს დამოუკიდებლად როგორც სამეცნიერო-
თეორიული, ისე პრაქტიკული მუშაობის უნარი.  მაგისტრს აქვს კარგი თეორიული და 
პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული 
თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, 
რომელიც აუცილებელია განათლების შემდგომ საფეხურზე (დოქტურანტურაში) სწავლის 
გაგრძელებისთვის.   
სამაგისტრო პროგრამა _ “ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და საგამომცემლო
საქმე” _ შემავალი სასწავლო კურსების დაძლევის შედეგად, მაგისტრანტს უყალიბდება
თანამედროვე ტიპის ფილოლოგისათვის მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები. ყოველი სასწავლო
კურსის სწავლების შედეგი კონკრეტული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაა; სასწავლო მასალა
დაფუძნებულია დარგის, მიმართულების აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს
პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას (რაც დეტალურად არის ასახული კონკრეტული
კურსების სილაბუსების ანოტაციებსა და შინაარსებში). მოსალოდნელი შედეგების ზოგადი
სისტემა ამგვარია:   
საშუალება მისცეს სტუდენტს, შეისწავლოს ლიტერატურა ფართო ინტერდისციპლინარულ
კონტექსტში და

1. ცოდნა და გაცნობიერება
1.1 მაგისტრანტს აქვს დარგობრივი სფეროს - ზოგადი და შედარებითი

ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო საქმის - უახლესი
თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა და უნარი ასახოს
ინდივიდუალური ინტერესი საკუთარი კვლევისას ლიტერატურათმცოდნეობასა და სხვა
მომიჯნავე დისციპლინებთან მიმართებით. ეს დისციპლინებია: ქართული ლიტერატურის
ისტორია, ევროპული ლიტერატურის ისტორია, ფილოსოფია, ესთეტიკა, 
ანთროპოლოგია, ფოლკლორი და სხვა.  
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1.2 მაგისტრს შეუძლია გაიაზროს მხატვრული ტექსტი სხვადასხვა თანამედროვე კრიტიკული
მეთოდების _ ინტერპრეტაციული, კომპარატივისტული, ტიპოლოგიური, ჰოლისტიკური
და სხვა _ მეშვეობით; ღრმად ჩაწვდეს კრიტიკული თეორიის არსს, რომელიც
განსაკუთრებით კარგადაა ასახული ინტერპრეტაციისა და კომპარატივისტიკის
(შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის) კრიტიკული აზროვნების მეთოდებში;

1.3 აქვს ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით
ოპერირების უნარი. შეუძლია ტერმინის განსაზღვრა,  სწორად მისადაგება. ერკვევა
თანამედროვე ინტელექტუალურ მიმდინარეობებში (მოდერნიზმიდან
პოსტმოდერნიზმამდე და შემდეგ), ფორმირებებში, ძირითად ცნებებსა და კრიტიკულ
საკითხებში. 

1.4 შეუძლია ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავება, აგრეთვე, ცალკეული პრობლემის
გამოკვეთა, შეცნობა, გააზრება და გადაჭრა ინტერდისციპლინურ კონტექსტში სხვადასხვა
მეთოდების – ინტერპრეტაციული, კომპარატივისტული, ტიპოლოგიური, ჰოლისტიკური
და სხვა – გამოყენებით. 

1.5 შუძლია ტექსტის თეორიული და პრაქტიკული დამუშავება: ცოდნის შეჯამება, 
კლასიფიცირება, დასმული საკითხების შეპირისპირება და შეფასება ზოგადი
ლიტერატურათმცოდნეობის, ლექსმცოდნეობის, ტექსტოლოგიის და სხვა აუცილებელი
მიმართულებებით;

1.6 აცნობიერებს დარგისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური
პოზიციის ჩამოყალიბება. 

1.7 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 
ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
2.1 სრულად ფლობს დარგისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ მეთოდებს. შეუძლია

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური, პრაქტიკული
საქმიანობის პროცესში; შეუძლია ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და
საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; ნებისმიერი მხატვრული და არამხატვრული
ტექსტის რედაქტირება, კორექტირება და სტილისტური დამუშავება; ესმის
საგამომცემლო საქმიანობის, როგორც ჰუმანიტარული აზროვნების აუცილებელი
პრაქტიკული პროდუქტის, მუშაობის სპეციფიკა. შეუძლია კომპლექსური პრობლემების
გადაჭრა ახალი და ორიგინალური გზებით; შეუძლია კვლევის განხორციელება
დამოუკიდებლად, უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

2.2 ფლობს და იყენებს დარგისათვის სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის დონეზე, შეუძლია
საკვლევი პრობლემების შერჩევა,  დაკავშირება, კონსტრუირება. მუშაობს ზუსტად და
ეფექტიანად; 

2.3   შეუძლია უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარების შეძენა და  გამოყენება    ყოველ
კონკრეტულ  ვითარებაში. ეძებს ამოცანების გადაწყვეტის ახალ  და ორიგინალურ გზებს.

2.4 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია
და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის
უცხოენოვან  აუდიტორიაში.
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3. დასკვნის უნარი
3.1. შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების)

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;
3.2. კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებითა და დარგობრივი სფეროს უახლეს

მონაცემებზე დაყრდნობით, მაგისტრს შეუძლია ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი –
ანალიზი, კატეგორიზაცია, შედარება, შეპირისპირება, დასკვნების გამოტანა.

4. კომუნიკაციის უნარი
4.1 შეუძლია განახორციელოს თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების

დამაჯერებელი, მკაფიო, დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია აკადემიურ და
პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; შეუძლია თავისი პოზიციის
გამოხატვა, რეაგირება განსხვავებულ აზრზე, პროფესიულ კამათში ჩართვა, 
მოსაზრებების შეჯამება; 

4.2 მაგისტრი მუშაობისას ითვალისწინებს საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მიღწევებს. ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას, რომელიც ხელს უწყობს მათ
შემოქმედებით და კრიტიკულ გამოყენებას დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში.

  
5.  სწავლის უნარი
5.1 მაგისტრს გამომუშავებული აქვს შემდგომი საჭირო სწავლის უნარი: შეუძლია სწავლის

დამოუკიდებლად წარმართვა;
5.2 აცნობიერებს სწავლის პროცესის თავისებურებებს, დამოუკიდებლად გეგმავს დროს და

ახორციელებს სამუშაოს. გამომუშავებული აქვს სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალი დონე.

6. ღირებულებები  
6. 1  მაგისტრი მუშაობისას ითვალისწინებს აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს; 
6.2. შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და

ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლების პროცესში დავეყრდნობით სალექციო და სამუშაო ჯგუფების, შუალედური და 
ფინალური წერითი გამოცდების, პრეზენტაციების ფორმებს. გამოყენებული იქნება 
ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, მასალის დაკონსპექტების, ანალიზის, სინთეზის, ახსნა-
განმარტებისა და ჯგუფური მუშაობის მეთოდები. გამოყენებული იქნება დარგობრივი 
ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდები, აგრეთვე აღწერითი, შედარებითი, 
შეპირისპირებითი მეთოდები.

სტუდენტების ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე,
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სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა).
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ირმა რატიანი
ელ-ფოსტა: ir.ratiani@gmail.com, irma.ratiani@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის
ფილოლოგია/ Philology of Middle Ages Christian East

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ორ სასპეციალიზაციო მოდულს:
1. ქართული ფილოლოგია
2. სომხური ფილოლოგია

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology     
სპეციალობა: ქართული ფილოლოგია/სომხური ფილოლოგია Georgian Philology/ Armenian 
Philology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა  –  მოიცავს 120 ECTS კრედიტს.
 30 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის “შუა საუკუნეების

ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო
სასწავლო კურსებს.  

 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის თითოეული მოდულის (შუა საუკუნეების
ქართული ფილოლოგია, შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგია) სავალდებულო
სასწავლო კურსებისათვის.

 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის. 
არჩევითი კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი საგნის არჩევა
როგორც საკუთარი სპეციალობის, ისე მონათესავე პროფილის სამაგისტრო
პროგრამებიდან.

 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის
(სამაგისტრო ნაშრომისთვის).

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მიზანი:
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ბაზაზე მოქმედი სამაგისტრო პროგრამა “შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის
ფილოლოგია“ გარკვეულწილად აგრძელებს  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ქართული ფილოლოგიის, ბიზანტიური ფილოლოგიის, ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, 
არმენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამებს. იგი მოამზადებს ფილოლოგიის მაგისტრს, 
რომელსაც ეძლევა ფილოლოგიური, თეოლოგიური, ფილოსოფიური კომპეტენციები. 
პროგრამა შეინარჩუნებს და გააძლიერებს ქართული სამეცნიერო–კვლევითი სკოლის 
ტრადიციებს და მოამზადებს მაგისტრს შუა საუკუნეების სამწერლობო კულტურის 
კვლევებისთვის.

პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს ის ფაქტორი, რომ ქრისტიანული
აღმოსავლეთი კვლევის ტრადიციული ობიექტია ქრისტიანული დასავლეთისათვის. ამ
მიმართულებით არსებული ინტერესის სუბსიდირებას სხვა მიზეზებთან ერთად პოლიტიკური
მოტივი – საერთო ძირების ძიება განაპირობებდა, რაც მომავალი პოლიტიკური თუ
კულტურული ერთობის საფუძველი უნდა გამხდარიყო. 
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საქართველოსადმი, როგორც ქრისტიანული აღმოსავლეთის ნაწილისადმი ინტერესი
ამ კუთხით სხვადასხვა ინტენსივობით იღვიძებდა ხოლმე, მაგრამ ქართული ქრისტიანული
კულტურის კვლევა უმეტესად სირიულის ან სომხურის პრიმატით ვითარდებოდა. მიზეზი ამისა
იყო ერთი მხრივ, კვლევის ობიექტური სირთულეები, მეორე მხრივ კი ის, რომ ქართული
ქრისტიანული კულტურის პოპულარიზაცია არ იდგა სათანადო დონეზე თავად ქართველთა
მხრიდან, თავად შუა საუკუნეების ქართული ქრისტიანული კულტურა იყო საქართველოში
არასაკმარისად აღწერილი და შესწავლილი. 

ქართული ქრისტიანული სახელმწიფოს ისტორია, კულტურა, მისი მწერლობა
აღმოსავლეთქრისტიანული სამყაროს წიაღში ჩაისახა და განვითარდა. შესაბამისად, 
გამორიცხულია შუა საუკუნეების საქართველოს კულტურული პრობლემების სრულფასოვანი
კვლევა მისი სასიცოცხლო გარემოს გათვალისწინების გარეშე. 

ამგვარად, შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგიის
სამაგისტრო პროგრამა  მოამზადებს ფილოლოგიის მაგისტრს შუა საუკუნეების სამწერლობო
კულტურის კვლევებისთვის ორი მიმართულებით: შუა საუკუნეების ქართული ფილოლოგია
და შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგია. საკმაოდ ფართო თემატიკა, კვლევის დიდი
პერსპექტივა მისცემს მაგისტრს კონკრეტულ ცოდნას, კვლევის მეთოდიკას, მუშაობის
ტექნიკას, კრიტიკული აზროვნების, ანალიზისა და აბსტრაჰირების უნარს. 

კონკრეტული საკვლევი თემების ფართო სპექტრში განხილვა კიდევ ერთხელ
გამოყოფს და გახაზავს კულტურულ ტიპოლოგიებს, მსგავსებებსა და განსხვავებებს, 
გავლენებს, ინტეგრაციასა და სეპარაციას შუა საუკუნეების ქრისტიანულ ცივილიზაციაში. იმ
პირობებში, როდესაც აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყარო დღესაც სირიულისა და
სომხურის პრიმატით შეისწავლება, ამ სივრცეში ქართული კულტურის თავისთავადობისა თუ
ინტეგრირებულობის კვლევა ქართველოლოგიის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა. 
მოცემული სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ამ ამოცანის განხორციელება კონკრეტული
თემის – ფილოლოგიური საქმიანობის, როგორც ინტეგრაციისა და კულტურული
ურთიერთობების ერთ-ერთი უმთავრესი საშუალების – შესწავლის გზით. 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია გააცნოს მაგისტრანტს “ლინგვა ფრანკა”-სა და
ნაციონალური ენების ურთიერთმიმართება შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთში, 
დაანახოს გზები, რომლითაც ვითარდებოდა ნაციონალური მწერლობა დიგლოსიის
პირობებში.
გააცნოს მას შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის სააზროვნო ინტერესები და
დაანახოს მსგავსი და განსხვავებული პრიორიტეტები ამ ინტერესებს შორის არჩევანის
გაკეთებისას ცალკეულ ქვეყნებში.
გაარკვიოს იგი შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის კულტურის ერთი ნაწილის –
მწიგნობრობის (ფილოლოგიის) ისტორიაში და შეასწავლოს ფილოლოგიური კვლევის
მეთოდები ანტიკურობიდან მოყოლებული დღემდე. 
აჩვენოს თარგმანის როლი შუა საუკუნეების ქრისტიანულ აღმოსავლეთში: თარგმანი, 
როგორც კულტურული ტრანსფერის მამოძრავებელი ძალა, თარგმანი, როგორც
სამწერლობო ენის ჩამოყალიბებისა და დახვეწის საფუძველი.
ამავე დროს, სამაგისტრო კურსის მიზანია თსუ-ში საფუძველი ჩაუყაროს შუა საუკუნეების
ქრისტიანული აღმოსავლეთის კომპარატივისტული კვლევის ერთ მსხვილ სფეროს, 
რომელიც გააერთიანებს შუა საუკუნეების ფილოლოგიური და მთარგმნელობითი
ტრადიციების კვლევას და განზოგადდება მედიევისტიკის კულტუროლოგიური
პარალელების კვლევებამდე.
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თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა “შუა საუკუნეების
ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, 
სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური
ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის
მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურს-დამთავრებულისთვის   შესაბამისი და
მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური
სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის ”შუა
საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” მიზნები და ორიენტირები
სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას -
უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, 
მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე
ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 

პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა: 
 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, მის დარგებსა და ქვედარგებში, 

აგრეთვე ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში, მაგალითად რეგიონმცოდნეობაში, 
კულტურის კვლევებში და სხვ. 

 საერთო სამაგისტრო გამოცდა (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი სამაგისტრო
გამოცდის გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად)

 უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება
გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით)

 სასპეციალიზაციო  წერითი გამოცდა, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაზე ტარდება
მოდულების მიხედვით, ცალ-ცალკე: შუა საუკუნეების ქართული ფილოლოგიის
მოდულისთვის სასპეციალიზაციო გამოცდა ტარდება  ძველ ქართულ ფილოლოგიაში;  
შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგიის მოდულისთვის სასპეციალიზაციო გამოცდა
ტარდება ძველ სომხურ ენაში.

სწავლის შედეგები:
სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი იქნება ერუდირებული სპეციალისტი, 
მიღებული ექნება დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური განათლება სპეციალობაში, 
ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები, შეეძლება დარგობრივ მონაცემთა 
დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის 
მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. მაგისტრს ექნება კარგი თეორიული და პრაქტიკული 
მომზადება, დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლება მიღებული თეორიული ცოდნის 
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პრაქტიკაში გამოყენება. ექნება ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის 
შემდგომი გაგრძელებისთვის.
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის “შუა საუკუნეების
ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება
შემდეგნაირად აღიწეროს:

ცოდნა-გაცნობიერება:
 სამაგისტრო კურსის მიზნებიდან გამომდინარე, სტუდენტი შეიძენს ღრმა ცოდნას შუა

საუკუნეების სხვადასხვა სამწერლობო ენისა (განს. ძვ. ქართული და ძვ. სომხური).
სტუდენტს ექნება ძვ. ქართული, ძვ. ბერძნული და  ძვ. სომხური ენების ცოდნა, 
დაუფლებულია ფილოლოგიური კვლევების მეთოდებს, იცნობს შუა საუკუნეების
სააზროვნო პროცესებს და კონკრეტულ ცოდნებზე დაყრდნობით, წყაროებზე
დაყრდნობით  შეუძლია სხვადასხვა ფილოლოგიური, ფილოსოფიური და
თეოლოგიური პრობლემების ანალიზი და მათი კონცეპტუალური შეფასება. 

 იცის ძველი სომხური და ძველი ქართული ენების აღწერითი გრამატიკის სრული კურსი.  
სამეცნიერო დონეზე ფლობს როგორც სომხურს, ისე შესატყვის ქართულ გრამატიკულ
ტერმინოლოგიას,  ქართულ-სომხურ ენობრივ კონტაქტებსა და სათანადო ლიტერატუ-
რას.

 პირველწყაროებზე დაყრდნობით შეისწავლის შუა საუკუნეების ქრისტიანული
აღმოსავლეთის ქვეყნების მწერლობას. იცის და ძველი ქართული სასულიერო
მწერლობისა და ძველი ქართული სამწერლობო კერების  ისტორია, სასულიერო მწერ-
ლობის დარგები და მათთან დაკავშირებული საკითხები

 კონკრეტულ მასალაზე დაყრდნობით გაეცნობა ფართო სპექტრს შუა საუკუნეების
ფილოლოგიური საქმიანობისა. 

 გაეცნობა ტექსტის ჰერმენევტიკის, კოდიკოლოგიის, ტექსტოლოგიური კრიტიკისა და
თარგმანმცოდნეობის ზოგად და სპეციფიკურ სფეროებს, პრაქტიკულად შეძლებს
ავტორისა თუ ჟანრის სტილისტიკაში გარკვევას.

 დაეუფლება ფილოლოგიური კვლევის მეთოდებს და მათ სწორ გამოყენებას
კონკრეტულ მასალასთან მიმართებაში. 

 აქვს ტექსტოლოგიის საფუძვლების ცოდნა.  ფლობს ძველი სომხური და ქართული ტექ-
სტების კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური ანალიზის ხერხებს. იცის შესაბამისი ტერმი-
ნოლოგია და ხელნაწერთა აღწერის პრინციპები.  ერკვევა ქართულიდან სომხურად და
პირიქით, სომხურიდან ქართულად თარგმნილი ძეგლების სპეციფიკაში

 იცის ქართული და სომხური ეპიგრფიკისა და პალეოგრაფიის მთავარი პრობლემატიკა.
აქვს ეპიგრაფიკული ძეგლების ფიქსაციისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდებისა და
ტერმინოლოგიის ცოდნა. იცნობს სომხურ და ქართულ ხელნაწერთა თუ ეპიგრაფიკულ
ძეგლთა დათარიღების, გაშიფრვისა და თარგმნის ხერხებს.

 აქვს სომხეთის ეკლესიის ისტორიის, მისი ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპების 
ცოდნა. შეუძლია კავკასიის რეგიონში სომხეთის ეკლესიის როლის მეცნიერულად 
სწორად გაცნობიერება. იცის ქრისტიანული კავკასიის ქვეყნების (საქართველო, სომხეთი, 
ალბანეთი) საერთო, სამიჯნო პრობლემატიკა. შეუძლია კავკასიის რეგიონში სომხეთისა 
და საქართველოს ისტორიის, მწერლობისა და კულტურის ადგილის მეცნიერულად
სწორად გააზრება.
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 ცალკეული კურსის გავლის პროცესში, როგორც სასწავლო მასალის ათვისებისა და
დამუშავების საშუალებას,  მაგისტრანტი შეისწავლის და გაიწაფება ტექსტის დამუშავების
სხვადასხვა კომპუტერული პროგრამების მოხმარებაში (Microsoft Word, Bible Work for 
Windows, Musaios, Work Place, Word Cruncher, ლეჟავას საძიებო პროგრამა, “ქორის
თვალი”, მონაცემთა ბაზები - TLG, Titus DatenBank). 

 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 
ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
 მაგისტრანტი შეძლებს სხვადასხვა ეპოქის სააზროვნო, რელიგიური და კულტურული

ორიენტირების განსაზღვრას და ცალკეული სკოლისა თუ მთარგმნელის
ინდივიდუალური და ზოგადი ნიშნების ამოცნობას.

 შუა საუკუნეების სხვადასხვა პერიოდის სამწერლობო ძეგლების ენობრივი და
ლიტერატურათმცოდნეობითი შესწავლა მას სავსებით მოამზადებს ძვ. ქართული // 
სომხური ენის, ქართული // სომხური ენის ისტორიის და ქართული // სომხური
სალიტერატურო ენის სპეციალისტად.

 მაგისტრატურაში მიღებული კვალიფიკაცია საშუალებას მისცემს კურსდამთავრებულს, 
იმუშაოს მომიჯნავე დარგებშიც.

 შეეძლება გამოსაცემად მოამზადოს შუა საუკუნეების ქართული // ბერძნული // სომხური
ტექსტები და სხვადასხვა კუთხით (სამეცნიერო თემატიკა იხ. ზემოთ) იკვლოს იგი.

 სწავლების დროს ელექტრონული გამოცემების, საძიებო და ტექსტის დამუშავების
ელექტრონული პროგრამების გამოყენება კურსდამთავრებულს შესაძლებლობას
მისცემს გამოიყენოს ეს ცოდნა ტექსტების გამოცემის, მონაცემთა ბაზების, ინდექსებისა და
საძიებლების შექმნისათვის, შეძლებს რთული სამეცნიერო გამოცემების ელექტრონულ
მომზადებას. 

 მიღებული ცოდნა და ათვისებული უნარები მაგისტრს შესაძლებლობას აძლევს, 
დამოუკიდებლად განაგრძოს კვლევითი სამუშაო, გაერკვეს იმ ლიტერატურულ, 
ისტორიულ, კულტურულ პროცესებში, რომლებიც შუა საუკუნეებიდან იღებენ სათავეს და
იხელმძღვანელოს მათით.

 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია
და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის
უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი: 
მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის
(მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული
დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური
სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან
სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე
ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო
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არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის
სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი
ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და
მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა
და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების
მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების
იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი: 
მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, 
არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და
პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება დარგობრივ
სფეროში.
მაგისტრს შეუძლია გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული
ტექსტების  შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; სპონტანური და
შეუფერხებელი საუბარი; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს
გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ
ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა
სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

სწავლის უნარი: 
მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი
კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის
დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო
რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის
გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად
წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, 
შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და
მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში
დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე
დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; ენების სწავლის, ტექსტზე მუშაობის და
მეორადი ლიტერატურის დამუშავების გამოცდილება მაგისტრანტს გაუადვილებს სწავლის
შემდგომ საფეხურებზე საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებას.

ღირებულებები: 
მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური
პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური
პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

სწავლის  შედეგების  მიღწევის მეთოდები:  
სწავლის შედეგების მისაღწევად სამაგისტრო პროგრამა ”შუა საუკუნეების ქრისტიანული
აღმოსავლეთის ფილოლოგია” ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, 
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საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, 
საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში
იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის
დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული
მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი
მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 
სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება
სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. 
პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში
გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო
კურსის სილაბუსში.
საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული
თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების
მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და
სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის
მაღალი ხარისხის მისაღწევად.
განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების
მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა და
პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი
კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
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კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელებს:
შუა საუკუნეების ქართული ფილოლოგია - ასოც. პროფ. ა. ხარანაული
ელ-ფოსტა: kharanauli@yahoo.de; ana.kharanauli@tsu.ge

შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგია - ასოც. პროფ. ზ. ალექსიძე. 
ტელ: 2 34-20-26. 
ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: კავკასიოლოგია / Caucasiology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კავკასიოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in 
Caucasiology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი; პროგრამის საკვალიფიკაციო კურსები 
30 კრედიტი, მოდულისათვის სავალდებულო კურსები 45 კრედიტი, არჩევითი კურსები 15 
კრედიტი, სამაგისტრო ნაშრომი 30 კრედიტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა შედგება 2 მოდულისაგან: 1) 
იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება და არეალური ლინგვისტიკა; 2) კავკასიის ხალხთა 
ისტორია. კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს სიღრმისეულად 
შეასწავლოს ერთ-ერთი კავკასიური ენა, კავკასიის ხალხთა ისტორია და კულტურა, 
იბერიულ-კავკასიური, პალეოკავკასიური და არეალურ კავკასიურ ლინგვოკულტურულ 
ურთიერთობათა პრობლემატიკა; პროგრამის მიზანია, ჩამოაყალიბოს მკვლევარი 
კავკასიოლოგი  ლინგვისტური და/ან ისტორიული მიმართულებებით, რომელსაც შეეძლება 
ამ დარგში არსებული პრობლემების გააზრება - გაანალიზება და შესაბამისი დასკვნების 
გაკეთება. ამასთან, პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე 
მოთხოვნებიც – კავკასიის გეოპოლიტიკისა და რეგიონალიზაციის,  პოლიტოლოგიური  და 
ქართული სახელმწიფოს სტრატეგიული განვითარების  ხედვათა ა.შ. სპეციფიკის 
გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა 
კავკასიოლოგიის დარგში, მოამზადოს ლინგვისტი კავკასიოლოგი და ისტორიკოსი 
კავკასიოლოგი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, 
რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე 
პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში.

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა
ჰქონდეს:
1. საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
2. ბაკალავრის ხარისხი კავკასიოლოგიის, ისტორიის ან სხვა ფილოლოგიური და

სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების დარგებსა და ქვედარგებში;
3. გამოცდა სპეციალობაში;
4. უცხოური ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) ცოდნის არანაკლებ B1 დონეზე

დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატის
წარმოდგენით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის
გაუმჯობესების პერსპექტივით).

პროგრამის შედეგები
ცოდნა და გაცნობერება: 
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კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული
და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
კავკასიოლოგიის მაგისტრს გააჩნია ზოგადად, რეგიონმცოდნის და კერძოდ, ლინგვისტური
კავკასიოლოგიის ან ისტორიული მიმართულების კავკასიოლოგის დარგობრივი სფეროს
ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის
გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების
შემუშავების საშუალებას აძლევს. მაგისტრს აქვს სიღრმისეული ცოდნა კავკასიის რეგიონის
ისტორიისა და ლინგვოკულტუროლოგიური თავისებურებების შესახებ, იგი განსაზღვრავს
კავკასიური ცივილიზაციის ეტაპებს, სხვა ცივილიზაციებთან შეხვედრის მომენტებს, 
თანამედროვე ტრანსფორმაციებს, მსგავსებებსა და განსხვავებებს მათ შორის, გამოკვეთს
რეგიონის ფუნქციასა და პერსპექტივებს მსოფლიოში მიმდინარე თანამედროვე პროცესების
ფონზე. კავკასიოლოგიის მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ
სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს კავკასიოლოგიის დარგის
ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ
პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ერთ–ერთ
იბერიულ–კავკასიურ ან არაიბერიულ–კავკასიურ ენას) რაც მას საშუალებას მისცემს ამ ენაზე
შესრულებული ტექსტი გამოიყენოს კვლევებისათვის – როგორც ლინგვისტური
ანალიზისათვის, ასევე ისტორიული წყაროების შესწავლის თვალსაზრისით. ასევე, ფლობს
ერთ–ერთ ევროპულ ენას (ინგლისური/ფრანგული/გერმანული) B2  დონეზე საერთო
ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა
განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და
კვლევითი მიზნებისთვის. 

მოდული იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერების და არეალური ლინგვისტიკა: აქვს
კავკასიის რეგიონის ერთ-ერთი ენის ღრმა და სისტემური ცოდნა, იბერიულ-კავკასიურ ენათა
ოჯახის სხვადასხვა ჯგუფის ენობრივ სისტემებში საერთოსა და განსხვავებულის, ამოსავალი
ფონოლოგიური სტრუქტურის ნამდვილი ვითარებისა და განვითარების მიმართულების შესახებ
ცოდნა, სიღრმისეულად ერკვევა კავკასიის არეალური ლინგვისტიკის ღერძულ სფეროებში: 
კომპარატივისტულ-გენეალოგიური და ტიპოლოგიურ-კომპარატივისტული კვლევის
პრინციპებში, ლინგვისტურ გეოგრაფიაში, ენობრივი კონტაქტების თეორიებში და სხვა;

მოდული კავკასიის ხალხთა ისტორია: კურსდამთავრებულმა იცის კავკასიის ხალხთა
ისტორია ღრმად და სისტემურად, აქვს კავკასიის ხალხთა კულტურული თავისებურებების
ფართო ცოდნა, იცის კავკასიაში მიმდინარე მიგრაციული პროცესები, ისტორიული მიგრაციის
შედეგად ჩამოყალიბებული ეთნიკური დასახლებების (დიასპორების) ისტორია და
ეთნოლოგიის ძირითადი საკითხები; ღრმად და სისტემურად ერკვევა კავკასიაში მიმდინარე
გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი პროცესების თავისებურებებსა და
მნიშვნელობაში, ასევე რუსეთის მრავალსაუკუნოვანი პოლიტიკური და სოციალური
ექსპანსიის პოლიტიკაში; ფლობს ცოდნას რეგიონის ქვეყნების (რუსეთი, საქართველო, 
აზერბაიჯანი, სომხეთი) დემოკრატიზაციისა და რეგიონალიზაციის პროცესების განვითარების
შესახებ. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: კავკასიოლოგიის მაგისტრს სპეციალობით შეუძლია
ზოგადად რეგიონმცოდნეობის და კერძოდ, კავკასიოლოგის დარგობრივ სფეროში, 
როგორც ლინგვისტური, ასევე ისტორიული მიმართულებით კომპლექსური პრობლემების
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ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან (მომიჯნავე) 
მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის
დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი
ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი
ღრმა და სისტემური ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ისტორიული და
სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და
მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.

კავკასიოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ერთ–ერთი ევროპული ენის
(ინგლისური/ფრანგული/გერმანული) პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი
კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად
წარმართვის უნარ-ჩვევები, ერთ–ერთ კავკასიურ და ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე სხვადასხვა
ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, 
თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ
საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის
ეფექტურად გამოყენება. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების
იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. 
კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის გავლის შედეგად მაგისტრი შეძლებს
ლინგვოკულტუროლოგიური და ისტორიული პრობლემატიკის კვლევას, ანალიზს, შეძლებს
გამოაცალკევოს კონკრეტული თემა და მოახდინოს მისი კატეგორიზაცია. შეარჩიოს კვლევის
მეთოდი, დაალაგოს არსებული მასალები, შეაპირისპიროს ისინი, კორექტულად მიუდგეს
მათ, იკვლიოს, წარმოადგინოს დასაბუთებული არგუმენტირება. 

მოდული იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერების და არეალური ლინგვისტიკა: პროგრამის
ფარგლებში მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია კავკასიის ენათა კომპარატივისტული, 
დესკრიპციული, ტიპოლოგიური მეთოდების გამოყენებით კვლევა; კავკასიოლოგიის სხვა
დისციპლინების მონაცემთა გამოყენებას ამა თუ იმ, მის მიერ დასმული პრობლემის
საკვლევად და გადასაჭრელად; 

მოდული კავკასიის ხალხთა ისტორია: შეუძლია ისტორიული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით კავკასიის ისტორიის პრობლემათა კვლევა; რეგიონში არსებული
გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი მდგომარეობის კვლევა. 

დასკვნის უნარი: კავკასიოლოგიის მაგისტრს შეუძლია დარგისთვის დამახასიათებელი
რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე
დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; 
შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი
სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით
დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და
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დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების
ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების
პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი
მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  
საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. 

კომუნიკაციის უნარი: კავკასიოლოგიის მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე
მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება
აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას
შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  
აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.
კავკასიოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე და ერთ–ერთ ევროპულ
ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი
შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; სპონტანური და შეუფერხებელი
საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის
სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება; სხვადასხვა თემაზე თავისი აზრებისა და
შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოყალიბება;  შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და
ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად.
კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის გავლის შედეგად მაგისტრს შეეძლება
კავკასიოლოგიაში არსებულ ლინგვისტურ თუ ისტორიულ პრობლემატიკაზე სამეცნიერო
კვლევის ჩატარება პროფესორის ხელმძღვანელობით და კვლევის შედეგების გამოყენება
საკომუნიკაციოდ თანამედროვე ტექნოლოგიების  გათვალისწინებით. იგი შეძლებს თავად
წარმართოს დისკუსია პრობლემურ საკითხებზე. იყოს საკითხთა დასმის ინიციატორი, 
შეძლებს კამათში საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას მეცნიერულად. შეძლებს მიღებული
კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ერთ-ერთ უცხოურ, მათ შორის ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე, 
შეაჯამებს მომიჯნავე კვლევების შედეგებს.

სწავლის უნარი: კავკასიოლოგიის მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად
დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს
დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების
გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას
კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი
სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის
გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და
უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო
დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს
განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: კავკასიოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, 
სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური
ურთიერთობების ეთიკას.
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მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული
კონფესიების, კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა; შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება
და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. კავკასიოლოგიის მაგისტრს
გამოუმუშავდება კავკასიური ცივილიზაციის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება, 
მაგისტრის ინტელექტუალურ–მორალური ღირებულებები შეპირობებული იქნება შემდგომი
მშვიდობიანი კავკასიის თანაცხოვრებისა და თანაარსებობის შესაძლებლობებით, მაგისტრი
განსაზღვრავს საქართველოს (Hard land) როლს კავკასიის ინტეგრაციაში. მაგისტრი იცავს
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად კავკასიოლოგიის 
სამაგისტრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი
გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, 
ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი 
მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 –
ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-
60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები
მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ცირა ბარამიძე. 
ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com 
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Название программы: Кавказоведение

Присуждаемая академическая  степень: Mагистр Kавказоведения / Master of Arts in 
Caucasiology

Уровень преподавания: магистратура

Объем программы в кредитах:  120 кредитов ECTS (четыре  семестра): обязательные курсы 
для специальсти- 30 кредитов;
обязательные курсы  модуля – 45 кредитов, выборочные предметы 15 кредитов,магистрская 
работа – 30 кредитов.

Язык обучения: русский

Цель программы: Программа состит из двух модулей: 1. иберийско-кавказское языкознание и 
ареальная лингвистика, 2. история народов Кавказа. Целью программы Kавказоведение -  
являеться  дать студентам глубокое знание одного из кавказких языков, культуры и истории 
кавказких народов, изучения проблематики иберио-кавказских, палео-кавказских и ареало-
кавказских отношений. Программа ориентирована на воспитание исследователя кавказоведа 
(лингвиста/историка), который сможет проанализировать сушествуюшую проблематику 
данного отрасля и сделать соответствующие выводы. Главная цель програмы предоставить 
студенту возможность приобрести компетенцию и  исследовательские навыки, которые 
обеспечат трудоустроиство магистра. 

Предварительные условия приема на магистерскую программу: желающий поступить на 
программу, должен иметь степень бакалавра в любой области (предпочтительно, в сфере 
гуманитарного образования).
Бакалавр должен сдать:
1. единый магистерский экзамен;
2. степень бакалаврапо кавказоведении, истории, а также подругим филологическим и 

социально-политическим направлениям.
3. экзамен по специальности.
4. иностранный язык. Для вступления на программу нужно здать экзамен по 

иностранномуязыку (английский/немецкий/французский) илиподтвердить знание на B1
уровень международно признаным сертификатом.(С условием улучшениязнания до 
уровня B2 до окончания программы)

Результаты программы :
Знание и осмысление
После окончания программы магистратуры, магистр получит знания в области истории 
народов Кавказа и лингвокультурологических особенностей. Определит этапы какавзской 
цивилизации, моменты столкновения с другими цивилизациями, современной 
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трансформации, сходства и различия между ними, выделит функции региона в современном 
мировом развитии. Магистрант, в результате прохождения программы, будет владеть одним 
из кавказских языков свободно, что даст ему возможность для следующих исследований 
текстов на данном языке, как для лингвистического анализа, также с точки зрения 
исторического документа. Сможет сделать научное исследование с использованием 
определенной методологии, детально сформировать собственные идеи по отношению к 
проблемам и сможет аргументировать их, демонстрировать свои  выводы.
Магистр осознает результаты, полученных на прежних курсах знаний, суммирует данные 
знания и опыт,сможет опсать надобности дальнейшего исследования и перспективы; 
рассмотрит исследуемый вопрос в рамках существующей в методологии, сделает выводы и 
заключения, приведет соответствующие примеры. Сможет перевести свое научное 
исследование на один из европейский и русский языки. Представит выводы в виде резюме.

модуль - иберийско-кавказское языкознание и ареальная лингвистика:  магистр имеет 
глубокие и систематические знания одного из кавказских языков, глубокого знает осевные
области ареальной лингвистики, лингвистической географии, а также другие теории
языковых контактов, сравнительно - генеалогические и типологическо – сравнительные 
принципи анализа.
модуль - история народов Кавказа: выпускники знают историю кавказских народов глубоко и
системно, имеет широкий спектр знаний в культурных и етнических особенностях 
кавказских народов, знает текушие и  исторические миграционные процессы, миграции,
глубокого и системно знает о современных геополитических , экономических и правовых
процессов в регионе, имеет знания о странах региона (России, Грузии, Азербайджана и 
Армении) в развитие процессов демократизации и регионализации.

Навыки употребления выводов на практике:
Магистрант  кавказоведения сможет использовать полученные знания на практике и в 
научных исследованиях. Оценит надобность лингокультурологических исследований и 
использования их результатов. Самостоятельно выберет тему дальнейшего исследования и 
подготовит основу для данного исследования, изучит научную литературу и соберет 
материал, подтвердит практические ценности подобных исследований, решит вопросы, 
связанные на стыке проблем.
Модуль иберийско-кавказского языкознания и ареальной лингвистки: В рамках программы, 
на почве полученных знаний учащиеся могут с помощью компаративной, дескриптивной, 
типологических методов и проводить исследования а также могут Кавкасиологи для 
исследования поставленной проблемы и решений могут использовать другие программы 
тоже.
Модуль история народов  Кавказа: с помощью использования методов  исторических 
исследований с могут исследовать проблемы истории Кавказа, а также имеющиеся в регионе 
геополитических, экономических  и прававого состояния.

Навыки выводов:
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В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать 
лингокультурологические и исторические проблематики, проанализирует, выделить 
конкретную тематику. Выберет методику исследования, упорядочит существующие 
материалы, сопоставит их, отнесется к ним с корректностью, исследует, представит 
обоснованную оргументацию. При изучении и иследовании вопросов магистр учтет 
специфику отраслей, существующую в методологии исследования, утвердит необходимость 
тематики исследования. Магистр сможет комбинировать подходы, существующие вокруг 
этой тематики  в научной литературе, сравнить, сделать обобщение и выводы. Сможет 
определять тематику исследований, подготовить доклад. 

Коммуникативные навыки:
В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать 
лингокультурологические и исторические проблемы под руководством профессора и 
использовать результаты исследования для коммуникации с учетом достижения 
кибертехнологии. Сможет провести дискуссию по проблемным вопросам, будет инициатором 
постановки новых вопросов, при дискуссии сможет научно аргументировать собственную 
позицию. Проведет презентацию результатов исследования. Обобщать результаты 
междисциплинарных исследований.

Навыки учебы:
Магистр кавказоведения сможет оценивать  результаты учебы, полученные в магистратуре, 
определят перспективы их применения, необходимость дальнейшего своего обучения на 
следующей ступени, выделять новые вопросы и обосновывать  надобность их исследования.

Ценности:
У магистра каказоведения выработается особое отношение к кавказской цивилизации; он 
сможет теоретико-методологическую верификацию этого материала,; у магистсра 
выработается  навык анализа проблематичных вопросов лингвистического и исторического 
каказоведческого направления. Осознанные магистром интеллектуальные и духовные 
ценности помогут ему определять роль Грузии в интеграционных процессах  на Кавказе, 
вносить свой посыльный вклад в утверждении мира, научного и культурного сотрудничества 
в регионе.

Методы достижения результатов учебы:
Для достижения результатов учебы магистрская программа кавказоведения использует
разные методы обучения: лекция, групповая работа, практическое занятие, домашнее 
задание, промежуточная оценка, презентация, реферат, ессе, перевод, экзамен, магистрская 
работа и др.,используются методы разного формата: вербальный метод, метод работы над 
книгой, индуктивные и дедуктивные методы, анализ и синтез, групповая работа,
эвристический метод, дисскуссия/дебаты, методы объяснения, ориентированное на действие 
обучение, письменные задания и др.,

Система оценки знаний магистранта:
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Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и 
науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  
образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического 
совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, 
регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете». 
Знания студентов оучениваются по 100 бальной системе. Минимальная оценка – 51 балл. 
Согласно действующим в университете правилам, регулирующим ход учебного процесса, 
знания студенртов оцениваются следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень 
хорошо, B; 71-80– хорошо, C; 61-70–удовлетворительно, D; 51-60– достаточно, E; 41-50– не 
сдал, FX; 0-40 – срезался, F. Критерии оценки даны в конкретном силлабусе. Оценивание 
производится как миимум по четырем компонентам.

Контактное лицо:
Руководители программы. Полный профессор Ц. Барамиде,
e-mail: caucasiology@gmail.com

полный профессор Дж. Квициани.   
e-mail: joni.kvitsiani@tsu.ge



511

სამაგისტრო   პროგრამის სახელწოდება: ამერიკისმცოდნეობა /American Studies
პარტნიორი  რატგერსის  უნივერსიტეტი, აშშ

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი  ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრი /Master of Arts in 
American Studies 
სპეციალობა: ამერიკისმცოდნეობა/ American Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). კრედიტები ნაწილდება
შემდეგნაირად: 60 კრედიტი –სავალდებულო საგნები; 30 კრედიტი – არჩევითი საგნები; 30 
კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:  სამაგისტრო პროგრამა ინტერდისციპლინურია და მიზნად ისახავს  
როგორც თეორეტიკოსი, ასევე, პრაქტიკოსი ამერიკისმცოდნეების მომზადებას, რომლებსაც
ეცოდინებათ ამერიკის ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფერო: ისტორია, პოლიტიკა, 
ეკონომიკა, საზოგადოება, ფილოსოფია, სულიერი და მატერიალური კულტურა. 
სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს, ერთის მხრივ, საქართველოს
თანამედროვე რეალიები, მეორე მხრივ, ამერიკული სამყაროს როლისა და მნიშვნელობის
ზრდა როგორც ევროპის, ისე თანამედროვე ქართულ კულტურულ,  სოციალურ-პოლიტიკურ
და სამხედრო სივრცეში; ამერიკაში ქართული დიასპორის საკითხების ცოდნის
აუცილებლობა; ასევე, აშშ–საქართველოს მრავალმხრივი ურთიერთობის გაღრმავება.
პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და მიზნად ისახავს
მოამზადოს: ინგლისური და, სურვილისამებრ, ესპანური ენის მცოდნე პედაგოგები
საქართველოს სკოლებისათვის, სადაც 2012 წლიდან არჩევით საგნად შემოდის
„ამერიკისმცოდნეობა“; სამთავრობო დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებიც
ჩართულები იქნებიან სხვადასხვა სფეროში აშშ–სა და ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან  
საქართველოს ურთიერთობის პოლიტიკის განსაზღვრასა და წარმოებაში (ლათინური
ამერიკის ქვეყნების სპეციალისტები საქართველოს ჯერ–ჯერობით არ ჰყოლია); 
არასამთავრობო ორგანიზაციების  თანამშრომლები, რომელთა მიზანია სამოქალაქო
საზოგადოებისა და დემოკრატიული პრინციპების დანერგვა; საერთაშორისო
ორგანიზაციების, მასმედიის სხვადასხვა ორგანოს მუშაკები, რომელთათვის უცხო ენების
სრულყოფილად ცოდნის გარდა, აუცილებელია უფრო ფართო, მრავალმხრივი განათლება.
პროგრამის მიზნის განხორციელებას ხელს უწყობს მასში სტენფორდისა და რატგერსის
უნივერსიტეტების პროფესორების მონაწილეობა, რომლებიც ჩაატარებენ ლექციების სერიას
ამერიკის საზოგადოებისა და კულტურის საკითხებზე ინტერნეტის (ე.წ. 
ვიდეოკონფერენციების) მეშვეობით და კონსულტაციას გაუწევენ, ან უხელმძღვანელებენ
სამაგისტრო ნაშრომებს.
პროგრამა უზრუნველყოფს არა მარტო ემპირიულ და თეორიულ ცოდნას, არამედ შემდგომი
ინდივიდუალური, თუ კოლექტიური სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-
ჩვევების გამომუშავებას. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
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 ბაკალავრის ხარისხი ამერიკისმცოდნეობაში; ასევე ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებებში, განათლებაში, მათ დარგებში/ქვედარგებში; ბიზნეს ადმინისტრირებაში, 
ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში: კულტურის კვლევები, რეგიონმცოდნეობა. 

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

 ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების
მქონე სერთიფიკატით.

 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ამერიკისმცოდნეობის შესავალში.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება: ამერიკის ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროს: ისტორიის, 
პოლიტიკის, ეკონომიკის, საზოგადოების, ფილოსოფიის, სულიერი და მატერიალური
კულტურის; აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის ძირითადი ქვეყნების პოლიტიკური, სოციალურ-
ეკონომიკური და კულტურული განვითარების, ასევე, ამერიკელი ერის თვითმყოფადობის, 
მულტიკულტურული, პოლიეთნიკური, პოლიკონფესიური საზოგადოების თავისებურებების, 
პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების, კულტურისა და პრესის, ლიტერატურის ღრმა, 
ინტეგრირებული და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების
შემუშავების საშუალებას და ეხმარება ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების
გაცნობიერებაში;
ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ
სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ამერიკისმცოდნეობის დარგის
ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ
პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას
(ინგლისურს) და ესპანურს, არჩევის შემთხვევაში, და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება
აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს სპეციალობით შეუძლია მოცემულ დარგობრივ სფეროში
(პოლიტიკა, ისტორია, ლიტერატურა, ეკონომიკა, ფილოსოფია, კულტურა და ა.შ.) 
კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში
მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, 
გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, 
კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით; ინტერდისციპლინარული სფეროსთვის დამახასიათებელი კვლევითი
მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის
პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური
ინტერდისციპლინარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს პოლიტიკური, ისტორიული,
სოციალური, ლიტერატურული, კულტურული, ლინგვისტური პროცესების შეფასებისა და
ანალიზის უნარი; ისტორიული, პოლიტიკური და კულტურული ფაქტებისა და მოვლენების
განზოგადების უნარი. აშშ-საქართველოს მრავალმხრივი ურთიერთობისა და მისი
განვითარების პერსპექტივების გაცნობიერებისა და ამერიკაში ქართული დიასპორის
ისტორიისა და მისი თანამედროვე პრობლემების ცოდნის გზით, ამ ურთიერთობის
გაღრმავებისა და დიასპორის პრობლემების მოგვარების გზების ძიება.
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ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს შეუძლია ინგლისური (არჩევის შემთხვევაში, ესპანური A2-ის
დონეზე) ენის  პრაქტიკული გამოყენება წერილობითი კორესპონდენციისა და
ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, 
ინგლისურ და ესპანურ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო
ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  
რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში
ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება.

დასკვნის უნარი:
ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და
არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით
ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია
განყენებული მონაცემებისა და /ან ვითარების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის
შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, 
დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი
ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; 
სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის
გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას
შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია
და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში
კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და
მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი:
ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზემონაწილეობა, 
თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, 
სამეცნიერო და პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება
დარგობრივ სფეროში.
ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს შეუძლია  ინგლისურ ენაზე გაიგოს კონკრეტული და
აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი
დისკუსიის წარმართვა;  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის
წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის ესპანურენოვანი (ესპანური ენის
არჩევის შემთხვევაში) წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავისი აზრებისა და
შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და
ესეის დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან
მხარდასაჭერად.

სწავლის უნარი:
ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და
ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია მუშაობის დაწყებამდე
სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, 
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მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს
გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის
პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; 
საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ
თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ
საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების
შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური
და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს
აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების
ეთიკას.
მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული
კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება
და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.
ისეთ მრავალეროვან და მრავალრელიგიურ საზოგადოებაში, როგორიც საქართველოა, 
ტოლერანტობის, როგორც ერთ–ერთი აუცილებელი ღირებულების დამკვიდრება და  დაცვა. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
ლექციები, დისკუსია – სემინარები, ტესტური გამოკითხვევი, შუალედური გამოცდები,
ესეის, რეფერატისა და სხვა სამეცნიერო ნაშრომების წერა, ზეპირი ჯგუფური პრეზენტაციები
PP-ში
(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და
სინთეზი, ახსნა – განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ 
ფრიადი, A; 81-90 _ ძალიან კარგი, B; 71-80 _კარგი, C; 61-70 _ დამაკმაყოფილებელი, D; 51-
60 _ საკმარისი, E; 41-50 _ ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 _ ჩაიჭრა, F. ცალკეული სასწავლო კურსების 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი. ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი
ელ-ფოსტა: elene.medzmariashvili@tsu.ge



515

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: რუსეთისმცოდნეობა / Russian Studies

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: რუსეთისმცოდნეობის მაგისტრი / Master of Arts  in Russian 
Studies
სპეციალობა: რუსეთისმცოდნეობა / Russian Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). სამაგისტრო
პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 60 კრედიტი - სავალდებულო
სასწავლო კურსები; 30 კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები; 30 კრედიტი - სამაგისტრო
ნაშრომი;

სწავლების ენა: ქართული ენა. საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული სასწავლო
კომპონენტების შეთავაზება მოხდება რუსულ ენაზე.

პროგრამის მიზანი: 
პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა რუსეთისმცოდნეობის
დარგში, მოამზადოს  ის როგორც მკვლევარი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი
კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით
დასაქმებას როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში; პროგრამის
მიზანია, საზოგადოებისათვის კონკურენტუნარიანი, სათანადო ცოდნითა და დამოუკიდებელი
კვლევის უნარ–ჩვევებით აღჭურვილი კადრის შეთავაზება, რომელიც შეძლებს რუსეთის
ისტორიის, პოლიტიკის, ეკონომიკის, სამართლის, კულტურისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების საკითხებზე მუშაობას. იგი უნდა ჩამოყალიბდეს ანალიტიკოსად
რუსეთისმცოდნეობის სფეროში.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
ბაზაზე მოქმედი რუსეთისმცოდნეობის  სამაგისტრო პროგრამა საინტერესო და სასარგებლო 
უნდა იყოს მაგისტრანტებისათვის მათი სამომავლო კარიერისა და ინტელექტუალური ზრდის 
თვალსაზრისით; განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ისინი განაგრძობენ მოღვაწეობას 
საერთაშორისო სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების სფეროში ან დიპლომატიურ 
სარბიელზე. 

სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლას გააგრძელებენ როგორც მონოდარგობრივი, ისე
ინტერდისციპლინური პროგრამების კურსდამთავრებულები. სწავლება მაგისტრატურაში
წარიმართება მულტიდისციპლინურიდან ინტერდისციპლინური პროგრამის მიმართულებით
– დისციპლინების პარალელური სწავლების გზით; შესწავლილი სასწავლო კურსები შეავსებს
ერთმანეთს შესაბამის პედაგოგიურ და მეთოდოლოგიურ გარემოში. 

პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები საერთოა სხვადასხვა სამაგისტრო
პროგრამასთან. ეს უზრუნველყოფს რუსეთისმცოდნეობის სფეროსათვის აუცილებელი
მრავალმხრივი და ინტერდისციპლინური ცოდნის მიღებას.

ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო
ტრადიციებს, სადაც  რუსეთის ისტორია და რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობების კვლევა
მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სფეროა. რუსეთთან მეზობლობა და მჭიდრო ისტორიული
ურთიერთობა განაპირობებს რუსეთისმცოდნეობის და ქართველოლოგიური სკოლის
საერთო კვლევით პრობლემატიკას. პროგრამა ითვალისწინებს რუსეთისმცოდნეობის
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დარგში კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო სლავისტიკის
სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, სადაც დღითიდღე მატულობს
პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ინტერესი რუსეთის მიმართ, რასაც
განაპირობებს ამ ქვეყნის როლი გლობალური პრობლემების გადაწყვეტაში.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსეთისმცოდნეობის სამაგისტრო
პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით
მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს
საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, ინტერდისციპლინური
სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ბაკალავრის ხარისხი;
 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა რუსეთის ისტორიასა და სამართალში.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა-გაცნობიერება: სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე
მაგისტრს რუსეთისმცოდნეობის სფეროში ექნება უახლესი თოერიული და კვლევაზე
დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე
მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, 
ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას მისცემს; შეძლებს მუშაობას საკითხებზე, 
რომლების ეხება რუსეთის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ სტრუქტურებსა და
ინსტიტუტებს; გააცნობიერებს რუსეთისმცოდნეობის მიმართულებისათვის სპეციფიკურ
ეთიკურ პრობლემებს და შეძლებს ეთიკური დილემების გადაჭრას; დაეუფლება ამ სფეროში
მუშაობის სპეციფიკურ მეთოდებს.

მაგისტრს გაცნობიერებული აქვს დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს
სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; 
დაუფლებულია რუსულ ენას  და ერთ-ერთ სხვა ევროპულ ენასაც B2  დონეზე საერთო
ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა
განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და
კვლევითი მიზნებისთვის.
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: მაგისტრი რუსეთისმცოდნეობის სფეროში კომპეტენციის
ფარგლებში განახორციელებს კვლევას სამეცნიერო ხელმძღვანელის დახმარებით, 
იმუშავებს აგრეთვე დამოუკიდებლად; შეძლებს კომპლექსური პრობლემების
იდენტიფიცირებასა და გადაჭრას დამოუკიდებლად დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების
გამოყენებით; შეძლებს ამოცანების დაგეგმვას და განხორციელებას დამოუკიდებლად
პროფესიულ დონეზე. 

მაგისტრს შეუძლია ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  
(მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების
გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება. წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან
ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა
და სისტემური ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების
განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. დაუფლებულია დარგის
სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის დონეზე. აქვს ემპირიული მასალის ანალიზისა და
ინტერპრეტაციის უნარი; შეუძლია  საკვლევი საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება.

დასკვნის უნარი: მაგისტრს შეუძლია რუსეთთან დაკავშირებული ზოგადი საკითხების
ინტერპრეტირება ეროვნულ, რეგიონალურ და მსოფლიო კონტექსტში;  რუსეთის
პოლიტიკის კრიტიკული ანალიზი, პრობლემების განხილვა მრავალი სხვადასხვა
პერსპექტივით და მკვეთრად არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანა. უახლეს მონაცემებზე
დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

მაგისტრს აქვს სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში
მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის
პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ
ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო
სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო
ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. 

კომუნიკაციის უნარი: მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, 
კომუნიკაცია ქართულ, რუსულ და უცხოურ ენებზე შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით
აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში; შეუძლია შეუფერხებელი საუბარი და
დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა
უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების
წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, 
არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

მაგისტრს აქვს საინფორმაციო კომუნიკაციების გამოყენების უნარი. შეუძლია
კომპიუტერული და ინტერნტ–რესურსების ფლობა მონაცემების დამუშავებისას. აქვს
საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტის
გამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი:  მაგისტრს აქვს სხვადასხვა დისციპლინების (რუსეთის ისტორია, რუსული
ფილოსოფია, რუსეთის ეკონომიკა, რუსული სამართალი და ა.შ. მეთოდოლოგიის
ინტეგრირებულად გამოყენების უნარი. შეუძლია ინტერდისციპლინურ საკითხებზე მუშაობა; 
დარგის მულტიდისციპლინურობისა და დისციპლინებს შორის კავშირების აღქმა. აქვს
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სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის
სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად
შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების
უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული  ცოდნის გაღრმავების
აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა
რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და
სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება. 

ღირებულებები: რუსეთისმცოდნეობის სფეროში დაგროვილი ცოდნა მაგისტრს უყალიბებს
წარმოდგენას ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი
მრავალფეროვნების, დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ. მაგისტრი
ორიენტირებულია საერთაშორისო სამეცნიერო სტანდარტებზე, იზიარებს და ეცნობა
დასავლეთის აკადემიურ გამოცდილებას, ნერგავს ამ  ღირებულებებს მშობლიურ გარემოში. 
მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური
პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური
პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.
მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, 
ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,  განსხვავებული
კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების
პატივისცემა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფში მუშაობის, საშინაო დავალების,  პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, 
სამაგისტრო ნაშრომის, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების და სხვ. ფორმატში იყენებს
სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის
მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 –
ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-
60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები
მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. დალი კანდელაკი
ტელ: 577278838 
ელექტრონული ფოსტა: dali.kandelaki@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: არაბისტიკა  Arabic Studies                                                          

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: არაბისტიკის მაგისტრი  Master of Arts  in Arabic Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:    120 ECTS კრედიტი
 60 ECTS კრედიტი - პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსები;  
 30 ECTS კრედიტი - პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსები; 
 30 ECTS კრედიტი - სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი).

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
არაბისტიკის  სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს არაბისტიკის მაგისტრს, რომელსაც ეძლევა 
ფილოლოგიური, ისტორიოგრაფიული, ქვეყანათმცოდნეობითი კომპეტენციები. პროგრამა 
შეინარჩუნებს და გააძლიერებს ქართული ორიენტალისტიკური სამეცნიერო–კვლევითი 
სკოლის ტრადიციებს და ამზადებს მაგისტრს როგორც საკუთრივ არაბისტიკული, ისე 
ქართველოლოგიური კვლევებისთვის. ამასთან პროგრამაში ასახულია დარგისთვის 
წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებიც _ სათარჯიმნო, პოლიტოლოგიური, 
დიპლომატიური და ა.შ. სპეციფიკის გათვალისწინებით.
   პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა არაბისტიკის დარგში, 
მოამზადოს ის როგორც არაბისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და
კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც
სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში, ასევე   შესაბამისი და
მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.
პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, არაბისტიკის

დარგში კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო
ორიენტალისტიკური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაბისტიკის სამაგისტრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის
მისიას და ითვალისწინებს სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი
კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები

 გარდა საერთო წინაპირობებისა (ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა), სამაგისტრო 
პროგრამაზე მისაღებად საჭიროა საკონკურსო გამოცდის ჩაბარება არაბულ ენაში.  
გამოცდის ფორმა _ წერითი. 

 აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი (არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის 
კურსდამთავრებული), ასევე  ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის 
ადმინისტრირების ანდა რომელიმე მიმართულებათშორისი (რეგიონმცოდნეობითი) 
პროფილის ბაკალავრის ხარისხი დამატებითი სპეციალობით - არაბისტიკა.
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 პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხოური ენის (ინგლისური/ 
გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან
საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

სწავლის შედეგი:
   არაბისტიკის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი ერუდირებული 
სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური განათლება 
სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები არაბისტიკულ 
დისციპლინებში; იგი დარგს ფლობს კონცეპტუალურ დონეზე. ასევე მას შეუძლია დარგობრივ 
მონაცემთა დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში 
დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა; შესწევს დამოუკიდებლად როგორც 
სამეცნიერო_თეორიული, ისე პრაქტიკული მუშაობის უნარი.  მაგისტრს შეძენილი აქვს ისეთი 
უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია განათლების შემდგომ საფეხურზე 
(დოქტურანტურაში) სწავლის გაგრძელებისთვის.   

არაბისტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:

ცოდნა და გაცნობიერება:
არაბისტიკის მაგისტრს მიღებული აქვს არაბული ენის ზოგად-თეორიული ასპექტების ცოდნა;
სემიტურ ენათა შედარებითი გრამატიკის საფუძვლების და მეორე სემიტური ენის (ებრაულის, 
არამეულის ან აქადურის) ენის სტრუქტურის დონეზე ცოდნა; აქვს თანამედროვე არაბული
პრესის სხვადასხვა თემატიკის მყარი ლექსიკური შესიტყვებების და კონსტრუქციების,
თანამედროვე პოლიტიკური ტერმინოლოგიისა და ფრაზეოლოგიის ცოდნა და შესაბამისი
ტექსტების ანალიზის უნარი ენობრივი თვალსაზრისით. 
აქვს არაბულ დიალექტთა გავრცელების არეალისა და არაბულ დიალექტთა 
კლასიფიკაციის პრინციპების ცოდნა; ერკვევა ეგვიპტური არაბული დიალექტის  
დამახასიათებელ ნიშნებში. ერკვევა შუა საუკუნეების არაბულ პოეტურ ძეგლთა მხატვრულ-
გამომსახველობით ხერხებში, შეუძლია ამ ძეგლთა სახისმეტყველების საერთო ტენდენციების 
ანალიზი, შესწავლილი აქვს შუა საუკუნეების არაბული პროზის სტრუქტურული მოდელები.
აქვს შუა საუკუნეების არაბულ-ქართული და ქართულ-არაბული ლიტერატურული 
ურთიერთობების ცოდნა, კერძოდ, მთარგმნელობითი სკოლების ტრადიციების, 
ქრისტიანული არაბული ლიტერატურის, მისი  ქართულ საეკლესიო მწერლობასთან
ურთიერთობების ცოდნა. შესწავლილი აქვს ყურანი, როგორც ლიტერატურული ძეგლი და  
როგორც საღვთო წიგნი და ისლამური იდეოლოგიის საფუძველი. იცნობს ისლამისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთმიმართების ძირითადი საკითხებს. აქვს ისლამური
სამართლის ძირითადი დარგების საბაზისო ცოდნა; შეუძლია რელიგიური ფაქტორის 
როლის გაცნობიერება თანამედროვე არაბული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში; აქვს 
არაბული ისტორიოგრაფიის განვითარების კანონზომიერების, თავისებურებებისა და 
შედეგების საბაზისო ცოდნა; არაბული წყაროთმცოდნეობის თეორიული პრობლემატიკის, 
ასევე  კონკრეტული ძეგლების სისტემური ცოდნა; არაბთა ბატონობის ხანის საქართველოს 
პოლიტიკური ისტორიის საბაზისო ცოდნა. შეუძლია არაბული წყაროების ურთიერთშეჯერება, 
კრიტიკული შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ჩამოყალიბება; აქვს არაბული წყაროების
დედანში კითხვის და მათი ენობრივი თავისებურებების ანალიზის უნარი.
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
მაგისტრს ექნება სამეცნიერო ინტერესთა სფეროს  შერჩევისა და სამეცნიერო კვლევის
წარმართვის უნარი აღმოსავლური და, კერძოდ, არაბისტიკული კვლევების ასპექტებიდან, 
კერძოდ, ლინგვისტური, შუა საუკუნეების და თანამედროვე არაბული პოეზიისა და პროზის, 
ლიტერატურის ისტორიის და თეორიის, პოეტიკის, ვერსიფიკაციის, ყურანისა და
ისლამოლოგიის პრობლემატიკიდან. 
ენობრივი, ლიტერატურული, ისტორიული მოვლენებისა და პროცესების არსის და გენეზისის
წვდომა და კრიტიკული შეფასება, მათი ანალიზი თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის
მეთოდების გამოყენებით.
სხვადასხვა ლიტერატურული, ლინგვისტური და ისტორიოგრაფიული გამოკვლევებისა თუ
კონცეფციების კრიტიკული შეფასება. სადაო პროფესიულ საკითხებზე ექსპერტის სტატუსით
ჩართვის უნარი.
არაბული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი და ზეპირმეტყველების  
მიზნებისათვის, პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად
გამოყენების უნარი.
საბიბლიოთეკო, საარქივო და სამუზეუმო ფონდებსა და წყაროებზე მუშაობა, სამეცნიერო
შინაარსის ტექსტების რედაქტირება, რეფერირება და რეცენზირება, პუბლიკაციისათვის
ხელნაწერებისა და სამეცნიერო დოკუმენტების მომზადება, კომენტირება, ანოტირება.
არაბულ ქვეყნებში მიმდინარე რელიგიური პროცესების, ისლამური ფუნდამენტალისტური
მოძრაობის, ისლამის პოლიტიზაციის პროცესების ანალიზი; თანამედროვე საერთაშორისო
ურთიერთობებსა და პოლიტიკაში რელიგიური ფაქტორის როლის განსაზღვრა აკადემიურ  
და ექსპერტის დონეზე.
მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი:
არაბისტიკის მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული
ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების), ფაქტობრივი  და ემპირიული მასალის
კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული განზოგადებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც
ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-კულტუროლოგიური
მონაცემების კონტექსტში, ასევე სხვადასხვა წყაროს კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე
ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია
განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის
შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, 
დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი
ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; 
სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის
გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის
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პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ
ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო
სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო
ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი:
არაბისტიკის მაგისტრს შეუძლია პროფესიულ წრეებში თავისუფალი კომუნიკაცია;
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვა, ორგანიზება და ხელმძღვანელობა; დისკუსიაში
პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის
მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და
უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.
არაბისტიკის მაგისტრს აქვს მაპროფილებელ (არაბულ) და ინგლისურ (არჩევის
შემთხვევაში, სხვა ევროპულ) ენებზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი
კომუნიკაციის მაღალი კულტურა; შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  შეუძლია
ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის
აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო
ანგარიშის და ესეს დაწერა,  დარგობრივი პრეზენტაციის წარმართვა შესწავლილი ენის
შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

სწავლის უნარი:
არაბისტიკის მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის რაციონალურად და სტრატეგიულად
დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს
დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების
გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას
კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი
სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის
გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების
დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და
უნარების დარგობრივ სამეცნიერო-კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად
სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით
ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები:
არაბისტიკის მაგისტრს აქვს  კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული
მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს
ტოლერანტობა,  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; 
დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და
სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა; კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური
პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური
შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო
ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე
მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და
სხვ.). პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების
მეთოდი მითითებულია ამ დისციპლინის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

პროგრამის ხელმძღვანელი:
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. აპოლონ სილაგაძეს
ელ.ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge



524

სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ასირიოლოგია / Assyriology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ასირიოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts in Assyriology
სპეციალობა: ასირიოლოგია/ Assyriology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 
ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი)
სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 90 კრედიტი - პროგრამის
სასწავლო კომპონენტი, აქედან:  60 კრედიტი - სპეციალობის სავალდებულო დისციპლინები; 
30 კრედიტი - არჩევითი საგნები ჰუმანიტარული პროფილის  სხვა პროგრამებთან; 30
კრედიტი - პროგრამის კვლევითი კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
ასირიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიცირებული
სპეციალისტის მომზადებას ასირიოლოგიის (შუმეროლოგია-აქადოლოგიის და
ხეთოლოგიის) მიმართულებით. მისი მიზანია პროფესიონალი ასირიოლოგის აღზრდა და
მომზადება, რასაც საფუძველი დაედო ასირიოლოგიის ბაკალავრიატის ოთხწლიანი კურსით: 
მაგისტრატურის პროგრამა წარმოადგენს ასირიოლოგიის ბაკალავრიატის კურსის ლოგიკურ
გაგრძელებას ახალ, გაღრმავებულ დონეზე. პროგრამა მიმართულია ბაკალავრიატში
შეძენილი ძველი წინა აზიურ ცივილიზაციათა ენების, მათი დამწერლობის, ლიტერატურის, 
ხელოვნების, ისტორიის  საბაზისო ცოდნის გაღრმავებისაკენ და რეალურ საფუძველს
შეადგენს ასირიოლოგიის დოქტორანტურის კურსისათვის. 

ასირიოლოგიით – ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ენებით, ისტორიის, სოციალური
ურთიერთობების საკითხებით, კულტურით, რელიგიის და არქეოლოგიის პრობლემატიკით
ქართველი მეცნიერები დაინტერესდნენ ჯერ კიდევ XX საუკუნის დასაწყისში. ასირიოლოგიის
კათედრა ივ. ჯავახიშვილის ინიციატივითა და ხელშეწყობით თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დაარსებისთანავე შეიქმნა. დიდი ქართველი მეცნიერი იმთავითვე გრძნობდა
ამ დარგის შესწავლის აუცილებლობას და ძველაღმოსავლურ საზოგადოებებთან
ქართველურ ტომთა უძველესი ისტორიულ-კულტურული კავშირების ძიება საშურ საქმედ
მიაჩნდა. აღნიშნული მიმართულება, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მხოლოდ
პეტერბურგსა და თბილისში, ხოლო ევროპასა და ამერიკაში წამყვან უნივერსიტეტებში
არსებობდა და დღესაც არსებობს. კათედრას მჭიდრო ურთიერთობა აქვს მსოფლიოს
უნივერსიტეტებან, ასირიოლოგიისა და ძველაღმოსავლური ცივილიზაციების ცენტრებთან,   
მაგისტრის მომზადებისას პროგრამა ხელმძღვანელობს სწავლებისა და კვლევის
საერთაშორისო სტანდარტებით და გამოცდილებით, ასევე ორიენტირებულია პროგრამით
მინიჭებული დარგობრივი კომპეტენციებითა და ტრანსფერული უნარებით აღჭურვილი
მაგისტრის თანამედროვე ქართულ სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში წარმატებით
დასასაქმებლად. პროგრამა ასევე აძლევს მაგისტრს შანსს, სწავლა განაგრძოს უმაღლესი
განათლების უფრო მაღალ საფეხურზე – დოქტურანტურაში ძირითადი ან მომიჯნავე
სპეციალობით. 
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           ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასირიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა შეესაბამება
უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების
განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და
სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. პროგრამით
გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება
მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მიღებული ბაკალავრის ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნეობის

ბაკალავრი ასირიოლოგიის სპეციალობით; ან BA ხარისხი სხვა სპეციალობით, ოღონდ
ბაკალავრიატში სწავლისას მას გავლილი უნდა ჰქონდეს ასირიოლოგიის დამატებითი
(minor) სპეციალობა ან დაგროვილი უნდა ჰქონდეს ასირიოლოგიის პროგრამიდან
მინიმუმ 25 კრედიტი კონცენტრირებულად ასირიოლოგიის მაპროფილებელ
დისციპლინებში;  გააჩნდეს სპეციალობის გამოცდის ჩაბარებისთვის საჭირო ცოდნის
დონე.

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 წერითი გამოცდა სპეციალობაში  აქადურ ენაში.  

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ასირიოლოგიის მაგისტრატურის სრული კურსის გავლის შედეგად მაგისტრს აქვს ღრმა და
სისტემური ცოდნა ასირიოლოგიის სამეცნიერო დისციპლინის ყველა მიმართულების შესახებ: 
ძველი წინა აზიის ენები (აქადური, შუმერული, ხეთური), მათი დამწერლობა, ენობრივი
სისტემები, რეგიონის ისტორია, ლიტერატურა, ხელოვნება, რელიგია. 
კერძოდ, სტუდენტი დაუფლებულია ძველი წინა აზიური ენების, ლიტერატურის, ხელოვნების, 
ისტორის, რელიგიისა და პალეოგრაფიის პრობლემატიკას. შეუძლია ძველი წინა აზიის 
ლიტერატურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა ჟანრებისა და ორიგინალების პროფესიულ
დონეზე ანალიზი; ორიგინალ წყაროებზე დამოუკიდებლად მუშაობა;  ძველი წინა აზიურ 
ენებზე შესრულებული ტექსტების ორიგინალში კითხვა, ტრანსკრიპცია, ტრანსლიტერირება, 
თარგმნა; შინაარსობრივად მათი აგებულების შესწავლა და გაანალიზება; სამხრეთ
შუამდინარეთში ხელოვნების, როგორც კაცობრიობის უდიდესი მონაპოვრის გაჩენის 
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შესწავლა და შუმერების მიერ ამ ფაქტის სრული გაანალიზება, რაც მაგისტრანტს დაეხმარება
თავად გააცნობიეროს შუამდინარული ხელოვნების ღირებულება; შუამდინარული 
ისტორიული და  ლიტერატურული  ძეგლების, შუამდინარული ცივილიზაციის 
ძველაღმოსავლურ კონტექსტში გააზრება; ლურსმული დამწერლობის ნიმუშების,  თიხის 
ფირფიტების ფორმატისა და პალეოგრაფიის დაუფლება, ლურსმული დამწერლობის 
განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს შორის მსგავსება–განსხვავებათა გააზრება.

აგრეთვე, მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის
/ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის
გამოსაყენებლად.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
ასირიოლოგიის მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება მაგისტრს
შეუძლია შემდეგი მიმართულებებით:
ა) დამოუკიდებლად დაამუშაოს ძველი წინა აზიის ენებზე (აქადური, შუმერული, ხეთური) 
შესრულებული სხვადასხვა შინაარსის სწავლების სამაგისტრო დონისთვის დასაძლევი
სირთულის ტექსტები – შეადგინოს მათი ტრანსლიტერაცია, თარგმანი და ისტორიულ–
ფილოლოგიური ანალიზი. 
ბ) არქეოლოგიური გათხრებით აღმოჩენილი ლურსმული დამწერლობით შესრულებული
თიხის ფირფიტების დამუშავება.
გ) დამუშავებული მასალის ელექტრონული ვერსიების შექმნა და საერთაშორისო
მიმოქცევისათვის მომზადება.

დასკვნის უნარი:
პროგრამაში დამუშავებული მასალის კრიტიკული ანალიზის და სინთეზის საფუძველზე
განზოგადებული დასკვნების დამოუკიდებლად ჩამოყალიბების უნარი. ცოდნის
ინტეგრირების უნარი; განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი
სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება
და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური
პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და კვლევითი
მეთოდების გამოყენებით.

კომუნიკაციის უნარი:
ა) საჯარო გამოსვლების, სამეცნიერო მოხსენებების, პრეზენტაციების ჩატარების უნარი.
ბ) სწავლის შედეგად შეძენილი კომპეტენციების  საფუძველზე  კურსდამთავრებულს
შეეძლება დარგის ყველა მნიშვნელოვან პრობლემაზე მაღალპროფესიული და
კომპეტენტური ურთიერთობა როგორც ქართველ ისე უცხოელ კოლეგებთან, აკადემიურ
წრეებში; თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება
აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე.

სწავლის უნარი :
დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე სტუდენტს განუვითარდება
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი, შეეძლება სწავლის შემდგომი პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, დაგეგმვა,  შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;
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ღირებულებები: 
პროგრამაში შემავალი კურსების მეშვეობით მაგისტრანტები ითავისებენ აკადემიური ეთიკის
ნორმებს, სასწავლო პროგრამის ყოველი ცალკეული მონაკვეთის დამუშავებისას არსებული
სამეცნიერო თვალსაზრისების გაცნობა–შეჯერება და მათ საფუძველზე საკუთარი
თვალსაზრისის ჩამოყალიბების უნარი მათ უვითარებს სხვისი აზრის პატივისცემის, 
შემწყნარებლობის უნარს. ისინი არიან ზოგადჰუმანისტური ფასეულობების მატარებელნი.
ასირიოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და
ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს
აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების
ეთიკას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
პროგრამა აგებულია ინტერაქტიულ სწავლებაზე.  ლექციის, სამუშაო ჯგუფებში მუშაობის, 
პრეზენტაციების, დისკუსიების, შუალედური და ფინალური შეფასებების ფორმატში
გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სტრატეგიები:
ა) სტრატეგია “ექსპერტი/გაზიარება”;
ბ) სტრატეგია “ვენის დიაგრამა”;
გ) სტრატეგია “321” ;
დ) სტრატეგია “იფიქრე – დაწყვილდი – გაუზიარე”;
ე) სტრატეგია “შედარება–შეპირისპირების დიაგრამები”;
ვ) სტრატეგია “სემანტიკური მონაცემების სქემა”;
ზ) სტრატეგია “პრეზენტაცია”.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
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კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელ ასოც.პროფ. მაია
ღამბაშიძეს. ელ-ფოსტა: mgambashidze@yahoo.com, maia.ghambashidze@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  ირანისტიკა (Iranian Studies)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ირანისტიკის მაგისტრი (Master of Arts in Iranian Studies)
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი
პროგრამისთვის სავალდებულო კურსები _ 60 კრ.
არჩევითი კურსები _ 30 კრ.
სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრ.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ირანისტიკის დარგის მდიდარი ტრადიციისა და თანამედროვე მოთხოვნების
გათვალისწინებით, ირანისტიკის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ფართო პროფილის
სპეციალისტი, რომელსაც ექნება საფუძვლიანი ცოდნა სპარსულ ენაში, ლიტერატურაში და
ირანის ისტორიაში, ირანის ძველ რელიგიებსა და კულტურაში, ისლამურ სამართალსა და
მის ინსტიტუტებში.  გარდა ამისა, დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ის გამოიმუშავებს
რელიგიური თუ ეთნიკური განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების
დაფასებისა და პატივისცემის, უცხო კულტურათა მიმართ ტოლერანტული
დამოკიდებულების უნარს, რაც დაეხმარება, ჩამოყალიბდეს სწორ ფასეულობებსა და
დემოკრატიულ ღირებულებებზე ორიენტირებულ მოქალაქედ. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 ბაკალავრის ხარისხი აღმოსავლეთმცოდნეობაში (ირანისტიკის სპეციალობით); ასევე 

ჰუმანიტარულ ან სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი დამატებითი 
სპეციალობით - ირანისტიკა.

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა; 
 სავალდებულოა უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე

ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე
სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის
გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა სპარსულ ენაში – B2 დონე.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება: 
ირანისტიკის მაგისტრს მიღებული აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა სპეციალობის
განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში. იგი ასევე  
ერკვევა დარგის მომიჯნავე სფეროებშიც. 
იცის ირანულ ენათა ისტორიულ-დიალექტოლოგიური მიმართებები და თანამედროვე
სპარსული ენის დიალექტები და კილოკავები; გააზრებული აქვს სპარსული ენის ადგილი და
როლი, ზოგადად, ინდოევროპულ და, კერძოდ, ირანულ ენობრივ არეალში; აქვს სპარსულ
ენაზე ზეპირი მეტყველებისა და წერის კულტურის ცოდნა ამ ენაში მიღებული სამეტყველო
ეტიკეტისა და ქცევის ნორმების გათვალისწინებით; იცნობს მხატვრული თარგმანის ძირითად
თეორიებს, სპარსული ლიტერატურის გამორჩეულ ნაწარმოებებს; იცის ირანის ძველი
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რელიგიების საფუძვლები, იცნობს ისლამური მისტიციზმის _ სუფიზმის პრობლემატიკას, 
ერკვევა ისლამური სამართლის თეორიასა და პრაქტიკაში, მის მიმართებაში თანამედროვე
საერთაშორისო სამართლთან; აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის
/ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის
გამოსაყენებლად.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
მომზადება სპარსული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის სპეციალობით მაგისტრს

საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზები, ჩაწვდეს
ენობრივი, ლიტერატურული და ისტორიული მოვლენებისა და პროცესების არსსა და
გენეზისს და გაანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს ისინი თანამედროვე სამეცნიერო
მეთოდების გამოყენებით.

ირანისტიკის მაგისტრს შეუძლია:
ირანულ ენათა ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი და მათი ტიპოლოგიური შეპირისპირება; 
ახალ სპარსულ ენაზე შექმნილი ტექსტების კითხვა და ენობრივი ანალიზი; სპარსულენოვანი
მასმედიის ანალიზი; სპარსული ლიტერატურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების წაკითხვა და
კომენტირება; სპარსული ლიტერატურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების წაკითხვა და
კომენტირება, ენობრივი, სტილისტური და პოეტიკური ანალიზი, მათ შორის, სუფიური
ლიტერატურის ნიმუშების ანალიზი, სუფიური  სიმბოლოების ამოცნობა და დეკოდირება; 
ირანის ისტორიის ამსახველი წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიება, მონაცემების შეჯერება, 
დამუშავება და ანალიზი; მუსლიმური ქვეყნების პოლიტიკურ სისტემებში შარიათის როლის
გაანალიზება და თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში ისლამური სამართლის
როლის განსაზღვრა ექსპერტის დონეზე; შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, 
გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და
დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, 
სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის
შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი:  
მაგისტრანტს შეუძლია სწავლის პროცესში მიღებული ინფორმაციის დიფერენცირება, 
კრიტიკული გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; თანმიმდევრული
და ლოგიკურად არგუმენტირებული კამათი.

კომუნიკაციის უნარი:
სპარსულ ენობრივ გარემოში ადაპტირება და სხვადასხვა სახის სპეციალური წერილობითი
დოკუმენტაციის შედგენა სპარსული აკადემიური წერის ნორმების შესაბამისად,  აკადემიურ
თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის შედეგების
ქართულ და ევროპულ ენაზე პრეზენტაცია; საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო
ნაშრომის ქართულ და ევროპულ ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და
სტანდარტების დაცვით.

სწავლის უნარი:
სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტს აძლევს უნარს, გაიაზროს თავისი პროფესიული ცოდნის
გაღრმავების აუცილებლობა, სტრატეგიულად დაგეგმოს მომავალი საქმიანობის ძირითადი
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მიმართულებები და გააგრძელოს სწავლა უფრო მაღალ საფეხურზე _ დოქტორანტურაში ან
ინდივიდუალურად საკუთარ თავზე მუშაობით. 

ღირებულებები: 
რელიგიური და ეთნიკური განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების
დაფასებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტული დამოკიდებულება უცხო კულტურათა
მიმართ.
აკადემიური სინდისიერებისა და სამეცნიერო ეთიკის დაცვის უნარი.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად  პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
სამაგისტრო ნაშრომის და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდებს, 
რომლებიც ერთმანეთში კომბინაციით გამოიყენება:

 ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
 წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: 

ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის 
შესრულება და ა.შ.

 ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;
 დისკუსია-დებატები;
 ჯგუფური მუშაობის მეთოდი;
 დემონსტრირების მეთოდი.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ 
ფრიადი, A; 81-90 _ ძალიან კარგი, B; 71-80 _კარგი, C; 61-70 _ დამაკმაყოფილებელი, D; 51-
60 _ საკმარისი, E; 41-50 _ ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 _ ჩაიჭრა, F. ცალკეული სასწავლო კურსების 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი მარინა ალექსიძე.
ელ-ფოსტა: marinalexidze@hotmail.com
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სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  თურქული ფილოლოგია / Turkish  Philology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: თურქული ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of 
Arts in Turkish  Philology
სპეციალობა: თურქული ფილოლოგია/ Turkish  Philology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი).   სამაგისტრო
პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
 60 კრედიტი –  პროგრამის სავალდებულო კურსები;  
 30 კრედიტი – არჩევითი კურსები;
 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია მიეცეს მაგისტრს  თანამიმდევრული, სისტემური ცოდნა  სპეციალობის
განმსაზღვრელ ზოგადთეორიულსა და პრაქტიკულ დისციპლინებში იმ მოცულობით, რაც
აუცილებელია კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიით აღჭურვილი, ფართო
თვალსაწიერის მქონე სპეციალისტის მოსამზადებლად ღრმა და სისტემური ცოდნით სამი
პროფილით.                    

ერთია საენათმეცნიერო,  რაც განხორციელებადია ლინგვისტური კონგლომერატის _ 
თურქული ენების _ შედარებითი გრამატიკის საკითხთა და თურქულ ენათა დიალექტებად
კლასიფიკაციის კრიტერიუმთა შესწავლის, ოფიციალურსა და საქმიან მიმოწერაში
დამკვიდრებული ნორმების ათვისების საფუძველზე, აგრეთვე  პრესის ენის დაუფლების
კვალობაზე, თანამედროვე ლიტერატურული და  სამაუწყებლო ენის რიტუალური, საეტიკეტო
მოდელების გაცნობით, ფრაზეოლოგიზმთა სიტუაციურ-კონტექსტური ანალიზით და სხვ;

მეორეა ფილოლოგიური რაკურსი, რაც მოიცავს სუფიზმის კარდინალური პრობლემების
გათავისებას, შუა საუკუნეების თურქული პოეზიის ტიპურ სტრუქტურათა სისტემისა და ზოგადი
მხატვრული მოდელის შესწავლას ტიპოლოგიურ ჭრილში; ძველი, ახალი და უახლესი
თურქული ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციებისა და მიმართულებების სისტემური
ცოდნას; 

მესამეა ოსმანისტიკის სფერო, რომელსაც მაგისტრანტი ეცნობა არაბული გრაფიკის
ოსმალეთში გამოყენებული სახეობებით, საქართველოს ისტორიის შესახებ ოსმალური
წყაროების კვლევით და სხვ.
     ზემოთ ჩამოთვლილი სფეროების ათვისებით და თურქოლოგიური  სამეცნიერო
ლიტერატურის გაცნობით მაგისტრანტს უვითარდება სამეცნიერო მუშაობის ჩვევა.
წარმოდგენილი პროგრამით მომზადებული მაგისტრი შუალედური ეტაპია ქართული
თურქოლოგიური სკოლის ტრადიციების გასაგრძელებლად. თურქული ფილოლოგიის
სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტია
შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებებში დასასაქმებლად. 
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ბაკალავრის ხარისხი აღმოსავლეთმცოდნეობაში (თურქოლოგიის სპეციალობით); ასევე  

ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის ადმინისტრირების ანდა რომელიმე
მიმართულებათშორისი (რეგიონმცოდნეობითი) პროფილის ბაკალავრის ხარისხი
დამატებითი სპეციალობით - თურქოლოგია.

 ერთიანი სამაგისტრო  გამოცდები.
 უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო გამოცდა თურქულ ენაში B2 დონე

სწავლის შედეგი:
წინამდებარე  პროგრამით მომზადებული მაგისტრი შეძლებს თურქული ენის (ენების), 
ლიტერატურისა და ოსმალური პალეოგრაფია-დიპლომატიკის სფეროში შეძენილი ცოდნის
გამოყენებას კონკრეტული სამეცნიერო-პრაქტიკული, საინფორმაციო-ძიებითი, მეთოდიკური
და სხვა ამოცანების გადაწყვეტისას; სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვას, 
ორგანიზებასა და წარმართვას. მაგისტრს შეუძლია სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურაში.

ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრი იძენს სისტემურ ცოდნას სპეციალობის  განმსაზღვრელ ძირითად
ზოგადთეორიულსა (როგორიცაა: თურქულ ენათა შედარებითი გრამატიკა, თურქოლოგიური
ენათმეცნიერება, ლექსმცოდნეობის ანალიზის პრინციპები და  თურქული პოეტიკა, 
აღმოსავლური პოეზია და მისი ფილოსოფიურ - რელიგიური წყაროები, ოსმალური
დიპლომატიკა და პალეოგრაფია) და პრაქტიკულ დისციპლინათა (როგორიცაა: თურქული
სამეტყველო ეტიკეტი და ოფიციალურ-საქმიანი სტილი, სპეცკურსები თურქულ ენასა და
ლიტერატურაში, საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები და სხვ.)  იმ მოცულობით, 
რაც აუცილებელია კვალიფიკაციის მისაღებად, და რაც აძლევს ახალი იდეების შემუშავების
საშუალებას. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული იძენს საენათმეცნიერო, 
ფილოლოგიურსა და ოსმანისტის კომპეტენციას თურქოლოგიის სფეროში. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
სწავლის შედეგად მზადდება სპეციალისტი, რომელსაც  შეეძლება სხვადასხვა
ლიტერატურული, ლინგვისტური  და საისტორიო გამოკვლევისა თუ კონცეფციის შეფასება, 
ცალკეული  პრობლემის  გადაჭრის გზების  გაცნობიერება.
მაგისტრი იძენს მულტიდისციპლინურ გარემოში შესაბამისი ცოდნის გამოყენებით პრობლემური
საკითხების დამოუკიდებლად გადაწყვეტისა და სხვადასხვა საკითხებზე ათვისებული
ინფორმაციის  გამოყენების უნარს; მაგისტრი ერკვევა თურქოლოგიის წიაღში აღმოცენებულ   
პრობლემურ საკითხებში; შეუძლია არგუმენტაციების გათავისება და მათი შემაგრება უახლესი  
მეთოდების გამოყენებით.   მაგისტრს აქვს შეძენილი კომპეტენციების სამეცნიერო ან უმაღლეს
სასწავლო დაწესებულებებსა თუ პრაქტიკულ, კონკრეტულ გარემოში გამოყენების უნარი. 
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დასკვნის უნარი:
სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია იმაზე, რომ მაგისტრს გამოუმუშაოს პრობლემის
გამოკვეთის, მისი კომპლექსურად შესწავლისა და არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანის
უნარი. მაგისტრანტს ვაჩვევთ ამა თუ იმ საკითხზე დამახასიათებელი მონაცემების
შეგროვებას, ხოლო განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზით მას უვითარდება
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. ახალი მოვლენების ანალიზის საფუძველზე
მაგისტრანტს ეძლევა საშუალება, დაინახოს, გამოიმუშავოს მათში გარკვევისა და  დასკვნების
ჩამოყალიბების უნარი. ამ უნარის წარმოჩენას ხელს შეუწყობს  შემდეგი დისციპლინები: 
თურქული დიალექტოლოგია და არეალისტიკა, თურქეთის სახელმწიფო წყობილება და
სამართალი, თურქეთის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური განვითარების ისტორია და სხვ.

კომუნიკაციის უნარი:
სწავლის პერიოდში მაგისტრანტი ეუფლება სათანადო სამეცნიერო აპარატს, რასაც იგი
გამოიყენებს სამეცნიერო  შეხვედრებზე საკუთარი აზრის ქართულად და თურქულად
გადმოცემაში. ამ დროს მან არგუმენტირებულად უნდა წარმოაჩინოს საკომუნიკაციო თემა, 
კვლევის მიმდინარეობა. აქტივობის გასაძლიერებლად დიდი ყურადღება ეთმობა სამუშაო
ჯგუფის ფორმატში სტუდენტის საკომუნიკაციო უნარის განვითარებას, რათა პროფესიულ
სფეროებში მან თავისუფალი კომუნიკაცია შეძლოს. მაგისტრანტს დარგობრივ საკითხებზე
დისკუსიის წარმართვისა და კრიტიკული შეხედულებების გამოხატვის უნარი უვითარდება. ამ
უნარის განვითარებას ემსახურება შემდეგი საგნები: თურქოლოგიური ენათმეცნიერება,
თურქული სამეტყველო ეტიკეტი და ოფიციალურ-საქმიანი სტილი, სპეცკურსი თურქულ
ენაში, თურქული პრესის ენა, თურქული ფრაზეოლოგია.

სწავლის  უნარი:
სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად შეძენილი ცოდნა და კვლევის უნარი

მაგისტრს აძლევს დამოუკიდებელი ორიენტაციის, სამეცნიერო კვლევისა და პრობლემების
გამოკვეთის შესაძლებლობას. ის განსაზღვრავს სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის
აუცილებლობას, რაც ქმნის საფუძველს იმისათვის, რომ  გაიღრმავოს განათლება, 
განსაზღვროს კონკრეტული სფერო შემდგომი მუშაობისათვის და სტრატეგიულად დაგეგმოს
შემდგომი სწავლის პროცესი.
ამ უნარის განმავითარებელ დისციპლინებად მიგვაჩნია: აღმოსავლური პოეზია და მისი
ფილოსოფიურ - რელიგიური წყაროები,
საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები,  თურქეთის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
განვითარების ისტორია, თურქული მიგრაცია დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მეორე
მსოფლიო ომის შემდეგ და სხვ.

ღირებულებები:
ღირებულებებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, კრიტიკული განსჯა,
დამკვიდრების გზების ძიება და ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა
სასწავლო პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარეა.  უცხო და საკუთარი კულტურული
ღირებულებების გაანალიზება - შეფასება მაგისტრანტს ჩამოუყალიბებს ტოლერანტობას. 
მაგისტრმა უნდა შეძლოს  ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. მას
ამაში ხელს შეუწყობს ოსმალური დიპლომატიკა და პალეოგრაფია, თურქეთის სახელმწიფო
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წყობილება და სამართალი, თურქოლოგიური ენათმეცნიერება, თურქული მიგრაცია
დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, თურქეთის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური განვითარების ისტორია და სხვა პროგრამული დისციპლინები.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
პროგრამისთვის ძირითადია სასწავლო პროცესში ლექტორისა და სტუდენტის

ინტერაქტიული მონაწილეობა, რაც ხორციელდება სალექციო ფორმატში, სამუშაო ჯგუფებში, 
პრეზენტაციებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე, შუალედური და ფინალური შესაფასებისას.  
ამ ფორმატში ვიყენებთ სწავლებისა და სწავლის შემდეგ მეთოდებს:
1. ვერბალურ მეთოდს;
2. წიგნზე მუშაობის მეთოდს;
3. წერითი მუშაობის მეთოდს (ამონაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება,   თეზისების
შედგენა, რეფერატის შესრულება);
            4. დისკუსიას.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. 
მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის 
მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ 
ფრიადი, A; 81-90 _ ძალიან კარგი, B; 71-80 - კარგი, C; 61-70 - დამაკმაყოფილებელი, D; 51-
60 - საკმარისი, E; 41-50 - ვერ ჩააბარა, FX; 0-40- ჩაიჭრა, F. ცალკეული სასწავლო კურსების 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფესორ მარიკა ჯიქიას. 
ტელ. ბინის: 23 14 37, 
მობ.: 555 23 14 37.
ელ-ფოსტა: jikiamarika@hotmail.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ებრაულ-არამეული ფილოლოგია / Hebrew-
Aramaic philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის მაგისტრი/ MA in Hebrew-
Aramaic Philology
სპეციალობა: ებრაულ–არამეული ფილოლოგია

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაში 
ნაწილდება შემდეგნაირად:
 60 კრედიტი – სავალდებულო კურსები;
 30 კრედიტი – არჩევითი კურსები;
 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომი.

სწავლების ენა : ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 
ებრაისტიკა-არამეისტიკა აღმოსავლეთმცოდნეობის, კერძოდ სემიტოლოგიის

ტრადიციული დარგია, როგორც მსოფლიოს წამყვან ორიენტალისტურ ცენტრებში, ასევე
საქართველოში.  პროგრამაში როგორც ებრაულის, ისე არამეული ენების შესწავლა ქართვე-
ლოლოგიის პრინციპებიდან გამომდინარეობს. ამ ენების შესწავლისადმი ინტერესი არის არა 
მხოლოდ საკუთრივ ებრაული თუ არამეული ენების სტრუქტურისა და ისტორიის კვლევა, 
არამედ მათი შესწავლა უწინარესად იმდენად, რამდენადაც ეს სჭირდება ჩვენი კულტურის ის-
ტორიას, იქნება ეს ქართული ენის, ქართული დამწერლობის ისტორია თუ ქართული კულტუ-
რის ისტორიის საკითხები. 
    სამაგისტრო პროგრამა ებრაულ-არამეულ ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს 
სემიტოლოგიის დარგში მომუშავე მაგისტრანტს ჩამოუყალიბოს ფართო სამეცნიერო და 
პრაქტიკული ინტერესები სპეციალიზაციის შესაძლებლობებთან ერთად.

პროგრამაში წარმოჩენილია არცთუ ვიწრო სფერო, რომელიც შეთავაზებულია მაგის-
ტრანტებისათვის. ესენია: ზოგადი ბიბლეისტიკა ქართულ პრობლემატიკასთან ერთად 
(ბიბლიის ქართული თარგმანის ძველი პლასტები), ებრაულ-არამეული ენების სტრუქტურა, 
სემიტურ-ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობანი, არამეული ეპიგრაფიკა 
საქართველოში, არამეული კულტურის კერები და ადრექრისტიანული პრობლემატიკა, 
თანამედროვე ებრაული ენა და ლიტერატურა, ტექსტოლოგია და ტექსტუალური კრიტიკა.

სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას უდავოდ განაპირობებს საქართველოში 
ებრაული და არამეული დიასპორების არსებობა.
          ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებულ მაგისტრს
ეძლევა შესაძლებლობა, დასაქმდეს სპეციალობით ან განაგრძოს სწავლა დოქტურანტურაში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
 აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ებრაისტიკა-არამეისტიკის

სპეციალობით ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სოციალ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა
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ბაკალავრის ხარისხი ებრაული ენის იმ დონეზე ცოდნით, რაც საჭიროა მაგისტრატურაში
შემოსასვლელი სასპეციალიზაციო გამოცდის ჩასაბარებლად.

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხო ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველს მოეთხოვება გამოცდის ჩაბარება სპე-
ციალობაში - ებრაული ენა - B2 დონე.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული იძენს ფილოლოგიურ, კერძოდ ლინგვისტურ
და ლიტერატურათმცოდნეობით კომპეტენციებს, დარგობრივ ცოდნას, სამეცნიერო –
საკვლევი პრობლემური საკითხების შერჩევისა და გადაჭრის უნარს, ინტერდისციპლინური
კვლევის მეთოდებს როგორც ლიტერატურათმცოდნეობის, ისე სემიტური ენათმეცნიერების
დარგში.
მაგისტრს მიეცემა ებრაული და არამეული ენების სტრუქტურული თავისებურებების ცოდნა
ფონოლოგიურ, მორფოლოგიურ და სინტაქსურ დონეზე; ებრაული და არამეული ენების
სხვადასხვა ენობრივი სისტემებისა და ქვესისტემების ცოდნა სხვა სემიტურ ენებთან
მიმართებაში. 
მაგისტრს აქვს ბიბლიის ხუთი გრაგნილის (ქებათა-ქება, იერემიას გოდება, რუთი, 
ეკლესიასტე, ესთერი) საფუძვლიანი ცოდნა მხატვრულ-ლიტერატურული, 
ისტორიოგრაფიული, კულტუროლოგიური თვალთახედვით.
მაგისტრს აქვს ცოდნა იუდაიზმის, როგორც რელიგიური აზროვნების ფორმირების შესახებ
ბიბლიური ეპოქიდან მოყოლებული ჩვენს თანამედროვეობამდე. 
მაგისტრს აქვს ცოდნა ედესისა და ნისიბინის აკადემიებისა და ქრისტიანული მწერლობის ამ
უძველეს კერებში მიმდინარე ლიტერატურული პროცესების შესახებ; არამეული (სირიული) 
ლექსწყობის სისტემასთან დაკავშირებული საკითხების ცოდნა. სირიული ლექსის
სტრუქტურის კვლევა და სირიულ-არაბულ ვერსიფიკაციასთან ქართული ლექსის შეხების
მომენტების გამოვლენა და ცოდნა.
არამეული (სირიული) ენის მორფოსინტაქსისა და სინტაქსის საფუძვლების ცოდნა, ბიბლიის
ებრაულის მორფოსინტაქსის ცოდნა, თანამედროვე სალიტერატურო ებრაულის სინტაქსურ
სირთულეში გარკვევის უნარი.
ტექტუალური კრიტიკის ზოგადი და სპეციფიკური სფეროების ცოდნა, სხვადასხვა ჟანრის
ლიტერატურული თხზულებების კითხვის გამოცდილება და ავტორის თუ ჟანრის
სტილისტიკაში გარკვევის შესაძლებლობა. 
მაგისტრს აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა
B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 
აღმოსავლური ლიტერატურული ძეგლების შესწავლა ტექსტოლოგიური, მხატვრულ –
ლიტერატურული, ბიბლიოლოგიური, ისტორიოგრაფიული თუ კულტუროლოგიური
თვალთახედვით, საშუალებას აძლევს მაგისტრანტს შეიმუშავოს ლიტერატურული
ძეგლებისადმი კომპლექსური მიდგომის უნარი. ის იძენს ფილოლოგიური კვლევის
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სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებისა და კვლევის შედეგების შეჯერების უნარს, ტექსტების
გამართულად თარგმნის უნარს. მაგისტრანტს შეუძლია შეძენილი კომპეტენციების
სამეცნიერო ან უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებებსა თუ პრაქტიკულ, კონკრეტულ
გარემოში გამოყენება. 

დასკვნის უნარი:
სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია, მაგისტრანტს გამოუმუშაოს პრობლემის
გამოკვეთის, მისი კომპლექსურად შესწავლისა და კომპარატიული კვლევის, ფაქტობრივი
მასალის შეპირისპირების შედეგად არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანის უნარი. 
საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომის, ანალიზისა და სინთეზის უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი:
მშობლიურ და უცხო ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის განხორციელების, 
დარგობრივ საკითხებზე დისკუსიის წარმართვისა და კრიტიკული შეხედულებების
გამოხატვის უნარი.
ქართული და აღმოსავლური კულტურების შესწავლის საფუძველზე ზოგადი და
განსხვავებული პერსპექტივების გააზრების, ტექსტოლოგიური კვლევის, ანალიზის და
სინთეზის შედეგად მაგისტრს აქვს საინფორმაციო ბაზის შექმნის უნარი, მონაცემთა ბაზის
შედგენის და მისი საძიებლებითა და ინდექსებით უზრუნველყოფის, დამოუკიდებელი
კვლევისათვის აუცილებელი ბიბლიოგრაფიის მომზადების უნარი უახლესი საკომუნიკაციო
და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

სწავლის უნარი:
სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად შეძენილი ცოდნა და კვლევის უნარი
მაგისტრს აძლევს შესაბამის სფეროებში დამოუკიდებელი ორიენტაციის, სამეცნიერო
კვლევისა და პრობლემების გამოკვეთის შესაძლებლობას. ის შეძლებს სწავლის პროცესის
დამოუკიდებლად წარმართვას კომპარატივისტული, დესკრიპციული და ტიპოლოგიური
მეთოდების თავისებურებების გაცნობიერებით და შემდგომი კვლევების სტრატეგიულად
დაგეგმვით.

ღირებულებები:
მაგისტრს შეეძლება ღირებებულებისადმი საკუთარი და სხვათა დამოკიდებულების
კრიტიკული განსჯა, მათი დამკვიდრების გზების ძიება. სხვადასხვა კონფესიების
თანაარსებობის და ურთიერთდამოკიდებულების ამსახველი სათანადო წყაროების, 
ლიტერატურული ძეგლების, ტექსტების შესწავლის საფუძველზე მას ჩამოუყალიბდება
შემწყნარებლური დამოკიდებულება სხვადასხვა რელიგიის მიმართ.
შეძენილი ცოდნის საფუძველზე იგი შეძლებს ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში
გარკვეული წვლილის შეტანას მაღალი აკადემიური დონის და პროფესიული ეთიკის
ნორმების დაცვის მეშვეობით.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, 
სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სწავლებისა და
სწავლის სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის
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დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და
სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაიას. 
ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები” 
(ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) / Translation and Intercultural Studies (based on 

Georgian and English Languages)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: თარგმანმცოდნეობის  მაგისტრი / MA in Translation Studies
სპეციალობა: თარგმანმცოდნეობა / Translation Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:
 პროგრამის მოცულობა – 120  კრედიტი
 სავალდებულო სასწავლო კურსები  – 50  კრედიტი
 არჩევითი  სასწავლო კურსები  – 40  კრედიტი
 სამაგისტრო ნაშრომი – 30  კრედიტი

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფართო პროფილის მთარგმნელი ინგლისურიდან ქართულ
ენაზე და ქართულიდან ინგლისურ ენაზე, აგრეთვე თარგმანის თეორეტიკოსი და თარგმანის
კრიტიკოსი. პროგრამა მიზნად ისახავს ისეთი მთარგმნელის მომზადებას, რომელიც
განსწავლული იქნება ინგლისის კულტურასა და ქართულ-ინგლისურ კულტურულ
ურთიერთობებში. მთარგმნელი მომზადდება თანამედროვე მეცნიერული მეთოდოლოგიის
ათვისების საფუძველზე, რაც ნიშნავს თარგმანის თანამედროვე თეორიის უახლესი
მიღწევების გათვალისწინებას პრაქტიკულ საქმიანობაში. 
ამგვარად, სამაგისტრო პროგრამა ”თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები” 
მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად
ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას
გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები. გამომდინარე იქიდან, რომ
გაზრდილ საერთაშორისო ურთიერთობების პირობებში მოთხოვნა წარმატებულ
მთარგმნელზე დიდია, პროგრამის უპირველესი მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი
მთარგმნელი, რომელიც დააკმაყოფილებს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. 
პროგრამა აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი და
მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური
სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და
დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული
აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, 
სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ. ამგვარად, სამაგისტრო პროგრამა
უზრუნველყოფს თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული
განათლების მიღების შესაძლებლობას, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებას და
კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. 



541

სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:
 ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში და მათ

დარგებში/ქვედაგებში, აგრეთვე ზოგიერთი რეგიონმცოდნეობითი პროფილით (მაგ., 
ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, კავკასიოლოგია), ასევე ბაკალავრის
ხარისხი სამართლისა და ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით.  

 პროგრამაზე დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის
ჩაბარების შემთხვევაში.

 პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნის
დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით
(სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების
პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო გამოცდა თარგმანის თეორიაში.

სწავლის შედეგები:
ცოდნა და გაცნობიერება
სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შედეგად მაგისტრი ფლობს საფუძვლიან
ცოდნას თარგმანის თეორიაში, ინგლისის კულტურასა და ქართულ-ინგლისურ კულტურულ
ურთიერთობებში. ამასთანავე კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს თარგმნის
პრაქტიკული ჩვევები ინგლისურიდან ენიდან ქართულად და ქართული ენიდან ინგლისურად.  
როგორც დარგობრივი (ისტორია, ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა, სოციოლოგია, 
ეკონომიკა და ბიზნესი, მასმედია და პოლიტიკა, იურისპრუდენცია და სხვა), ასევე მხატვრული
ტექსტის ფარგლებში. სამაგისტრო კურსი ითვალისწინებს როგორც წერითი (კომპოზიციისა
და სტილისტიკის უნარ-ჩვევების გათვალისწინებით), აგრეთვე ზეპირი თანმიმდევრული
თარგმანის დაუფლებასაც.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
მიღებული ცოდნის საფუძველზე მაგისტრს შეუძლია თავისუფლად იმოქმედოს შესაბამის
პროფესიულ გარემოში და წარმატებით გაართვას თავი ინგლისურ–ქართულ და ქართულ–
ინგლისურ თარგმანს. ამავე დროს მაგისტრს შეუძლია კომპლექსური პრობლემების ახალი, 
ორიგინალური გზების მოძიება, თარგმანის თეორეტიკული საკითხების კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით, რაც
დაეხმარება მას გააგრძელოს მუშაობა ამ სფეროში და გამოაქვეყნოს პუბლიკაციები ახალი
მიგნებებისა და ჩატარებული კვლევის ირგვლივ. განსაკუთრებით ეხება ეს თარგმანის
კრიტიკოსის ჩამოყალიბებას, რაც რეალურად საჭირო საქმეა საქართველოში. 

დასკვნის გაკეთების უნარი
მაგისტრატურის წარმატებით დასრულების შემდეგ მაგისტრი შეძლებს რთული და
წინააღმდეგობრივი მონაცემების   სწორ შეფასებას, მათ სინთეზსა და ანალიზს, რათა
დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება.
კურსდამთავრებულს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს პროფესიული პრობლემები
დარგობრივი თუ მხატვრული ტექსტის თარგმნისას, მით უმეტეს, რომ თანამედროვე
ლიტერატურა მიმდინარე სიახლეებს შეიცავს ხედვისა და ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით, 
ამდენად მაგისტრს აქვს უნარი, შესაბამისად შეიმუშაოს ახალი იდეები და მეთოდები, რათა
გამონახოს დამატებითი რესურსები ამ პრობლემების გადასაჭრელად.
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კომუნიკაციის უნარები
მაგისტრს შეუძლია რთული და სადაო ინფორმაციის ეფექტური გადაცემა დარგის
სპეციალისტებისა და ფართო საზოგადოებისათვის;
შეუძლია წარმატებულად შეასრულოს ზეპირი თანმიმდევრული თარგმანი ინგლისურიდან
ქართულად და ქართულიდან ინგლისურად;
შეუძლია თავისი პროფილის მიხედვით უცხო ენაზე სათანადო ინფორმაციის მიწოდება და
მოხსენების გაკეთება ინგლისურენოვან აუდიტორიაში;
მაგისტრს  შეუძლია პროფესიულ წრეებთან ურთიერთობა, როგორც საკუთარი საქმიანობის, 
ასევე დარგის განვითარების საკეთილდღეოდ. მას აქვს სათანადო ცოდნა და ჩვევები, რომ
მონაწილეობა მიიღოს როგორც საკუთარი ქვეყნის, ისე საერთაშორისო კონფერენციების
მუშაობაში თარგმანმცოდნეობისა და ქართულ-ბრიტანული კულტურათაშორისი
ურთიერთობების პროფილით.

სწავლის უნარი
მაგისტრატურის წარმატებით დამთავრების შემდეგ შეძლებს სწავლის პროცესის
დამოუკიდებლად დაგეგმვასა და მართვას.

ღირებულებები
მაგისტრი აკმაყოფილებს ეთიკურ ნორმებს, იცნობს ინტელექტუალური საკუთრების
პრინციპებს, მისდევს მათ და იცავს თავის პროფესიულ საქმიანობაში. მას აქვს ენობრივ–
კულტურული მრავალფეროვნების ადეკვატური აღქმის უნარი და პატივს სცემს ამას. 
მაგისტრი გამოირჩევა ტოლერანტობის, შემწყნარებლობისა და პასუხისმგებლობის
გრძნობით.   

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  
პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის (ან თარგმანის), 
დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, 
ვიზუალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და
სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. ინესა მერაბიშვილს.
ტელ: 599500570
ელ-ფოსტა: innesmerabishvili@hotmail.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა / 
Cultural Heritage and Modernity 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი
პროგრამისთვის სავალდებულო კურსები _ 50 კრ.
არჩევითი კურსები _ 40 კრ.
სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრ.

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს მისცეს საერთაშორისო 
სტანდარტის შესაბამისი ცოდნა ძველი ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების და
მუზეუმმცოდნეობის სპეციალობით; ჩამოაყალიბოს ფართო ერუდიციის მქონე 
სპეციალისტად. 
სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს სწავლების სამ მოდულს: ძველი ხელოვნება, 
ახალი და  თანამედროვე ხელოვნება და სამუზეუმო საქმე. პროგრამის ფარგლებში
თითოეული მოდული ითვალისწინებს როგორც ვიწრო სპეციალიზებული, ისე საერთო
საგნების სწავლებას. 

მოდული ძველი ხელოვნება: დღევანდელ საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის 
შესწავლა და დაცვა ქვეყნის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რაც თავისთავად განაპირობებს 
სამაგისტრო პროგრამის პირველი მოდულის აქტუალობას და თანამედროვე მოთხოვნებთან 
შესატყვისობას. მოდულის კონცეპცია და საგნების შერჩევის პრინციპი უზრუნველყოფს 
პროფესიული ცოდნის მიღებას და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. მოდული 
აერთიანებს ძველი ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს, ამასთანავე მასში 
გათვალისწინებულია როგორც ვიწრო სპეციალიზირებული, ისე ზოგადკულტუროლოგიური 
საგნები.

მოდული ახალი და  თანამედროვე ხელოვნება: თანამედროვე სახვითი და ვიზუალური 
ხელოვნების შესწავლა აუცილებელია ქართველი სპეციალისტების ინტეგრაციისათვის 
თანამედროვე დასავლეთის სამეცნიერო და სახელოვნებო სივრცეში, რაც თავის მხრივ ხელს 
შეუწყობს ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. შესაბამისად, აღნიშნული მოდული 
მოიცავს ხელოვნების ისტორიის სხვადასხვა დარგებსა და მიმართულებებს XIX საუკუნიდან 
XXI საუკუნის აქტუალური ხელოვნების ჩათვლით. 

მოდული სამუზეუმო საქმე: მოდული სამუზეუმო საქმე  ითვალისწინებს თანამედროვე
სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისად სპეციალისტების მომზადებას, რომლებიც
შეისწავლიან სამუზეუმო ფასეულობებს, მოდელებს, კანონმდებლობას და, შესაბამისად, 
შეძლებენ სხვადასხვა ტიპის მუზეუმში მუშაობას. ეს მოდული ინოვაციური ხასიათისაა და
მოიცავს სამუზეუმო მოღვაწეობის ყველა ასპექტს – როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ
სამუშაოებს. 
ამასთან პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებიც _ 
კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის და დაცვის, თანამედროვე ხელოვნების შესწავლის და
კრიტიკის, სამუზეუმო  საქმის წარმართვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.
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პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა ხელოვნებათმცოდნეობის
დარგში, მოამზადოს ის როგორც ხელოვნებათმცოდნე, მომზადებული იმ დარგობრივი
კომპეტენციებისა და კვლევითი უნარების გათვალისწინებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის
შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით
სფეროებში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი; ბაკალავრის ხარისხი ხელოვნებაში, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ზოგ მიმართულებათშორის დარგში, მაგ., არქიტექტურა, 
რესტავრაცია/კონსერვაცია, კულტურის კვლევები და რეგიონმცოდნეობის პროფილის
დარგები (კავკასიოლოგია, ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა).

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ხელოვნების ისტორიაში;
 სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის

დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით
(სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების
პერსპექტივით).

სწავლის შედეგი: კულტურული მემკვიდრეობის და თანამედროვეობის სამაგისტრო 
პროგრამის სწავლის შედეგებია:

ცოდნა და გაცნობიერება:
მოდული: ძველი ხელოვნება, ახალი და თანამედროვე ხელოვნება:
მაგისტრს აქვს ხელოვნების ფენომენის, მისი განვითარების ზოგადი და სპეციფიკური
კანონზომიერებების ცოდნა; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რაობის, მისი დაცვის და
ადაპტაციის პრობლემების ცოდნა; კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის
გაცნობიერება საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების კონტექსტში; სტუდენტს აქვს
ღრმა და სისტემური ცოდნა აღმოსავლეთქრიატიანულ და დასავლურ სამყაროსთან
საქართველოს მიმართების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ფორმირების საკითხებზე;

მაგისტრი ფლობს ცოდნას იმ კულტურული, ისტორიული და რელიგიური კონტექსტის
შესახებ, რომელშიც ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა ქართული ხუროთმოძღვრება, 
ორნამენტული მხატვრობა, მინიატურის ხელოვნება, სახვითი ხელოვნება, იკონოგრაფია, 
სცენოგრაფია და კინემატოგრაფია. მაგისტრი ფლობს ცოდნას არქიტექტურული ტიპის არსსა
და ქვეტიპების ფორმირების პროცესზე. აცნობიერებს უგუმბათო და გუმბათიანი
ხუროთმოძღვრების ტიპების მახასიათებლებს და მათ ქვეტიპებს; ფლობს ცოდნას წიგნის
მხატვრული გაფორმების არსსა და ფუნქციებზე შუა საუკუნეებში, მინიატურის ხელოვნების
ფართო და სისტემური ცოდნას, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ
გააზრებას და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას. ფლობს ინფორმაციას
მონუმენტური ფერწერის განვითარებასთან, რეგიონალურ თავისებურებებთან დაკავშირებით
ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო წრეებში არსებული თვალსაზრისების შესახებ, XX საუკუნის
სცენოგრაფიის ღრმა და სისტემური ცოდნას; იცის XX საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული
სახვითი ხელოვნების ძირითადი მიმდინარეობები და სტილები, ფლობს ინფორმაციას
კინოენის ჩამოყალიბებისა და განვითარების შესახებ, ადრეული და ამავე პერიოდის
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დასავლური კინემატოგრაფიის შესახებ, რაც ეხმარება მას, სათანადოდ შეაფასოს  ქართული
კინემატოგრაფიის ნიმუშები. ფლობს ცოდნას XX საუკუნის 40-80-იანი წლების დასავლეთ
ევროპისა და აშშ-ს ვიზუალური ხელოვნების ძირითადი მიმდინარეობებისა და ტენდენციების
შესახებ. აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს, რაც აძლევს ახალი, 
ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას. მაგისტრმა იცის თანამედროვე
ხელოვნებათმცოდნეობაში არსებული  მეთოდოლოგიისა და კვლევის მიმართულებები; 
მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა
B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

მოდული: სამუზეუმო საქმე;  
მუზეუმების სოციალური და კულტურული ასპექტების, სამუზეუმო სტრუქტურების
ფუნქციონირების, მუზეუმმცოდნეობის თანამედროვე თეორიების ცოდნა. ცოდნა
კულტურული ინსტიტუციების მართვისა და იქ მიმდინარე ყველა პრაქტიკული პროცესების
შესახებ. კულტურული და სოციალური კონტექსტის ცოდნა, რომელშიც ყალიბდებოდა და
ვითარდებოდა ეს დაწესებულებები. მარკეტინგის თეორიების შესახებ ცოდნა. თანამედროვე
მარკეტინგული ტექნოლოგიების ზოგადი პრინციპებისა და მექანიზმების ცოდნა. სტუდენტი
ფლობს ცოდნას სამუზეუმო საქმიანობისა და მუზეუმებით სარგებლობის ძირითადი
პრინციპების შესახებ, სამუზეუმო საქმიანობაში სახელმწიფო გარანტიების უზრუნველყოფის
შესახებ, მუზეუმების სისტემის მართვისა და დაფინანსების პრინციპების შესახებ, მუზეუმების
კატეგორიების შესახებ; სამუზეუმო საქმიანობაში მონაწილე ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა
ძირითადი უფლება–მოვალეობების შესახებ, სამუზეუმო ექსპონატების აღრიცხვისა და დაცვის
ტექნოლოგიების შესახებ. მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ 
გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის
გამოსაყენებლად. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება/პრაქტიკული უნარები
მოდული: ძველი ხელოვნება, ახალი და თანამედროვე ხელოვნება:
კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სფეროში ინფორმაციის
მოპოვებისა და დამუშავების უნარი; თანამედროვე ეპოქაში მხატვრული შემოქმედების
კვლევისა და მართვის პრობლემების წარმოჩენისა და პრიორიტეტულობის მიხედვით მათი
რანჟირების უნარი; თანამედროვე სახელოვნებათმცოდნეო მეთოდოლოგიის გამოყენების
უნარი; მიღებული ცოდნის გამოყენება მისი განზოგადების საფუძველზე კონკრეტულ
მასალაზე კვლევის პროცესში; ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ
გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური
გზების ძიება.

მოდული: სამუზეუმო საქმე;  
კულტურისა და ხელოვნების დარგში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ოპტიმალური, 
რეალური განხორციელების გზების ძიების უნარი; კულტურული მემკვიდრეობისა და
ხელოვნების კვლევასა და მართვასთან დაკავშირებული კონკრეტული, პრაქტიკული
ამოცანების გადაწყვეტის უნარი; მეთოდოლოგიური უნარ-ჩვევები და კვლევითი ტექნიკა; 
მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
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სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ უახლესი კვლევების კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; ხელოვნების ძეგლთა
შესახებ მოძიებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 
უახლესი ინოვაციური თეორიებისა და იდეების საფუძველზე თამამი გადაწყვეტილებების
მიღების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი
ძველი და თანამედროვე ხელოვნების, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და კვლევის
მეთოდების, სამუზეუმო საქმიანობის პროფესიული შეფასების, არგუმენტაციისა და მიღებული
დასკვნების ანალიზისა და კომუნიკაციურ დონეზე გადატანის უნარი აკადემიურ თუ
პროფესიულ საზოგადოებასთან; საკუთარი დასკვნებისა და კვლევის მიმართულებებისა და
მეთოდების შესახებ კოლეგებთან ქართულ და უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი
საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. აქვს საჯარო გამოსვლის
ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური
ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის
უნარი;

სწავლის უნარი
თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ქმნილებების
კვლევის და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის უნარი, სწავლის პროცესის მაღალ
დონეზე დაგეგმვის უნარი.

ღირებულებები
ხელოვნების, როგოც ღირებულებითი კატეგორიისადმი საკუთარი და სხვების შეფასების
უნარი; სამოქალაქო საზოგადოებაში ხელოვნების აუცილებლობის დამკვიდრებაში
წვლილის შეტანის უნარი. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა 
ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკული მეცადინეობის, შუალედური შეფასების, 
პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. 
ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური 
მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-
80– კარგი,C; 61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-
40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
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საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორს
სრულ პროფესორ ზაზა სხირტლაძეს
ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com

ან მოდულების ხელმძღვანელებს: 
ასოცირებულ პროფესორ ნათელა ჯაბუას (ძველი ხელოვნება); 

ასოცირებულ პროფესორ  მაია ციციშვილს (ახალი და თანამედროვე ხელოვნება); 
ელ-ფოსტა: maia.tsitsishvili@tsu.ge

ასოცირებულ პროფესორ ირინა კოშორიძეს (სამუზეუმო საქმე).
ელ-ფოსტა: irina.koshoridze@tsu.ge
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  სახვითი ხელოვნება / Fine Art

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სახვითი ხელოვნების მაგისტრი / Master of Arts in Fine Arts
სპეციალობა: სახვითი ხელოვნება/ Fine Arts

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი
პროგრამისთვის სავალდებულო კურსები _50 კრ.
არჩევითი კურსები _ 40 კრ.
სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრ.

პროგრამის მიზანი - სახვითი ხელოვნების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია დარგში
მიღებული საბაკალავრო ცოდნისა და უნარების  სამაგისტრო დონეზე ამაღლება,  
გაღრმავება და განვითარება, ამავე დროს მაგისტრანტის შემოქმედებითი და
ინტელექტუალური მუშაობის პრინციპულად ახალ ჭრილში გადაყვანა. პროგრამა
ითვალისწინებს და ემყარება შრომით ბაზარზე მხატვრობის სფეროში
მაღალკვალიფიცირებულ, ფართო შემოქმედებითი დიაპაზონის მქონე, ერუდირებულ
ხელოვანზე მოთხოვნას. 
სახვითი ხელოვნების სამაგისტრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, 
სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური
ცოდნა და უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულის როგორც წარმატებული
დასაქმება, ასევე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
პროგრამით გათვალისწინებული  კომპლექსური სწავლება ორიენტირებულია  სტუდენტის
მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, მისთვის პიროვნული და
აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების შესაბამის, 
კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებაზე;
კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის მომზადებაზე, სრულფასოვანი მოქალაქის
ჩამოყალიბებასა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა
დამკვიდრებაზე.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 ბაკალავრის ხარისხი;
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხოური ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო  გამოცდა შემოქმედებითი ტურის სახით.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნების სახეობების, დარგების დამახასიათებელი
ნიშან-თვისებების, ამოცანების, სტილისტიკის და ჟანრობრივი თავისებურებების ღრმა და
სისტემური ცოდნა. დაზგური მხატვრობისთვის, ილუსტრირებისთვის, კინო და
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თეატრალური მხატვრობისთვის  საჭირო მასალის, ოპტიმალურად გამოყენების
მეთოდიკის,   თანამედროვე, ალტერნატიული და არატრადიციული მხატვრული
აზროვნების სფეროს  ცოდნა. ფერის, პლასტიკის, სივრცისა და სასურათე სიბრტყის
ურთიერთდამოკიდებულების, მხატვრული იდეის და თემატიკის შემოქმედების  საბოლოო
პროდუქტთან დაკავშირების სისტემური ცოდნა; მხატვრული კომპოზიციური აზროვნების
სხვადასხვა დარგში და მასალაში სტილისტური და მიზნობრივი დატვირთვის
გათვალისწინებით გამოყენების ცოდნა, შედეგად - ორიგინალური მხატვრული იდეების
შემოქმედებითად გადაწყვეტის უნარი.   
ხელოვნებაში თეორიული აზრის  განვითარების ისტორიული ეტაპების გაღრმავებული
ცოდნა; მხატვრული შემოქმედების ანალიტიკური ასპექტის, როგორც ცნობიერების ფორმის
არსის, მნიშვნელობის გაცნობიერება. მხატვრული ტექსტის გაგების და განმარტების
მეთოდური კონცეპტების ღრმა და სისტემური ცოდნა. მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი
ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი
სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 
                 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
პრაქტიკული უნარების გამომუშავება პროგრამისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს  და
საგნების უმრავლესობა ამ  ამოცანას ემსახურება. კურსდამთავრებულს აქვს დაზგურ
ფერწერასა და გრაფიკაში, კინო-ტელე და თეატრის მხატვრობაში სამუშაოდ საჭირო
მასალების, ინსტრუმენტებისა და დამხმარე ინვენტარის პრაქტიკაში  სწორად და
ოპტიმალურად გამოყენების უნარ-ჩვევები.  შეუძლია სხვადასხვა სამხატვრო ტექნიკის
სინთეზისა ან მათი სამუშაოს შესრულების ეტაპების მიხედვით მონაცვლეობის მეშვეობით
შექმნას მაღალმხატვრული პროდუქცია. შეუძლია ნებისმიერი სირთულის კომპოზიციაზე
მუშაობისას შემოქმედებითად გამოიყენოს ათვისებული პრაქტიკული უნარები, მონახოს
ამოცანის ორიგინალური კომპოზიციური და მხატვრული გადაწყვეტა. აქვს საკუთარი
მხატვრული ხედვის თანამედროვე ხელოვნების მულტიდისციპლინურ გარემოში
დანერგვის, ინდივიდუალური მხატვრული პრაქტიკის უახლესი კონცეფციებით
გამდიდრების უნარი.  არტეფაქტისა და დიზაინერული პროექტების მხატვრული
ღირებულების ექსპერტიზისა და ორიგინალური შემოქმედებითი მეთოდის გამოყენების
უნარი.
მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება
შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი:
კურსდამთავრებულს აქვს  მხატვრობის სპეციფიკისა და ამ სფეროში შეფასების
კრიტერიუმების არაერთგვაროვნების  გაცნობიერებით როგორც ხელოვნების ნიმუშის, 
ასევე მხატვრული იდეის, კონკრეტული ამოცანის და გარემოსთვის მისადაგების
შეფასებისას საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზის უნარი. უახლესი სახელოვნებო
ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, დასკვნების გამოტანისა და მხატვრულ-ესთეტიკური
იდეების სინთეზის უნარი.  ვიზუალური ხელოვნების ინდივიდუალურად შერჩეულ დარგში
გააზრებული შემოქმედებითი ციკლის გავლის, თემის, ჟანრის და სტილის
გათვალისწინებით გაანალიზების, დაგეგმვისა და პრეზენტაციის უნარი. მხატვრულ
შემოქმედებასთან დაკავშირებული სიტუაციის გარკვევისათვის აუცილებელი  
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არგუმენტირებული და კვალიფიციური დასკვნების გაკეთების უნარი. კურსდამთავრებულს
შეუძლია სფეროს შემოქმედებითი ნაწილისათვის დამახასიათებელი  რთული, 
კომპლექსური, ხშირ შემთხვევაში  არასრული ინფორმაციის შეგროვება, სპეციფიკური  
სიტუაციების კრიტიკული ანალიზი, ბიოეთიკურ ველზე არსებული დილემური კოლიზიების
გახსნა,  ზნეობრივი მოტივების აღმოჩენა–დადგენა და ინდუქციას, დედუქციის, ანალიზისა
და სინთეზის მეთოდების გამოყენებით  დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი:
კურსდამთავრებულს აქვს თეორეტიზებისა და, აქედან გამოდინარე, ვერბალური

კომუნიკაციის უნარი, რაც სახვითი ხელოვნების სფეროში მოღვაწეთათვის, ამ სფეროს
გამოხატვის”ენობრივი” სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოსაზრებების არგუმენტაციის
დამატებითი საშუალებაა. სახვითი ხელოვნების სფეროში, პროფილისა და თემატიკის
შესაბამისად, კონკრეტულ შემოქმედებით ამოცანაზე დასკვნების გამოტანისა და მათი
არგუმენტაციის უნარი. შეუძლია ორგანიზაციასა და მომხმარებელის კულტურული
განსხვავებულობის დაფიქსირება,  განსხვავებულ კულტურულ ღირებულებათა მქონე
ადამიანებთან კომუნიკაცია.

სწავლის უნარი:
კურსდამთავრებულს აქვს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, კომპოზიციური აზროვნების
განვითარების ინდივიდუალურ-შემოქმედებით რეჟიმში, დამოუკიდებლად წარმართვის
უნარი. ვიზუალური ხელოვნების ამა თუ იმ დარგში მხატვრული პროდუქციის შესრულებისა
და პრეზენტაციის პირობების დაგეგმვის, თემის აქტუალობისა და პროექტის ეფექტურობის
განსაზღვრის უნარი; ინდივიდუალურ-მხატვრული სფეროს ზოგად კულტურულ
კონტექსტში და თანამედროვე სახელოვნებო პროცესებში ჩართვის უნარი. სწავლების
პროცესის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და რთულ სიტუაციაში ადაპტირების უნარი;  
ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიზნებიდან გამომდინარე ინფორმაციის მკაფიოდ, 
გამიზნულად, სრულად მიღებისა და გამოყენების უნარი.  

ღირებულებები:
კურსდამთავრებულს აქვს ესთეტიკური აზრის ისტორიის, როგორც მხატვრულ
ღირებულებათა დამკვიდრებისა და ცვლის ისტორიის ცოდნა, საკუთარ და სხვათა
ღირებულებების მიმართებათა შეფასებისა და აქტივიზაციის უნარი. ესთეტიკური გემოვნების
შეფასების უნარი. ისეთი ღირებულებითი სისტემის შემუშავების უნარი, რომელიც
გულისხმობს ესთეტიკური და მორალური ნორმების შესაბამის ქცევას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს ლექციას, პრაქტიკული მუშაობას,  
საშინაო დავალებას, შუალედურ შეფასებას, პრეზენტაციას,  სამაგისტრო ნაშრომს, 
დასკვნითი გამოცდას. 
სწავლების ფორმატში გამოყენებულია ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, დაკონსპექტების, 
ანალიზისა და სინთეზის, დემონსტრირების ( ნამუშევრის შესრულების სხვა და სხვა ეტაპზე 
პედაგოგი პრაქტიკულად აჩვენებს სტუდენტს შესრულების ტექნიკურ ხერხებს), პრაქტიკული 
მეთოდები.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება

ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40

– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
ელ-ფოსტა: levan.silagadze@tsu.ge
ტელ 577 400727
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  კულტურის კვლევები (Cultural Studies)

მისანიჭებელი ხარისხი: კულტურის კვლევების მაგისტრი / MA in Cultural Studies

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი.
120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
 60 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის

კვლევათა სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსებს.  
 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის. 
 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის

(სამაგისტრო ნაშრომისთვის).

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია, მაგისტრანტს მისცეს ღრმა ცოდნა კულტურათა კვლევების სფეროში, 
მოამზადოს სპეციალისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, 
რომლებიც რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება შრომის ბაზარზე.

პროგრამა აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს და ავითარებს მათ ინოვაციური 
კვლევებითა და სწავლებით. იგი მიზნად ისახავს ეროვნული და 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებას, კერძოდ, კულტურული 
მრავალფეროვნების პოზიტიური აღქმის ხელშეწყობას, კულტურათაშორისი დიალოგის 
პრინციპების დამკვიდრებას, რაც გულისხმობს სხვა კულტურების გაცნობას, 
კულტურათაშორისი განსხვავებების გაცნობიერებას, განსხვავებული კულტურული 
ტრადიციების პატივისცემას; სტერეოტიპების, ქსენოფობიის და რასიზმის პრევენციას; 
მრავალფეროვან კულტურულ გარემოში ორიენტაციის, წარმატებული კომუნიკაციისათვის 
აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე 
მოქმედი კულტურის  კვლევების  სამაგისტრო პროგრამა ორგანული გაგრძელებაა 
ძირითადი საბაკალავრო (major) პროგრამისა კულტურის კვლევებში. სამაგისტრო 
პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ საკითხებს, ასევე კულტურათა კონკრეტული 
კვლევის მეთოდებსა და მაგალითებს (case studies). სტუდენტმა უნდა გაიაზროს ემპირიული 
მასალის თავმოყრისა და ანალიზის წესი და მიზანი კულტურის კვლევათა სფეროში. ფართო 
და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების საფუძველზე, სტუდენტი უნდა დაეუფლოს 
კულტურის ფენომენის ანალიზის ხერხებსა და მეთოდებს, გაიაზროს კულტურის კვლევის 
ინტერდისციპლინური ხასიათი. პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები, ასევე 
სამაგისტრო ნაშრომი სტუდენტს საშუალებას აძლევს, გაიფართოოს თეორიული 
თვალსაწიერი, განავითაროს და დახვეწოს ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეიძინოს 
და განამტკიცოს დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები. პროგრამის სავალდებულო და 
არჩევითი კურსები საერთოა სხვადასხვა  სამაგისტრო პროგრამასთან. ეს უზრუნველყოფს 
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კულტურის კვლევათა სფეროსათვის აუცილებელ მრავალმხრივ და ინტერდისციპლინურ 
ცოდნას.
პროგრამა ამზადებს სტუდენტს შემდგომი კვლევისა და პრაქტიკული საქმიანობისათვის. იგი
უნდა ჩამოყალიბდეს ანალიტიკოსად და პრაქტიკოსად კულტურის კვლევათა სფეროში.
პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან ცოდნის
გაღრმავებით თეორიულ სფეროში, მისი გამოყენებით კონკრეტულ კულტურათა კვლევასა და
პრაქტიკულ საქმიანობაში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ბაკალავრის ხარისხი კულტურის კვლევებში, ასევე  ჰუმანიტარულ და სოციალურ

მეცნიერებებში და მათ დარგებში/ქვედარგებში, განათლებაში, ზოგიერთ
მიმართულებათშორის დარგში, მაგ., რეგიონმცოდნეობითი პროფილით
(ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, კავკასიოლოგია...);

 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება

გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო
პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა კულტურის მეცნიერებების საფუძვლებში (ცნებები, 
მიმართულებები, სკოლები).

სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება:
კულტურის კვლევების  სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული 
თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე 
კულტურის კვლევების მაგისტრი იძენს დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემურ ცოდნას, 
რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის 
კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას 
იძლევა. თეორიული მიდგომების დაუფლების, სასწავლო კურსების შესწავლის საფუძველზე, 
მაგისტრანტი ეუფლება მეცნიერული კვლევის მეთოდებს,  იღრმავებს წარმოდგენას 
კულტურის კვლევის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, ეცნობა ძირითად პრობლემებს და 
განვითარების ტენდენციებს თანამედროვე კულტურის მეცნიერებებში. ამ ცოდნას იგი იყენებს 
სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. უფრო კონკრეტულად სტუდენტმა იცის:

 კულტურის ფენომენის შესახებ მეცნიერული ცოდნის, კვლევისას გამოყენებული 
სამეცნიერო აპარატის ჩამოყალიბება, სამეცნიერო დისციპლინათა წარმომადგენლების 
ნააზრევი, რომლებიც საფუძვლად დაედო კულტურის კვლევათა ჩამოყალიბებას ცალკე 
დარგად; ძირითადი ცნებებისა და ტერმინების შინაარსი, სამუშაო (ოპერაციული) 
დეფინიციისა და მისი შერჩევის არსი.

 ისტორიული პროცესის კულტურული კონტექსტის როლი და მნიშვნელობა, 
მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომელთაც დაემყარა კულტურის კვლევათა ისტორიული 
დისკურსი, ძირითადი მიმდინარეობები და დისკუსია სხვადასხვა მეთოდოლოგიური 
მიდგომის წარმომადგენელთა შორის. მეთოდოლოგიური პრობლემები, რომლებიც დღეს 
კულტურის მეცნიერებათა წინაშე დგას; კულტურის ფენომენის ისტორიული კვლევის 
სფეროში დაგროვილ მეთოდოლოგიური გამოცდილება; მეთოდოლიგიური პლურალიზმის 
მნიშვნელობა კულტურის მეცნიერებათა განვითარებისათვის.
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 კულტურის პოლიტიკის არსი, მიზნები, სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა, 
კულტურის პოლიტიკის ჩამოყალიბება და სამართლებრივი საფუძვლები, კულტურის 
პოლიტიკა სამოქალაქო ინტეგრაცის სფეროში, განათლების სფეროში, კულტურის 
პოლიტიკა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში, ენობრივი პოლიტიკა, იდენტობის 
პოლიტიკა,  რეგიონული იდენტობების კონსტრუირება

 თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდები და მათი პრაქტიკული გამოყენების 
ხერხები სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის, ორგანიზების, 
მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმები და წესები; აკადემიურ 
სფეროში დამკვიდრებული ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო გამოსვლის ფორმა და 
სტილი; კანონები, რომლებიც სამეცნიერო გამოცემებში (პუბლიკაციებისათვის) არის 
დადგენილი.

 ინტერკულტურული კვლევის საფუძვლები, მისი არსი და მნიშვნელობა; კვლევის 
კომპარატივისტული მეთოდი; ინტერკულტურული კომუნიკაციის არსი, კულტურათაშორისი 
ურთიერთობების შესაძლებლობები და დონეები, ამ პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები 
და მათი გადალახვის შესაძლებლობები; კულტურათაშორისი თარგმნის პრობლემა; 
ინტერკულტურული დიალოგის როლი უსაფრთხოების საკითხში.

 დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ოპოზიცია, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის 
ცნებების გაგება, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის განსხვავებული აზროვნების ფორმები და 
მათი ურთიერთმიმართება, შუა საუკუნეების საზოგადოებრივი ფენები და ინსტუტები 
სხვადასხვა სივრცეში - აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპასა და მუსლიმურ სამყაროში, ამ 
ინსტუტუციათა ფუნქციონირების თავისებურებანი და მსგავსებანი.

 ბიზანტიის სახელმწიფოსა და ბიზანტიური საზოგადოების დამახასიათებელი 
თავისებურები, ბიზანტიური სახელმწიფოს მართვის სისტემა, სამართალი, დიპლომატია, 
საერო და სასულიერო ხელისუფლებათა ურთიერთდამოკიდებულების თავისებურებანი, 
სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთდამოკიდებულება, საეკლესიო ლიტურგია და 
სამეფო ხელისუფლება, ბიზანტიური აზროვნების ფორმა და მისი  თავისებურებანი, ბიზანტია 
და ისლამური სამყარო, ბიზანტია და კათოლიკური სამყარო, ბიზანტიური ფენომენი 
თანამედროვე დიპლომატისა და აზროვნებაში

 ცივილიზაციათა თეორიის არსი და ძირითადი ასპექტები, რუსეთის ცივილიზაციური 
კუთვნილების პრობლემასთან დაკავშირებული უმთავრესი მოსაზრებანი, ამ საკითხის 
ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიის არსი, მისი მეცნიერული მნიშვნელობა და პოლიტიკური 
კონტექსტი

 კავკასიაში კულტურებისა და რელიგიების გავრცელების თანამედროვე სურათი და 
ისტორიული დინამიკა, მიმდინარე პროცესების კულტურული და რელიგიური საფუძვლები

 პოსტ-საბჭოთა კავკასიის კონფლიქტების ანალიზი კომპარატივისტულ კონტექსტში,
ელიტების და მათი ორგანიზაციების როლი რეგიონის თითოეული კონფლიქტის 
შემთხვევაში; საბჭოთა პოლიტიკის როლი უმცირესობების ინსტიტუტების მშენებლობის 
კონტექსტში, პოსტ-საბჭოთა პერიოდში ამ ინსტიტუტების მანიპულირება უმცირესობების 
ნაციონალური ორგანიზაციებისა და მათი ელიტების მიერ, შიგა და გარე “ორგანიზაციების” 
როლი კომპარატივისტულ ჭრილში

 თანამედროვე მსოფლიოში კულტურული იდენტობისა და თვითიდენტიფიკაციის 
პრობლემასთან დაკავშირებული საკითხები, კულტურული იდენტობების ფორმირების 
საკითხი პოსტკოლონიურ ეპოქაში, გლობალიზაციისა და იდენტობის, მშობლიური ენისა და 
იდენტობის ურთიერთმიმართების საკითხები, იდენტობის კრიზისის განმაპირობებელი 
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ფაქტორები და ახალი, დასავლეთის ალტერნატიული იდენტობების ჩამოყალიბების 
პროცესი

 მოდერნიზაციის არსი, მოდერნიზაციისა და კულტურის ფენომენთა 
ურთიერთმიმართების საკითხი, შესასწავლ პრობლემათა ფარგლებში გამოყენებული 
ცნებები და კატეგორიები, მოდერნიზაციის პროცესში ქართული კულტურის განვითარების 
პრობლემები, დასავლურ და არადასავლურ კულტურებში მიმდინარე პროცესები, 
თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში მცირე კულტურების ადგილი

 კულტურებში ისტორიის ორგანიზების, წარსულის დამახსოვრებისა და აღქმის 
თავისებურებანი, მეხსიერების კვლევის სფეროში არსებული ძირითადი ცნებები და 
თეორიები, წარსულიდან დასამახსოვრებელი ინფორმაციის შერჩევისა და ინტერპრეტაციის
სოციალური და კულტურული განპირობებულობა, წარსულის დამახსოვრების სხვადასხვა 
ფორმა და დროში მათი ცვალებადობა, ისტორიისა და წარსულის გამოყენება სხვადასხვა 
სახის კონფლიქტურ სიტუაციებსა და ზოგადად, პოლიტიკურ პროცესებში

 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 
ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
კულტურის კვლევების მაგისტრს სპეციალობით შეუძლია კულტურის კვლევათა სფეროში
პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების 
გამოყენებით; ემპირიული მასალის ანალიზი და ინტერპრეტაცია, საკვლევი საკითხის
კონტექსტუალიზაცია, კვლევის მეთოდისა და თეორიული ჩარჩოს ადეკვატური განსაზღვრა 
და დასაბუთება, მასალის მოძიება, სისტემატიზაცია, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი 
და წერილობითი ფორმით. უფრო კონკრეტულად:

 კულტურის კვლევების სფეროში არსებული ცნებებისა და კონცეფციების, ისტორიული
პროცესის კულტურული კონტექსტის როლისა და მნიშვნელობის გამოყენება კულტურის
კონკრეტული ფენომენების კვლევაში.

 თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების
გააზრება და გამოყენება კულტურული პროცესების დაგეგმვისა და სტრატეგიების
შემუშავებაში.

 ინტერკულტურული კომუნიკაციის სპეციფიკის, ინტერკულტურული და 
კომპარატივისტული მეთოდის გამოყენება კულტურათაშორისი ურთიერთობების პროცესის 
სირთულეების ანალიზისა და გადალახვის პროცესში. კულტურის ფენომენისადმი 
ინტერდისციპლინური მიდგომის, ემპირიული მასალის თავმოყრისა და ანალიზის უნარ-
ჩვევების დაუფლება; კულტურათა შედარებითი კვლევის პრინციპების ათვისება და 
გამოყენება კვლევისა და სწავლის პროცესში

 თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდების და მათი პრაქტიკული გამოყენების
ხერხების გამოყენება სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის, 
ორგანიზების, მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმებისა და
წესების; აკადემიურ სფეროში დამკვიდრებული ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო
გამოსვლის ფორმისა და სტილის ათვისება.

 აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შესახებ არსებულ მოსაზრებათა და კონცეფციათა
გააზრება და შეჯერება, ამ კონცეფციათა დროსთან დაკავშირება,  საერთო და განსხვავებულ
მახასიათებელთა გამოკვეთა.
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 ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, დისკუსიაში მონაწილეობა, აზრის მკაფიოდ და
არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება; ლიტერატურის მოძიება, დამუშავება, ინფორმაციის
შეჯერება და შეძენილი ცოდნის პრეზენტაცია; შესწავლილი მეთოდოლოგიური მიდგომების
გამოყენება ამა თუ იმ კონკრეტული საკითხის ანალიზისათვის; მეთოდოლოგიური მიდგომის
არჩევანის დასაბუთება.

 კავკასიასა და ბალკანეთში კულტურებისა და რელიგიების გავრცელების
თანამედროვე სურათისა და ისტორიული დინამიკის, მიმდინარე პროცესების კულტურული
და რელიგიური საფუძვლების გააზრება.

 ეთნიკური კონფლიქტების ანალიზი და მათი შედარებითი შესწავლა. ელიტების 
თეორიის აპლიკაცია ნაციონალიზმის კვლევების ფარგლებში. თეორიული ცოდნის 
გამოყენება კავკასიის პოსტ-საბჭოთა პერიოდის კონფლიქტების ანალიზში. პოლიტიკური 
ლიდერების როლის იდენტიფიცირება კონფლიქტურ პროცესებში.

 თანამედროვე მსოფლიოში კუტურულ იდენტობასთან დაკავშირებული
პრობლემებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების ანალიზის უნარის გამომუშავება და მისი
გამოყენება თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე კომპლექსური კულტურული პროცესების
შესწავლისას.

 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, 
ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო
სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის
უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი: კულტურის კვლევების  მაგისტრს შეუძლია მონაცემების ანალიზი
დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და  ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით; პრობლემის გააზრება სინქრონულ და დიაქრონულ ჭრილში; საკითხების
განხილვა სხვადასხვა პერსპექტივით, მკაფიოდ არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა.

კომუნიკაციის უნარი: კულტურის კვლევების მაგისტრს  შეუძლია სხვადასხვა ტიპის
პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, დასკვნებისა და არგუმენტების გაზიარება
აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება,
ეფექტური ურთიერთობა სასწავლო თუ სამუშაო ჯგუფში.

სწავლის უნარი: კულტურის კვლევების მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და 
რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაო 
გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების 
მოძიება და გამოყენება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი 
სწავლის პროცესის მართვა, მისი თანმიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასება, შემდგომი 
სწავლის საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში 
სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების დამოუკიდებლად სრულყოფა 
პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში; დამოუკიდებელი მუშაობა; სამეცნიერო დარგობრივ 
ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების 
შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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ღირებულებები: კულტურის კვლევების მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული 
პროფესიული პასუხისმგებლობა, აკადემიური და ეთიკური ნორმები; იცავს 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას; აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, 
კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; 
ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის, განსხვავებული კულტურებისა და 
რელიგიების პატივისცემა; პატივს სცემს დემოკრატიულ ფასეულობებს.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას
კულტურის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაში გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა
მეთოდი. სწავლის შედეგების მისაღწევად, პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო
დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, დასკვნითი გამოცდის, 
სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური
მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა, როლური და სიტუაციური თამაშები, 
დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება და
სხვ.).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. ნინო  ჩიქოვანს.
ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:   კულტურული და სოციალური  ანთროპოლოგია / 
Cultural and Social Anthropology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ანთროპოლოგიის მაგისტრი /Master of Arts in Anthropology
სპეციალიზაცია: კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია/ Cultural and Social 
Anthropology

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი (ოთხი სემესტრი). სამაგისტრო
პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
 90 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა (აქედან 50 სავალდებულო და 40 არჩევითი);
 30 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის მიზნები მოიაზრებს: 
მაგისტრანტებისთვის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის შესახებ მეცნიერული
ინფორმაციის მიწოდებას; ანთროპოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიური და ემპირიულ-
კვლევითი პარადიგმების საბაზისო პრინციპების გაცნობას და მათ გააზრებას პრაქტიკული
საქმიანობის კონტექსტში; უახლეს ემპირიულ/კვლევით სტრატეგიათა კრიტიკულ სწავლებას, 
ფართოდ გამოყენებადი კვლევითი ტექნოლოგიების დაუფლებას; სოციოკულტურული
კვლევის დაგეგმვისა და დიზაინის ბაზისური პრინციპების, მონაცემთა მოპოვების, მათი
ანალიზისა და ინტერპრეტაციის სწავლებას, აგრეთვე ანალიტიკური, დისკუსიური, 
პრეზენტაციისა და სხვა, პრაქტიკული საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების
გამომუშავებას, ადამიანისა და საზოგადოების, სოციალური ორგანიზაციის ფორმების
განვითარების ლოგიკური ჯაჭვის შესახებ ცოდნის მიცემას, რათა მათ შესძლონ ერთ
მთლიანობად გაიაზრონ მსოფლიო ხალხების კულტურული მრავალფეროვნება.
სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სემინარები და სწავლების პრაქტიკული ელემენტები
მიმართული იქნება კვლევის სტრატეგიათა და მეთოდთა გამოყენების წვდომის
გაღრმავებაზე; პრობლემის დასმასა და კვლევის დაგეგმვაზე, სხვადასხვაგვარი მეთოდების
გამოყენებით მოპოვებული მონაცემების ინტერპრეტაციაზე. მნიშვნელოვანი ადგილი
დაეთმობა პროფესიული და კვლევის ეთიკის კონტექსტში დისკუსიური და პრეზენტაციის
უნარების გამომუშავებას. სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია
კონკრეტულ-კვლევითი საქმიანობის სწავლება და ზემოთჩამოთვლილი უნარებით
აღჭურვილი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება თანამედროვე შრომითი
ბაზრისათვის. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 საერთო სამაგისტრო გამოცდები
 სასპეციალიზაციო გამოცდა
 უცხო ენა (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის). პროგრამაზე სწავლის 

გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან 
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საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის 
დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

 ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ან მათ დარგებსა და ქვედარგებში, 
განათლებაში, სამართალში, ხელოვნებაში, ჯანდაცვაში და მიმართულებათშორის  
დარგებში მინიჭებული ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული-დიპლომირებული
სპეციალისტის) ხარისხი.

სწავლის შედეგი:
ცოდნა-გაცნობიერება: სამაგისტრო პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს
სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში აქტუალური თემატიკის ღრმა და სისტემური
ცოდნა, რომელიც მოიცავს ამ სფეროსთვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ/ცნებით აპარატს, 
ანთროპოლოგიურ თეორიებს, კლასიკურ და თანამედროვე სოციალურ-თეორიულ
მიდგომებს, კულტურის გამოყენებითი ასპექტების გააზრება, რაც მაგისტრს აძლევს ახალი, 
ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას; აქვს ცოდნა სოციოკულტურული
ფაქტორების ზემოქმედების კანონზომიერებების, აგრეთვე სოციალური ინსტიტუტების, 
პიროვნებისა და, ზოგადად, სოციალური და კულტურული ფენომენების სპეციფიკური
ასპექტების შესახებ, სოციალური ცვლილების პროცესთა კულტურულ ვარიაციებზე, 
ინოვაციისა და ტრადიციის ურთიერთმიმართებაზე თანამედროვე პრაქტიკის კონტექსტში. 
აცნობიერებს აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების საჭიროებისამებრ
ტრანსფორმაციის და პრობლემის გადაჭრის გზების მოძების საჭიროებას. მაგისტრს აქვს
ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე
მისი დარგობრივ სფეროში სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კურსდამთავრებულს აქვს ცოდნა და უნარი გამოიყენოს
კვლევის დარგობრივი მეთოდები და თანამედროვე სტრატეგიები კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელებისათვის. აქვს ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში
მოქმედების უნარი. აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; აგრეთვე, გამომუშავებული აქვს
უშუალოდ საქმიანობის სპეციფიკით გათვალისწინებული სპეციალური უნარ-ჩვევები: 
კონკრეტული სფეროს საკვლევად ადეკვატური პრინციპების ანალიზის, საკვლევი საკითხის
ფორმალიზების, გამოსაყენებელ მეთოდთა შერჩევის, კვლევით მოპოვებული მასალის
დამუშავების ჩვევები; შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების
იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. 
მაგისტრანტები აითვისებენ ეთნოგრაფიული კვლევის ემპირიულ მეთოდებს. მათ შეეძლებათ
საველე სამუშაობის წარმოება. შეძლებენ გამოიყენონ დაკვირვების, ინტერვიურება-
ანკეტირების, ტიპოლოგიის მეთოდები. მასალის ფიქსაციისას საველე-კვლევით სპეციფიკას
ემატება წერილობითი ფიქსაცია დღიურების, თემატური ბარათების, ანგარიშების სახით, ასევე
ვიზუალური ფიქსაცია ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. მაგისტრანტებს შეეძლებათ
განახორციელონ პრაქტიკული კვლევები, მოახდინონ ეთნოგრაფიული ფაქტების
რეკონსტრუცია, მოვლენების პროგნოზირების უნარის საფუძველზე შეიმუშაონ
რეკომენდაციები მნიშვნელოვან სოციო-კულტურულ საკითხებთან მიმართებაში. მაგისტრს
შეუძლია ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
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სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი: ანთროპოლოგიის მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი
რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე
დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და/ან
სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე
ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო
არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის
სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი
ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და
მინიმალური დახმარების პირობებში გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი: ანთროპოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ
დონეზე მონაწილეობა, ანთროპოლოგიის მაგისტრს შეუძლია სხვადასხვა თემებზე თავის
აზრებისა და შეხედულებების ზეპირი და წერილობითი სახით ჩამოაყალიბება; შეუძლია
სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების
საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო
ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების
დაცვით; აქვს ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;

სწავლის უნარი: ანთროპოლოგიის მაგისტრს აქვს სამუშაო დროის სტრატეგიულად
დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს
დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების
გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას
კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი
სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის
გამოყენებით; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი
მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

ღირებულებები: ანთროპოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, 
სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური
ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური
ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული
მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს
ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების, კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; 
დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და
სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის
შეტანა. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: ზემოთაღნიშნული შედეგები მიიღწევა სალექციო–
სასემინარო მუშაობისას აქტიურობის, შუალედური შეფასების, ტესტების, პრეზენტაციის, 
ესსეების წარმოდგენის, დისკუსიებში მონაწილეობის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო
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ნაშრომის და საველე საექსპედიციო ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური
მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –
განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
პროფ. ქეთევან ხუციშვილს
ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge, kkhutsishvilik@gmail.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: განათლების მეცნიერებები / Education Sciences

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  განათლების მეცნიერებების მაგისტრი / Master of Education

სპეციალიზაცია: განათლების მეცნიერებები/ Education Sciences; განათლების პოლიტიკა/ 
Educational Politics; განათლების კვლევები/ Researche in Education

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამა შედგება შემდეგი მოდულებისაგან:
განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა
Educational Leadership and Management
განათლების პოლიტიკა
Educational Politics/ Expert of Educational Sciences
განათლების კვლევები
Researche in Education

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი) სამაგისტრო
პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 90 კრედიტი სასწავლო კომპონენტი
(75 კრედიტი სავალდებულო, 15 კრედიტი არჩევითი); 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი.

სწავლების ენა : ქართული

პროგრამის მიზანი: საზოგადოების განვითარების შესაბამისად, ქვეყნის განათლების სისტემა 
პერმანენტულად იცვლება და ვითარდება. განათლების სისტემაში ცვლილებების გონივრულ 
გატარებას შესაბამისი დარგის სპეციალისტები ესაჭიროება. მით უფრო საჭიროა ასეთი 
სპეციალისტების მომზადება ჩვენი ქვეყნისათვის, ვინაიდან საქართველოს ევროპასთან 
ინტეგრაციის პროცესები აუცილებლობით აყენებს მისი განათლების სისტემის ძირეულ 
ცვლილებებს. წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ისეთი 
უნარებითა და კომპეტენციებით აღჭურვილი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც 
წარმატებით გაუძღვება ქვეყანის განათლების სისტემაში მიმდინარე სერიოზულ 
ცვლილებებს, შეძლებს დააკმაყოფილოს განათლების სფეროს ხელმძღვანელი მუშაკისადმი 
წაყენებული მოთხოვნები. ამასთანავე მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს პედაგოგიკის 
მეცნიერების განვითარების საქმეში. 

განათლების სფეროს ხელმძღვანელობისა და მართვის მოდულის მიზანია: შეასწავლოს
სტუდენტს განათლების მართვის ძირითადი პრინციპები და განუვითაროს ამ სფეროში
მოღვაწეობისათვის საჭირო უნარები. გააცნოს განათლების ეკონომიკისა და მართვის
ძირითადი ცნებები და კავშირები, განათლების სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები, 
სკოლის შეფასების და ხარისხის უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები, სწავლების
პროცესში მოზარდის ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზებისთვის აუცილებელი პირობები.
პროფესიული განვითარების პრინციპები. სტუდენტს განუვითაროს განათლების კვლევის
პრაქტიკული უნარები, პრაქტიკისა და თეორიის ერთმანეთთან ეფექტურად დაკავშირების
უნარი; 
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განათლების პოლიტიკის მოდულის მიზანია: მოამზადოს განათლების ექსპერტი.შეუქმნას
სტუდენტს საფუძველი განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებისა და ქართული
საგანმანანათლებლო სივრცის საჭიროებების გაცნობიერებისა და განვითარებისათვის. 
მისცეს სტუდენტს თეორიული ცოდნა განათლების პოლიტიკის საკითხებში, განუვითაროს
საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისა და ხარისხის მართვის პრაქტიკული უნარები, 
საერთაშორისო გამოცდილების ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეცთან ადაპტირების
უნარი, ქართული ბაზარის საჭიროებების განსაზღვრისა და შესაბამისი საგანმანათლებლო
პროგრამების შექმნის უნარი.  

განათლების კვლევების მოდულის მიზანია: მოამზადოს განათლების მკვლევარი, მისცეს
სტუდენტს აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მეცნიერული და პედაგოგიური
მოღვაწობისათვის, განათლების სხვადასხვა სფეროში საქმიანობისათვის. შეასწავლოს
ზოგადი და უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის, როგორც მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და
განვითარების ეტაპები; მისი წყაროები და ცნებები; მეცნიერული კვლევის მეთოდები; 
სწავლება/სწავლების პროცესის სპეციფიკა; სწავლების ორგანიზაციის ფორმები; სწავლების
პრინციპები და მეთოდები; მოსწავლეთა და სტუდენტთა  შემეცნებითი უნარების აქტივიზაციის
გზები. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი;
 საერთო სამაგისტრო გამოცდა;
 წერითი გამოცდა პედაგოგიკაში;
 ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით

ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის
დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

პროგრამის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს:  
 პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები;

 მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების აგების პრინციპები;
 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა;
 საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები;
 ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები;
 ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და თანამედროვე

ტექნოლოგიები;
 ქვეყნის განათლების სისტემის საკანონმდებლო ბაზა;
 პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები;
 განათლების ეკონომიკისა და მართვის ძირითადი პრინციპები;
 განათლების ისტორია;
 ზრდასრულთა განათლების საკითხები;
 განათლების პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და თეორიები. 
 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) 

ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 
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განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს:
პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები; საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა;
ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები; ზოგადი და უმაღლესი განათლების
მეთოდოლოგიური საფუძვლები და სწვლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; ქვეყნის
განათლების სისტემის საკანონმდებლო ბაზა; პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული
მეთოდები; განათლების ეკონომიკისა და მართვის ძირითადი პრინციპები; ზრდასრულთა
განათლების საკითხები;

განათლების პოლიტიკა
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს:
პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები; მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების
აგების პრინციპები; საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა; საგანმანათლებლო
სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები; ბოლონიის პროცესის
ამსახველი დოკუმენტები; ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური
საფუძვლები და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; ქვეყნის განათლების სისტემის
საკანონმდებლო ბაზა;  განათლების ისტორია; განათლების პოლიტიკის სფეროსთან
დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და თეორიები, განათლების პოლიტიკის აგების
ძირითადი პრინციპები, განათლების პოლიტიკისა და ქვეყნის ეკონმიკის
ურთიერთმიმართების საკითხები. 

განათლების კვლევები
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს:
პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები;  საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა;
საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები;
ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები; ზოგადი და უმაღლესი განათლების
მეთოდოლოგიური საფუძვლები და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; უმაღლესი
სკოლის პედაგოგიკა, ანდროგოგიკა/ზდასრულთა პედაგოგიკა/ ქვეყნის განათლების
სისტემის საკანონმდებლო ბაზა; პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:
 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ხედვა მსოფლიო კონტექსტში;
 ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის

საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება; 
 საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება;
 მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება;
 ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება და გაძღოლა;
 კონკრეტული საგანამანთლებლო ობიექტის მიზნისა და მისიის განსაზღვრა, 

ხელმძღვანელობა და მართვა;
 საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება;
 სხვადასხვა კონტექსტში უმაღლესი განათლების პრობლემების თანამშრომლობით

გადაწყვეტა, პერსონალური და ფართო ავტონომიური ინიციატივების გამოჩენა;
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 უმაღლესი განათლების მმართველობის სფეროსთან ინსტიტუციურ, ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე საკუთარი პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება;

 საშუალო და უმაღლესი საგანათლებლო დაწესებულების კონცეპტუალური ხედვის
ჩამოყალიბება და მისიის განსაზღვრა განათლების სფეროში ქვეყნის პოლიტიკის
გათვალისწინებით.

 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 
სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია
და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის
უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: კონკრეტული
საგანამანთლებლო ობიექტის მიზნისა და მისიის განსაზღვრა, ხელმძღვანელობა და მართვა;
სასწავლო დაწესებულების ხარისხის მართვა; საკუთარი საქმიანობუს თვითშეფასება; 
საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება; ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის
საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების
მიღება; ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება; საშუალო და უმაღლესი
განათლების მმართველობის სფეროსთან საკუთარი პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის
ადაპტირება.

განათლების პოლიტიკა
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: საქართველოს
საგანმანათლებლო სისტემის ხედვა მსოფლიო კონტექსტში; ქვეყნის საგანმანათლებლო
სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში
მონაწილების მიღება; საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის
შეფასება; მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება; საშუალო და უმაღლესი
საგანათლებლო დაწესებულების კონცეპტუალური ხედვის ჩამოყალიბება და მისიის
განსაზღვრა განათლების სფეროში ქვეყნის პოლიტიკის გათვალისწინებით.

განათლების კვლევები
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: ქვეყნის
საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის
შექმნაში მონაწილების მიღება პედაგოგიკის მეცნიერებაზე დაყრდნობით. 
საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება; მეცნიერული
კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება, კვლევის შედეგების გათვალისწინება საკუთარ
საქმიანობაში; საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება; უმაღლესი განათლების
მმართველობის სფეროსთან ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე საკუთარი
პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება; 

დასკვნის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს  უნდა ჰქონდეს:
 საგანმანათლებლო კონცეფციებისა და თეორიებისა სისტემური ანალიზის უნარი;
 დარგობრივი ცოდნის ასპექტებისა და საგანმანათლებლო პოლიტიკაში მათ გამოყენებას

შორის პოტენციური კავშირების იდენტიფიცირების უნარი;
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 რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე
დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი.

კომუნიკაციის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეუძლოს:
 პროფესიულ სფეროში  აკადემიურ დონეზე ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია;
 პროფესიულ თემებზე არგუმენტირებული მსჯელობის, დიალოგისა და დასკვნების

დასაბუთება;
 საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციისათვის;
 პროფესიულ ჯგუფში მუშაობა, როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში.
 საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის

უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით;
 ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;

სწავლის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:
 სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვა და ორგანიზება საკუთარი შესაძლებლობების  

გათვალისწინებით;
 ახალი საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მოთხოვნების დანახვა/განჭვრეტა და,

შესაბამისად, საკუთარი სწავლის დაგეგმვა;
 ახალი პროფესიული მასალის მოძიება და დამოუკიდებლად სწავლა.

ღირებულებები
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:

 საკუთარი საქმიანობის  შეფასება და თვითკრიტიკა;
 საზოგადოებრივ-კულტურული და ზნეობრივი ღირებულებების შეფასება და

დამკვიდრებაში მონაწილეობის მიღება;
 პროფესიულ–ეთიკური ნორმების დაცვა;  
 სხვადასხვა კულტურისადმი პატივისცემა, ღირებულებათა ფორმირებაში კულტურისა

და განათლების როლის მნიშვნელობის გააზრება. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგები მიიღწევა ტრადიციული და
თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების  კომბინირებით, კერძოდ: ზეპირსიტყვერი
მეთოდები – დიალოგი, მონოლოგი, წიგნზე მუშაობის მეთოდები, ახსნითი და
დამოუკიდებელი კითხვა, პრაქტიკულ–ლაბორატორიული მეთოდები, წერითი მეთოდები –
რეფერატი, პროექტი; დისკუსია/დებატები,  ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე
დაფუძნებული სწავლება (PBL), თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება, ევრისტიკული
მეთოდი, შემთხვევის ანალიზი (Case study), როლური და სიტუაციური თამაშები, ინდუქცია, 
დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული
სწავლება, ელექტრონული სწავლება (E-learning).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 
ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად
შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-
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80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 
0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.  

საკონტაქტო პირი: 
კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს
სრულ პროფესორ ქეთევან ჭკუასელს
ტელ.: 22 23 76;
E-mail: chkuaselik@yahoo.com
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:   მასწავლებელთა განათლება / Taecher Education

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მასწავლებლის განათლების მაგისტრი / Master of Education in 
Teacher Education

სპეციალიზაცია:
ფიზიკის/მათემატიკის/ბიოლოგიის/ქიმიის/ისტორიის/გეოგრაფიის/ქართულის/
ინგლისურის/გერმანულის/ფრანგულის/რუსულის/რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების
მეთოდიკა
Methodology of Teaching  Physics/ Biology/ Chemistry/ History/ Geography/ Georgian Language/ English 
Language / German Language / French Language / Russian Language / Russian as a Foreign Language 

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი  სემესტრი (120 კრედიტი) სამაგისტრო  
პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 90 კრედიტი - სასწავლო კომპონენტი
(55 კრედიტი პედაგოგიური ციკლის დისციპლინები და პრაქტიკა, 35 კრედიტი მოდულის
დისციპლინები);  30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი.

სწავლების ენა : ქართული

სამაგისტრო პროგრამის მიზანი:
ქვეყანაში მიმდინარე განათლების რეფორმა საჭიროებს ახალი, პრინციპულად
განსხვავებული მასწავლებლის მომზადებას. ასეთ მასწავლებელს უნდა გააჩნდეს ისეთი
უნარები, როგორიცაა ლიდერობა, ინიციატიურობა, შემოქმედებითობა, სასწავლო
პროგრამისა და გეგმის განვითარების დამოუკიდებელი ხედვა, მოსწავლეთა სწავლისადმი
მოტივირება და სხვა. ამასთან, ამ ტიპის მასწავლებელი უნდა ფლობდეს მეთოდისტ-
მასწავლებლის უნარებსაც, რომელზეც განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება განათლების
კანონში. ბუნებრივია, ასეთი კადრის მომზადება მოითხოვს სპეციალურ სასწავლო
პროგრამას, რომელშიც ასახული იქნება თანამედროვე მოთხოვნები მასწავლებლისა და
დარგის მეთოდიკის სპეციალისტის მიმართ და რომელიც შესაბამისობაში იქნება მსოფლიო
საგანმანათლებლო სივრცესთან. ამ უნარების განვითარებას ემსახურება წარმოდგენილი
სამაგისტრო პროგრამა.
პროგრამა მოიცავს თორმეტ მოდულს. ესენია: ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა; მათემატიკის
სწავლების მეთოდიკა;  ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა; ქიმიის სწავლების მეთოდიკა;  
ისტორიის სწავლების მეთოდიკა; გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა; ქართულის სწავლების
მეთოდიკა; ინგლისურის სწავლების მეთოდიკა; გერმანულის სწავლების მეთოდიკა; 
ფრანგულის სწავლების მეთოდიკა;  რუსულის სწავლების მეთოდიკა; რუსულის, როგორც
მეორე უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა;.

მათემატიკის  სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ახალი ეროვნული სასწავლო
პროგრამების იმ ნაწილის მეცნიერული საფუძვლების დაუფლება, რომელიც ალგებრასა და
ალგებრულ კანონზომიერებებს შეეხება; გეომეტრიის და სივრცის აღქმის მიმართულების
შესაბამისი საკითხების უფრო ღრმა შესწავლა და თეორიული  ასპექტების შედარებით ღრმა
ათვისება; სასკოლო მათემატიკის სტრუქტურისა და შინაარსის მეცნიერული საფუძვლების
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გახსნა, თანამედროვე მათემატიკის, პედაგოგიკის, ლოგიკისა და ფსიქოლოგიასთან
კავშირის გათვალისწინებით; რიცხვის ცნების განვითარების კანონზომიერების
მეთოდოლოგიური საკითხების შესწავლა, რიცხვის სხვადასხვა ასპექტის, რიცხვებზე
მოქმედებების გააზრება. მთელ რიცხვთა თვისებების იმ საკითხების განხილვა, რომლებიც
მათემატიკური აპარატის სხვადასხვა გამოყენებისას იჩენს თავს. 

ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის
სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეუძლია არა მარტო მაღალ მეცნიერულ და
მეთოდურ დონეზე ასწავლოს დარგი საშუალო სკოლაში, არამედ მონაწილეობა მიიღოს
სასწავლო პროცესის ორგანიზებაში, რეფორმირებასა და მეცნიერულ კვლევაში.  
მაგისტრანტი საფუძვლიანად დაეუფლება დარგის სწავლების მეთოდიკას, განახლებული
სასკოლო სტანდარტის შესაბამისი ახალი ტიპის ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდებს,
განუვითარდება ინტერაქტიური მუშაობისთვის საჭირო ჩვევები, გაეცნობა სასწავლო
პროცესში ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის გამოყენებით ასპექტებს, შეძლებს გამოიყენოს
თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიები, აითვისოს პედაგოგიკური კვლევის მათემატიკური
მეთოდები. ფაქტობრივი ცოდნის თვალსაზრისით მაგისტრანტი შეისწავლის: სიმეტრიას და
შენახვის კანონებს, ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ელემენტებს, ატომური და
სუბატომური ფიზიკის ელემენტებს, ფიზიკური ეკოლოგიის ელემენტებს და სხვ. 

ქიმიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ქიმიის სწავლების მეთოდიკის
სპეციალისტის მომზადება, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი კომპეტენციებით ქიმიის
მიმართულებით; ექნება ქიმიის მასწავლებლისა და მეთოდიკის სპეციალისტისათვის საჭირო
ცოდნა და უნარები. მოდულის მიზანია იმ უნარ-ჩვევების განვითარება, რომელიც
აუცილებელია მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და
წარმართვისთვის. ანუ მოდელირების, მსჯელობა-დებატების, მოვლენებს შორის მიზეზ-
შედეგობრივი კავშირების წარმოჩენის, კვლევის შედეგების ანალიზის და შეფასების, 
ექსპერიმენტულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების განსაზღვრის, დასახული
მიზნის შესაბამისი სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის ექსპერიმენტული სამუშაოების შერჩევისა
და შედგენის უნარ-ჩვევების განვითარება.

ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის
სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების ცოდნა. მან უნდა შეძლოს სასწავლო პროცესის სწორად დაგეგმვა და
ორგანიზება, სწავლების ეფექტური მეთოდების გამოყენება, მოსწავლეზე ორიენტირებული
სწავლების განხორციელება, შეფასების მეთოდებისა და სტრატეგიების პრაქტიკულად
გამოყენება ბიოლოგიის სწავლების პროცესში; სპეციალიზებულ სწავლებასთან ერთად, 
ინტერდისციპლინური და ზოგიერთ შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური მიდგომა
სასიცოცხლო პროცესებისა და მექანიზმების უკეთ გაგების მიზნით; ობიექტის ან მოვლენის
შესასწავლად მონაცემების ექსპერიმენტული ან უშუალო დაკვირვების გზით მოპოვება;
ბიოლოგიური ექსპერიმენტის წარმართვისა და დემონსტრირების უნარის შემუშავება;
ექსპერიმენტის მიზნის, ამოცანების, მიღებული შედეგების მრავალმხრივი გაანალიზება; 
პრაქტიკულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების (ცოცხალ ორგანიზმებთან, 
ქიმიურ რეაქტივებთან დაკავშირებული) განსაზღვრა და პრევენცია; ციტოლოგიური და
გენეტიკური კვლევის თანამედროვე მეთოდების გაცნობა.
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გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: კურსის მიზანია გააცნოს
მაგისტრანტს სასკოლო გეოგრაფიის მეცნიერული საფუძვლები, სკოლაში გეოგრაფიის
სწავლების მიზანი, ამოცანები და მნიშვნელობა; აჩვენოს თუ რა მსგავსება და განსხვავებაა
სასკოლო გეოგრაფიასა და გეოგრაფიულ მეცნიერებას შორის. შეასწავლოს გეოგრაფიის
სწავლების მეთოდიკის საფუძვლები, საშუალო სკოლაში გეოგრაფიული განათლების
მიზნების და ამოცანების სწავლება/სწავლის ძირითადი პრინციპები, გეოგრაფიული კვლევის
მეთოდები; გეოგრაფიის მეცნიერების კვლევის ტრადიციული და უახლესი მეთოდები; 
გეოგრაფიული პროგნოზირების გამოყენების უნარ–ჩვევები. მისცეს საჭირო ცოდნა და
გამოუმუშავოს შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა
და ეფექტურად მართვის უნარ-ჩვევები; განუვითაროს უნარი სასწავლო მიზნებისა და
სწავლების სტრატეგიების ურთიერთშეთანხმებისა სტანდარტის მოთხოვნილების
გათვალისწინებით.

ისტორიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: გააცნოს მაგისტრანტებს საშუალო
სკოლაში ისტორიის სწავლების მიზნები და ამოცანები, სკოლაში ისტორიის სწავლების
მეთოდიკის თეორიული საფუძვლები, ჩამოუყალიბოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ისტორიის
სწავლების მეთოდებისა და ხერხების, სწავლების ორგანიზაციის ფორმების გამოყენების
თვალსაზრისით. განუვითაროს მოვლენების ისტორიული ხედვის და კრიტიკული გააზრების
უნარი როგორც ნაციონალური, ასევე მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში, ასევე
საქართველოს ისტორიის ცოდნა კავკასიის რეგიონთან და იმ ცივილიზაციებთან
მიმართებით, რომლებთანაც ის ისტორიულად იყო დაკავშირებული.

ქართულის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: მოამზადოს საგნის (ქართული ენა და
ლიტერატურა) სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტი, რომელიც ფლობს კვლევის
თანამედროვე მეთოდებს, სწავლების როგორც ტრადიციულ, ისე ინოვაციურ ფორმებსა და
ხერხებს, პედაგოგოგიკისა და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის სადღეისო მიღწევებს; ასევე, 
ექნება ქართულის  სწავლების შინაარსის, მიზნის, ამოცანებისა და განხორციელების გზების
საფუძვლიანი ცოდნა. მაგისტრანტს შეეძლება საკითხების ახლებური ინტერპრეტაცია, 
ქართულის სწავლების შინაარსისა და ძირითადი დებულებების მოაზრება
ზოგადპედაგოგიურ კონტექსტში; დარგობრივ სფეროში არსებული მრავალფეროვანი
პრობლემატიკის გაანალიზება და სასკოლო გარემოში მათი სწავლებისთვის ოპტიმალური
მეთოდების მოძიება; როგორც კონკრეტული საგნის დიდაქტიკის, ისე მომიჯნავე
დისციპლინათა მეთოდოლოგიის ზოგადპედაგოგიკური პრობლემების განსაზღვრა, 
მოპოვებული მასალის კლასიფიკაცია; მეცნიერული ტერმინოლოგიის დამუშავება; 
მეტყველების კულტურის საკითხების სწავლება/სწავლის პროცესში სასწავლო მიზნებისა და
ამოცანების შესაბამისი მეთოდებისა და მიდგომების შერჩევა–გამოყენება; საგნის შინაარსის
გათვალისწინებით სწავლების  ახლებური გზებისა და ხერხების ძიება; დარგობრივი
სპეციფიკის ზოგადპედაგოგიკურ კონტექსტში მოაზრება, პრობლემური საკითხებისადმი
კომპლექსური მიდგომა.

ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების
მეთოდიკის მოდულის მიზანია:  სტუდენტებს მისცეს საშუალება გაიღრმავონ
ცოდნა შესაბამისი უცხო ენის სწავლების მეთოდიკაში, ენის შესწავლის თეორიასა და უცხო
ენის სწავლებისა და სწავლის ძირითად მიმართულებებში. სწავლის შედეგად სტუდენტებს
ექნებათ ცოდნა და უნარები, რათა შეძლონ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ნებისმიერ



571

საფეხურზე, შესაბამისი უცხო ენის გაკვეთილის მაღალკვალიფიციურად ჩატარება, ახალი
მეთოდებისა და სტრატეგიების მოძიება და კოლეგებისათვის გაზიარება. მოდული
უზრუნველყოფს სტუდენტთა გათვითცნობიერებას კომუნიკაციურ უნარებში, პროდუცირებისა
და უცხოური ენის სწავლების ზოგადპედაგოგიური ასპექტებში. განვითარებისა და სწავლის
თეორიების შესახებ სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების
უნარის გამომუშავებაში; სასწავლო გეგმების მიზნების შესაბამისი აქტივობებისა და
სტრატეგიების შემუშავების უნარის გამომუშავება; 

რუსული ენისა და ლიტერატურის მოდულის მიზანია:  რუსული ენისა და ლიტერატურის
სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტის მომზადება რუსულენოვან საშუალო სკოლაში, 
საშუალო სპეციალური სასწავლებლებში სამუშაოდ. მოდული მიზნად ისახავს მაგისტრანტს
საგნის სფეროში მისცეს ისეთი ცოდნა და  გამოუმუშაოს  ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელთა
გარეშეც შეუძლებელია  თანამედროვე სკოლაში რუსული ენისა და ლიტერატურის
სწავლების თეორიასა და პრაქტიკასთან დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი საკითხების
წარმატებული გადაწყვეტა. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;
 წერითი გამოცდა შესაბამის დისციპლინაში;
 ნებისმიერი დარგის ბაკალავრის დიპლომი; 
 ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან

საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე
B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

სწავლების შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს:

 მეთოდოლოგიურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინებინები (პროფესიული სტანდარტი);
 სასწავლო პროცესში მოზარდის უფლებებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები;
 ზოგადი განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; კვლევის მეცნიერული მეთოდები;
 სასწავლო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა; ქვეყნის განათლების სისტემის

საკანონმდებლო ბაზა;
 პროფესიულ-ეთიკური ნორმები; მშობლებთან თანამშრომლობის ფორმები;
 უწყვეტი პროფესიული განვითარების საჭიროება; სასწავლო დისციპლინა (საგნობრივი

სტანდარტი).
 მაგისტრს აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა 

B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო
სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული მათემატიკის ცოდნის დონეს; 
კვლევის იმ მეთოდებს, რომლებიც სწავლების პროცესში გამოიყენება (მაგალითად, ანალიზი
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და სინთეზი, განზოგადება და სპეციალიზირება, აბსტრაქცია და კონკრეტიზაცია, ინდუქცია და
დედუქცია); სასკოლო საგანთან შესაბამის საკითხებს და თეორიულ  ასპექტებს; ეროვნულ
სასწავლო გეგმაში მითითებული ფუნქციათა ოჯახების კვლევის მეთოდებს, მსჯელობა-
დასაბუთების სხვადასხვა ხერხებს; მოდელირებისას და პრობლემის გადაჭრისას
დისკრეტული მათემატიკის მეთოდებს (მაგალითად, გრაფები და მათი გამოყენება, 
სიმრავლეთა თეორიის ელემენტები, კომბინატორიკა); გეომეტრიულ გარდაქმნებსა და მათ
გამოყენებას; ფუნქციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის სწავლების მეთოდებს, 
წრფივი ფუნქციის სწავლების მეთოდიკას, კვადრატული ფუნქციის სწავლების მეთოდიკას; 
რიცხვის ცნების დაფუძნების ხერხებს; სკოლაში რიცხვთა თეორიასთან შესაბამის რიცხვებისა
და რიცხვებზე მოქმედებებს სხვა რიცხვთა სისტემებისთვის; რიცხვებზე არითმეტიკული
მოქმედებების შესრულებას და მათი თვისებების ცოდნა/გამოყენებას; ალბათობის და
სტატისტიკის მიმართულების შინაარსისადმი გათვალისწინებულ მოთხოვნებს; ალბათობის
თეორიის და სტატისტიკის მიმართულების  შესაბამისი საკითხებს; მონაცემთა მოწესრიგებას
და წარმოდგენას, მონაცემთა მოპოვების ხერხების შერჩევას, რიცხვითი და გრაფიკული
მეთოდების გამოყენებასა და მათ ანალიზის.

ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის
მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ფიზიკის  ცოდნის დონეს; ფიზიკის
ამოცანების ამოხსნის საფუძლიან ცოდნას; შეუძლია ამოცანების ამოხსნა ცალკეული
ეტაპების, სქემების, სხვადასხვა ტიპის ამოცანებისადმი უნივერსალურ მიდგომათა
გამოყენებით. ფლობს სწავლების მეთოდიკასა და თანამედროვე საგანმანათლებლო
ტექნოლოგიებს; ფლობს ინტერაქტიული მუშაობისთვის საჭირო ჩვევებს, სასწავლო
პროცესში ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის გამოყენებით ასპექტებს, იყენებს თანამედროვე
სასწავლო ტექნოლოგიებს, ფლობს პედაგოგიკური კვლევის მათემატიკურ მეთოდებს. 

ქიმიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის
მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ქიმიის  ცოდნის დონეს; მათ შორის
ზოგადი ქიმიის, არაორგანული და ორგანული ქიმიის ძირითადი მცნებებსა და კანონებს
იერარქიული თანმიმდევრობის მიხედვით; გაღრმავებულად იცის ქიმიის ისეთი
ფუნდამენტური საკითხები როგორიცაა: ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები, ატომისა და
მოლეკულის აღნაგობა, ქიმიური ბმების თეორია, ქიმიურ ნაერთთა სტრუქტურა და
რიაქციისუნარიანობა, ველისა და შეუღლების ეფექტები, რიაქციათა სტერეოქიმია და
მექანიზმები; ქიმიურ რეაქციათა ტიპები, ელემენტთა პერიოდული სისტემის ყველა
ელემენტის თვისება და მათი არაორგანული ნაერთების საფუძვლიანი შესწავლა; ფლობს
ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ზოგად საკითხებს და საშუალო სკოლის პროგრამით
გათვალისწინებული თეორიული მასალის შესაბამისი სავარჯიშოებისა და  გაანგარიშებითი
ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკას, სხვადასხვა სახის ქიმიური ექსპერიმენტის მომზადებისა და
ჩატარების მეთოდიკას, სასკოლო ექსპერიმენტის პროცესში მოსწავლეთა პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მეთოდებს, ასევე უსაფრთხოების წესებს. 

ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო
სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ბიოლოგიის ცოდნის დონეს; იცის
ძირითადი დიდაქტიკური პრინციპები ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკაში, ბიოლოგიის
სწავლების მეთოდები და ხერხები; ბიოლოგიაში ლაბორატორიული და პრაქტიკული
სამუშაოს ჩატარების მეთოდები და ხერხები, ექსპერიმენტის ჩატარების უსაფრთხოების
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ზომები, ექსპერიმენტის შედეგების გაფორმების წესი; ფლობს ბიოლოგიის სწავლების
მეცნიერულ საფუძვლებს თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, ორგანოთა
სისტემების, ორგანოების, ქსოვილების, უჯრედის და მისი ძირითადი კომპონენტების
აგებულება და ფუნქცია; მემკვიდრეობითობა და ცვალებადობა, გენის დეფინიცია და გენური
მუტაციების არსი, ფოტოსინთეზი და სუნთქვაზე თანამედროვე წარმოდგენები; იცნობს და
გარკვეულია გამრავლების ფორმებში, მიტოზში, მეიოზში, ქრომოსომების განაწილების
კანონზომიერებებში, ზოგადად, უჯრედის საციცოცხლო ციკლში; იცის გარემოს დაცვის
თანამედროვე პრობლემების, ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენების,
საქართველოს მდიდარი ბუნებრივი რესურსების, მისი უნიკალური ლანდშაფტური და
ცოცხალი სამყაროს წარმომადგენლების შესახებ ინფორმაციას.

გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო
სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული გეოგრაფიის ცოდნის დონეს; 
მაგისტრი საფუძვლიანად ფლობს გეოგრაფიული კვლევის მეთოდებს; ფლობს გეოგრაფიის
სწავლების რიგ თანამედროვე მეთოდებს და შეუძლია მათი გამოყენება სასწავლო პროცესის
ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების მიზნით; გეოგრაფიული პროგნოზირების
გამოყენების უნარ–ჩვევების შესწავლა. შეუძლია შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული
სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სტანდარტის მოთხოვნების
მიხედვით და მისი მართვა;

ისტორიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის
მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ისტორიის ცოდნის დონეს; აქვს ისტორიის
საგანში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საპროგრამო მასალის
სიღრმისეული ცოდნა; იცის თეორიული მასალის, ისტორიული წყაროების წარმოჩინების
ფორმები; იცის სწავლის, სწავლებისა და შეფასების მეთოდები, ასევე სწავლების
ორგანიზების ფორმების წარმართვა თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების
გამოყენებით.  

ქართულის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს ქართული ენისა და
ლიტერატურის საგანში საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით
გათვალისწინებული  ცოდნის დონეს;  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ
საპროგრამო მასალას; აქვს საგნის სწავლების შინაარსის, მიზნის, ამოცანებისა და
განხორციელების გზების საფუძვლიანი ცოდნა და საკითხების ახლებური ინტერპრეტაციის
უნარი. მაგისტრანტს შეუძლია ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების აქტიური და
ინტერაქტიური ტექნოლოგიების გამოყენება; საგნის დიდაქტიკური პრინციპების გაანალიზება
და სპეციფიკური, საგნის შინაარსით განსაზღვრული პრობლემების ინდივიდუალურად
გადაჭრა. მაგისტრანტს აქვს ნაწარმოების ჟანრობრივი თავისებურების გაცნობიერების, 
მხატვრული და არალიტერატურული, ვიზუალური რესურსების, მოდერნისტული თუ
პოსტმოდერნისტული შემოქმედების, ღრმა, სისტემური ცოდნა.

ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების
მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის
სტანდარტით გათვალისწინებული უცხოური ენის  ცოდნის დონეს;  აქვს სისტემური ხასიათის
ცოდნა, რომელიც მოიცავს უცხო ენის სწავლების სფეროსათვის დამახასიათებელ ასპექტებს, 
დავალებების სწორად შერჩევის თეორიებს; ფლობს უცხო ენის სწავლების მეთოდიკას, 
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სწორი მეთოდოლოგიის შერჩევის უნარს; იცის უცხო ენის ცალკეული კომუნიკაციური უნარის
(კითხვა, მოსმენა, ლაპარტაკი, წერა), ფუნქციონირების, და განვითარების თეორიები და
პრინციპები. მაგისტრი აცნობიერებს სწავლებასთან დაკავშირებულ ტიპურ პრობლემებს და
იცის მათი გადაჭრის გზები; იცის
ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი/ფრანგულენოვანი/რუსულენოვანი ქვეყნების
ქვეყანათმცოდნეობითი ინფორმაცია: კულტურა, პოლიტიკური წყობა და ა.შ. აღნიშნული
ინფორმაციის მოპოვების და სწავლების თეორიები და პრინციპები. უცხო ენის გაკვეთილის
დაგეგმვის თეორიები; ფლობს თარგმანის თანამედროვე თეორიის ძირითად პრინციპებს, 
აცნობიერებს სასწავლო თარგმანის როლისა და ადგილის უცხო ენის სწავლების პროცესში; 
იცნობს ლინგვოდიდაქტიკური ტესტირების სპეციფიკას. იცის შეფასების თეორიები და
პრინციპები, აცნობიერებს შეფასების განსხვავებულო მოდელების გამოყენებასთან
დაკავშირებულ პრობლემებს.

რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს
საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული რუსული
ენისა და ლიტერატურის  ცოდნის დონეს; პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელებს
ექნებათ რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების სფეროში ღრმა და სისტემური ცოდნა, 
რომელიც მისცემს მათ ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, 
აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; მათ აგრეთვე ექნებათ შეძენილი: 
რუსული  ფუნქციური გრამატიკის ძირითადი დებულებების ცოდნა; თარგმანის თანამედროვე
თეორიის ძირითადი პრინციპების ცოდნა; სასწავლო თარგმანის როლისა და ადგილის
ცოდნა რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში; ლინგვოდიდაქტიკური
ტესტირების სპეციფიკის ცოდნა; პედაგოგიური ურთიერთობის სპეციფიკის ცოდნა; 
სამეტყველო ქმედების არსის გაგება; განათლებაში საინფორმაციო სისტემების როლისა და
მნიშვნელობის გაგება; კომპიუტერის როგორც სწავლების ერთ-ერთ ტექნიკურ საშუალებას
შესაძლებლობებს ცოდნა; სამეყტველო კომუნიკაციის თეორიის ძირითადი დებულებების
საბაზისო ცოდნა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:

 სასწავლო საგნობრივი პროგრამის ანალიზი და დაგეგმვა;
 საგნის სწავლების პრობლემების განსაზღვრა და დამოუკიდებლად გადაწყვეტა;
 საგნის სწავლების მეთოდოლოგიური საფუძვლის და შესაბამისი ტექნოლოგიის შერჩევა;
 სწავლება/სწავლის პროცესის მრავალფეროვანი მეთოდებისა და სტრატეგიების გამოყენება;
 შეფასების სისტემის მეთოდების მორგება კონკრეტულ სასწავლო სიტუაციასთან;
 სასწავლო პროცესის მიზანმიმართული დაგეგმვა და მართვა;
 სასწავლო თემატიკის შერჩევა აღმზრდელობითი მიზნებიდან გამომდინარე;
 კლასგარეშე მუშაობის მიზნობრივად წარმართვა; სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში

ინკლუზიის სწორად განხორციელება;
 პროფესიულ-ეთიკური ნორმების დაცვა; ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება

და გაძღოლა;
 სასწავლო პროცესში მშობლებთან და კოლეგებთან თანამშრომლობა.
 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 

სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე
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სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და
სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  
აუდიტორიაში.

მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია ჩაატაროს მასალის
განაწილებასა და შინაარსის შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევითი მუშაობა; პრობლემის
გადაჭრისას გეომეტრიული და ალგებრული მეთოდების გამოყენება, ამ მეთოდების
შედარება; აქვს გეომეტრიული და ალგებრული მეთოდების, სასწავლო მასალის
ინტეგრირებული ფორმით წარმოდგენისა და გადაცემის უნარი; შეუძლია ჩაატაროს მასალის
განაწილებასა და შინაარსის შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევითი მუშაობა; შეუძლია
გეომეტრიების მოდელების აღწერა, მათემატიკური ცნებების წარმოშობა და განვითარების
ისტორიული ასპექტები დაუკავშიროს სკოლაში ამ ცნებების სწავლების საკითხებს; 
ინფორმაციისა და რიცხვთა თეორიების პრაქტიკულ მხარეზე და მათ როლზე შესაბამისი
მაგალითების მოყვანა და ახსნა (ინფორმაციის დაცვა, დაშიფრვის სისტემები და სხვა); 

ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია ფიზიკის სწავლების
თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების პრაქტიკულად გამოყენება; შეუძლია
მოსწავლეთათვის შეძენილი ცოდნის გადაცემა. აქვს ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის
მეთოდების გამოყენების უნარი; განსხვავებული ტიპის (თვისებრივი, ანალიზური, დასასმელი) 
ამოცანების მიზანმიმართული გამოყენების უნარი; საგანამანათლებლო ტექნოლოგიების
გამოყენების უნარ-ჩვევები; ექსპერიმენტული ჩვევები; მეთოდიკური ხერხების მოქნილად
გამოყენების უნარი;

ქიმიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია: მიღებული ცოდნის გამოყენება
პედაგოგიურ პრაქტიკაში; ქიმიური ტერმინოლოგიის სათანადოდ გამოყენება; ქიმიაში
აზრობრივი ოპერაციების წარმოება და  შემოქმედებითი მიდგომა ქიმიის ამა თუ იმ საკითხის
განხილვის დროს; ქიმიის სწავლების პროცესში მოსწავლეთა აღზრდის მეთოდებისა და
ხერხების გამოყენება; სასაკოლო ქიმიის კურსის კურიკულუმის დამოუკიდებლად შედგენა და
განხორციელება, შემოქმედებითი მიდგომა ამა თუ იმ საკითხის სწავლების
გაუმჯობესებისათვის; ორიგინალური ამოცანებისა და ტესტების შედგენა და მათი მისადაგება
მოსწავლეთა კონკრეტული ჯგუფის ცოდნის დონესთან; სადემონსტრაციო ცდების მომზადება
და ჩატარება; თვალსაჩინოების გამოყენება ქიმიის სწალების პროცესში; სასკოლო ქიმიის
კაბინეტის მოწყობა და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვა. მაგისტრს აქვს ქიმიის სასკოლო
კურსის სწავლებაში ახალი მეთოდებისა და ხერხების ინტერპრეტირების უნარი. 

ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს აქვს ბიოლოგიური ექსპერიმენტის
წარმართვისა და დემონსტრირების უნარი, ექსპერიმენტის მიზნის, ამოცანების მიღებული
შედეგების მრავალმხრივი გაანალიზების უნარი. პრაქტიკულ სამუშაოებთან დაკავშირებული
რისკ-ფაქტორების (ცოცხალ ორგანიზმებთან, ქიმიურ რეაქტივებთან დაკავშირებული) 
განსაზღვრა და პრევენცია. ფლობს ინტერაქტიურ, დიალოგურ და გუნდური მუშაობის
მეთოდებს; აქვს მოსწავლეთა კოლექტივის სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის
ორგანიზაციის უნარი; ბიოლოგიის გაკვეთილების სხვადასხვა ტიპების (საუბარი, თხრობა, 
სახელმძღვანელოზე მუშაობა) წარმართვის უნარი; მოდელის ან სქემის მიხედვით
შესასრულებელი [მაგ, ექსპერიმენტული, ლაბორატორიული და სხვა] სამუშაოს დაგეგმვის
უნარი;
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გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია გეოგრაფიის სწავლების
პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამოყენება; სწავლების ორგანიზაციის ფორმების წარმართვა
თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით; კომპლექსური
პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
გეოგრაფიული პროგნოზირებისა და მოდელირების საკითხების პრაქტიკულად გამოყენება, 
რუკების კითხვა და მოპოვებული ინფორმაციის ინტერპრეტაცია; გრაფიკების, ცხრილებისა
და დიაგრამების გამოყენებით ინფორმაციის შეჯერება, ანალიზი და მათი მარტივი
ანალოგების შექმნა. 

ისტორიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია პროფესიული საქმიანობის
განხორციელებისათვის მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კომპლექსური
პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, ინტერაქტიური, 
დიალოგური და გუნდური მუშაობა, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი
მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ისტორიის სწავლების პროცესში არსებული
კომპლექსურობის გააზრება და იმ კომპონენტების გამოყოფა, რომელშიც უნდა
განხორციელდეს სხვადასხვა ამოცანა. იყენებს მეთოდოლოგიას და საშუალებებს ყველა
ქრონოლოგიურ ეტაპზე, რომელსაც ისტორია მოიცავს; შეუძლია ისტორიული ინტერესების, 
კატეგორიების და პრობლემების დროში ცვალებადობისა და ისტორიული დებატების ამა თუ
იმ ეპოქის კულტურულ და პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირება.

ქართულის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია დარგობრივ სფეროში
არსებული მრავალფეროვანი პრობლემატიკის გაანალიზება და სასკოლო გარემოში მათი
სწავლებისთვის ოპტიმალური მეთოდების მოძიება და გამოყენება; როგორც კონკრეტული
საგნის დიდაქტიკის, ისე მომიჯნავე დისციპლინათა მეთოდოლოგიის ზოგადპედაგოგიკური
პრობლემების განსაზღვრა, შესწავლილი თეორიული მასალის რანჟირება, წარმოშობილი
პრობლემების გონივრული, ლოგიკური გადაწყვეტა; მოპოვებული მასალის კლასიფიკაცია; 
მეცნიერული ტერმინოლოგიის დამუშავება მეტყველების კულტურის საკითხების
სწავლება/სწავლის პროცესში სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისი მეთოდებისა
და მიდგომების შერჩევა–გამოყენება; საგნის შინაარსის გათვალისწინებით სწავლების
ახლებური გზებისა და ხერხების, ასევე დარგობრივ და მომიჯნავე დისციპლინათა
ურთიერთმიმართებების დაძებნა და სპეციფიკურ, კომპლექსურ პრობლემათა გადაწყვეტის
გზის ძიება; დარგობრივი სპეციფიკის ზოგადპედაგოგიკურ კონტექსტში მოაზრება და
შედეგად პრობლემური საკითხებისადმი კომპლექსური მიდგომა. ტექსტუალურ მასალაზე
მუშაობისას კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვა.

ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების
მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია უცხო ენის სწავლებისათვის დამახასიათებელი
დავალებების პრაქტიკაში გამოყენება, უცხო ენის სწავლების დიდაქტიკის შესაბამისი კვლევის
წარმოება, დიდაქტიზირებული მასალის კრიტიკული ანალიზისათვის, სწავლების ახალი
გზების დასადგენად; უცხო ენის ცალკეული კომუნიკაციური უნარის სწავლებისათვის
დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენება, რომელიც დაეხმარება მას ხარვეზების არსებობის
შემთხვევაში გამიზნულად განავითაროს ცალკეული უნარი; შეუძლია ქვეყანათმცოდნეობის
ცალკეული ასპექტის სწავლებისათვის, ასევე უცხო ენის გაკვეთილის დაგეგმვისთვის
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დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენება; უცხო ენის სახელმღვანელოების შეფასების
უნარი; შეუძლია შეიმუშაოს საკუთარი ინოვაციური სახელმღვანელო, მოამზადოს სწავლების
მიზნის შესაბამისი დიდაქტიზირებული მასალა; სტატისტიკურ მასალაზე დაყრდნობით
შეუძლია შეარჩიოს შეფასების ადეკვატური ფორმა და გამოიყენოს  მოსწავლეთა
შეფასებისას. შეუძლია სტერეოტიპული აზროვნებასთან დაკავშირებული პრობლემურის
საკითხების ღრმა ცოდნის გამოყენება. მაგისტრს შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს
კვლევა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახელებული საკითხების ადეკვატურად გადაჭრის
პროცესის გაუმჯობესებას.
რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება, კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. შეუძლია მასალის
შეგროვება სათანადო მეთოდების გამოყენებით; მასალის ინტერპრეტაცია პროფესიული
ამოცანების გათვალისწინებით; საბაზისო საკითხებში რუსულის სწავლების მეთოდიკის
გააზრება და პრაქტიკაში სწორად გამოყენება; ენობრივი  ფაქტების  ფუნქციური გრამატიკის
თვალსაზრისით შერჩევა და განხილვა; თარგმანის თეორიასა და პრაქტიკაში მიღებული
ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება; სასწავლო თარგმანის ელემენტების ენის სწავლების
პროცესში გამოყენება; რუსულის სწავლებისათვის დიაგნოსგტური ტესტების შედგენა; 
სწავლების სწორი მეთოდებისა და ხერხების შერჩევა მოსწავლეების ინდივიდუალური
თავისებურებების გათვალისწინებით; გაკვეთილის მიზნისა და ოპტიმალური სტრუქტურის
განსაზღვრა.

დასკვნის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს:

 რთული პროფესიული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის უნარი, 
არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი;

 თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების შესახებ არსებული თეორიული მასალის
დამუშავების, ძირითადი ტენდენციებისა და დებულებების გააზრებისა და მათზე დაყრდნობით
ეფექტური ტექნოლოგიებისა და სტრატეგიების მოძიება-შემუშავების უნარი;

 სასწავლო პროცესში არსებული ვითარების კრიტიკული ანალიზის, პრობლემის
განსაზღვრისა და უახლესი მონაცემების გამოყენებით მისი გადაჭრის უნარი.

კომუნიკაციის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს:

 პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციის ყველა ფორმის გამოყენების უნარი;
 საინფორმაციო ტექნლოგიების გამოყენების უნარი, ინფორმაციის პროფესიულ დონეზე

დამუშავების უნარი;
 პროფესიულ ჯგუფში ეფექტური მუშაობის უნარი, როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში;
 პროფესიულ თემებზე არგუმენტირებული მსჯელობის, დიალოგისა და დასკვნების

დასაბუთების უნარი; 
 კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების უნარი;
 საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი

აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით;
 ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;
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სწავლის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს:

 ახალი საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მოთხოვნების დანახვის/განჭვრეტის უნარი და, 
შესაბამისად, საკუთარი სწავლის დაგეგმვის უნარი; 

 ახალი პროფესიული მასალის მოძიებისა და დამოუკიდებლად სწავლის უნარი. 
პროფესიული კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი; 

 საკუთარი საქმიანობის რეფლექსიის, შეფასებისა და თვითკრიტიკის უნარი; 
 პროფესიულ პრაქტიკაში ინიციატივის უნარი; 
 სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი საკუთარი შესაძლებლობების  

გათვალისწინებით. 

ღირებულებები
პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:
 საკუთარი საქმიანობის  შეფასება და თვითკრიტიკა;
 საზოგადოებრივ-კულტურული და ზნეობრივი ღირებულებების შეფასება და
დამკვიდრება; 
 მასწავლებლის პროფესიულ–ეთიკური ნორმების დაცვა;  
 სხვადასხვა კულტურისადმი პატივისცემა, ღირებულებათა ფორმირებაში კულტურისა და
განათლების როლის მნიშვნელობის გააზრება. 

სწავლის შედეგები მიიღწევის მეთოდები: ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდებისა და
ტექნოლოგიების  კომბინირებით, კერძოდ: ზეპირსიტყვერი მეთოდები – დიალოგი, 
მონოლოგი, წიგნზე მუშაობის მეთოდები, ახსნითი და დამოუკიდებელი კითხვა, პრაქტიკულ–
ლაბორატორიული მეთოდები, წერითი მეთოდები – რეფერატი, პროექტი;
დისკუსია/დებატები,  ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
(PBL) , თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება , ევრისტიკული მეთოდი, შემთხვევის
ანალიზი (Case study), როლური და სიტუაციური თამაშები, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და
სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, 
ელექტრონული სწავლება (E-learning).

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) 
გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, 
სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო
ნაშრომის დაცვას.
მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს
(მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება
სავალდებულოა). 
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა
შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული
გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი
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გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც
შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით
შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება
ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80–
კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40
– ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.

საკონტაქტო პირი: 
სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი: ივანე მინდაძე
ელ-ფოსტა: ivane.mindadze@tsu.ge



580

სადოქტოტორო პროგრამები
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ისტორია / PhD Programme in History

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ისტორიის დოქტორი / PhD  in History 

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი
კვლევით კომპონენტზე.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ისტორიის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების საფუძველია
 მაგისტრანტის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. 
 ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე.
 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის

რეკომენდაცია
 დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის გასაუბრების შედეგების მიხედვით გაწეული  

რეკომენდაცია. 

პროგრამის დახასიათება
პროგრამის მიზანი:
სადოქტორო პროგრამა აერთიანებს ისტორიის ყველა სფეროსა და პერიოდს
(საქართველოს ისტორია, კავკასიის ისტორია, მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია, 
მსოფლიო ისტორია – ძველი, შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი), აგრეთვე კულტურის
მეცნიერებების იმ კომპონენტებს, რომელებიც ისტორიულ მეცნიერებასთან მჭიდროდაა
გადაჯაჭვული (კულტურის ისტორია, ისტორიული კულტუროლოგია და სხვ.).
პროგრამის მიზანია თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოამზადოს  ისტორიის სხვადასხვა
სფეროში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ დამოუკიდებელ
სამეცნიერო კვლევასა და დარგის ცალკეული დისციპლინის სწავლებას უმაღლეს სასწავლო
დაწესებულებაში.

სწავლის შედეგი: 
ცოდნა და გაცნობიერება
კურსდამთავრებული ფლობს ღრმა და საფუძვლიან ცოდნას ისტორიის დარგში. 
სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის
დარგის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; 
შეუძლია ახალი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. შეუძლია კვლევა
აწარმოოს ქართული და დასავლური მეცნიერების უახლესი მიღწევების გათვალისწინებით, 
თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებისა და უახლესი ინტერდისციპლინარული
მეთოდების გამოყენებით.
აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა
მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს
საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  
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გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ
ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის
შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს საკვლევად აჩეული დარგის ადგილს
თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა
ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და
შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება
აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის
დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის
ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების
ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და
საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს
და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში.
კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე
ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე
რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, 
საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების
საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს კვლევითი პროექტების განხორციელებისა და სწავლების უნარი. 
აქვს სხვადასხვა ტიპის ისტორიულ წყაროებზე მუშაობის უნარი.  ისტორიის დოქტორს
შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს
ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის
შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა თანამედროვე
სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების
მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;    შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები
წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში
მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო
თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან; შეუძლია
გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო
საქმიანობის შედეგები; შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ
სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს დარგის ცალკეული
დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია ისტორიის დარგისა და მის
მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების
პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. 
კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, 
რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია
ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და
პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და
კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა
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მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური
პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის
და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის
პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების
გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად
განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და
კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების
წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და
კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.

დასკვნის უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა ანალიზისა და სინთეზის უნარი. ისტორიულ მოვლენათა
დიაქრონულ და სინქრონულ ჭრილში გააზრების და ახალი დასკვნებისა და ხედვების
წამოყენების უნარი. 

კომუნიკაციის უნარი
აქვს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან წერილობითი და ზეპირი ფორმით
მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრებებისა და არგუმენტების
წამოყენების უნარი.

სწავლის უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას ხელს უწყობს
შეისწავლოს და შეიმეცნოს ახალი იდეები, მზად იყოს არა მარტო სხვის მიერ შექმნილი
ცოდნის მისაღებად, არამედ ახალი ცოდნის შესაქმნელადაც. შეუძლია წარმატებით აითვისოს
კვლევის უახლეს მეთოდები; შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და მართოს  სწავლის და
საკუთარი პროფესიული განვითარების პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება და შეუძლია
ახალი იდეების გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, შეუძლია
საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ
ვითარებასთან ადაპტირება.

ღირებულებები
კურსდამთავრებული პატივს სცემს კულტურათა მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, 
ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა
დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების
შემუშავებაც. 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და
არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, 
რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–
რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო
აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. 
აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე
და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული
სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით ხელმძღვანელის მიერ 60 ქულის
(დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია 40 ქულის
ფარგლებში წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევით კომპონენტი: 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც
საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 
ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  
შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია
ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად
საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ
ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი
საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და
სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ
გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც
გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. 
პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად
ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი
შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის
ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად
სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ
არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია
პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის
განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი
და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები
ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა
დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
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ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:
დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის კოორდინატორი:
თსუ სრული პროფესორი ლევან გორდეზიანი
ელ-ფოტსა:   levan.gordeziani@tsu.ge    levangordeziani@yahoo.com

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:
თსუ სრული პროფესორი გიული ალასანია (მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია).
ელ-ფოსტა: giuli.alasaia@tsu.ge, giuli_alasania@yahoo.com

თსუ სრული პროფესორი ლევან გორდეზიანი (ძველი მსოფლიოს ისტორია).
ელ-ფოსტა:   levan.gordeziani@tsu.ge    levangordeziani@yahoo.com

თსუ სრული პროფესორი თედო დუნდუა (საქართველოს ისტორია).
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ელ-ფოსტა: tedo.dundua@tsu.ge

თსუ სრული პროფესორი ჯონი კვიციანი (კავკასიის ისტორია).
ელ-ფოსტა: joni.kvitsiani@tsu.ge

თსუ სრული პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი (ახალი და უახლესი ისტორია).
ელ-ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge

თსუ სრული პროფესორი მარინე ჩხარტიშვილი (საქართველოს ისტორია და
წყაროთმცოდნეობა)
ელ-ფოსტა: mariam.chkhartishvili@tsu.ge

თსუ სრული პროფესორი ბეჟან ჯავახია (შუა საუკუნეების ისტორია).
ელ-ფოსტა: bejan.javakhia@tsu.ge
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ანთროპოლოგია / Anthropology

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ანთროპოლოგიის დოქტორი/ PhD in Anthropology
სწავლების ძირითადი დარგი/ სპეციალობა: ანთროპოლოგია

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS  კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კვლევით
კომპონენტზე.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის  მიზანი: პროგრამის მიზანია, მოამზადოს თანამედროვე ანთროპოლოგიური
მეთოდების, თეორიებისა და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, რომელთაც
შეეძლებათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს
შენებაში პრაქტიკული კვლევების განხორციელების, მოვლენების პროგნოზირება-მართვის
უნარისა და რეკომენდაციების შემუშავების გზით, საველე სამუშაოების ჩატარების, 
დაკვირვების, ინტერვიურების, პროგრამული დოკუმენტების ანალიზის, მასობრივი მედიის
საშუალებებში მოცემული ინფორმაციის ანალიზისა და სხვა ანთროპოლოგიური
მეთოდების გამოყენების საფუძველზე, ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის
საკვლევ პრობლემათა ნუსხაში შედის როგორც მაკროანთროპოლოგიური, ასევე
მიკროანთროპოლოგიური თემები: ანთროპოლოგიის ისტორია, სიმბოლოთა სისტემები, 
ეკონომიკური ანთროპოლოგია, გენდერული ურთიერთობები, მიგრაციები, ეთნოსთაშორის
ურთიერთობებზე მოქმედი ფაქტორები, ეთნოსთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების
ტრადიციული სისტემები, სხვადასხვა სახის კონფლიქტები (იქნება ეს ეთნიკური, 
რელიგიური, სოციალური თუ სხვა), და სხვა. ამავე დროს, არანაკლები მნიშვნელობისაა
არსებული ეთნოგრაფიული რეალობის (ეთნიკური თუ ეთნოგრაფიული თავისებურებების) 
ფიქსაცია, რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი ტრადიციული ელემენტის აქტუალიზება (მაგ. 
სოციალური კონტროლის მექანიზმები, ურთიერთდახმარების ფორმები და სხვა). ასევე
თანამედროვე პირობებში ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მსოფლიო
საზოგადოებრიობის ყურადღება ეთნოგრაფიული მახასიათებლებითაც მიიპყროს და ისინი
მარკეტინგული თვალსაზრისით გამოიყენოს. რეგიონული თვალსაზრისით უპირატესობა
მიენიჭება კავკასიისა და შავი ზღვის აუზის რეგიონების კვლევას; კავკასიისა და შავი ზღვის
რეგიონის ქვეყნების ეთნოგრაფიული რეალობისა და თავისებურებების, 
ანთროპოლოგიური პრობლემების მცოდნე კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას. 
მათ მომზადებას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ქართული
სახლემწიფოსთვის, რადგან დღეისთვის და მომავალშიც ქართული სახელმწიფოსა და
პოლიტიკის განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს რეგიონში ისტორიული და
მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები. რეგიონის ანთროპოლოგიური კვლევის
აქტუალობა ქართული სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მდებარეობისა და
სახელმწიფოებრივი მშენებლობის დღევანდელი საჭიროებებიდანაც გამომდინარეობს. 
საქართველოს გაუძნელდება სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება და განვითარება თუ არ
ეყოლება სპეციალისტები, რომლებიც სათანადო ანთროპოლოგიური ცოდნის საფუძველზე
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შეძლებენ პროგნოზირებადი გახადონ საქართველოსა და მის მიმდებარე რეგიონებში
მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 მაგისტრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, განათლებაში, სამართალში, 

სოციალურ მეცნიერებებში, ხელოვნებაში, ჯანდაცვაში, და მიმართულებათშორის 
დარგებში (როგორიცაა კულტურის კვლევები, რეგიონმცოდნეობა) 

 ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე
სერტიფიკატი და/ან შესაბამისი გამოცდა.

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის თანხმობა;
 გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  

რეკომენდაცია. 

პროგრამის შედეგი:
ა) ცოდნა და გაცნობიერება : ანთროპოლოგიის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში
შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის ანთროპოლოგიის განვითარების
ძირითადი მიმართულებები და უახლესი კონცეფციები; აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  
დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა ადამიანის კულტურასა და სოციუმში
არსებობის შესახებ, შესაბამისი კომპეტენცია კულტურულ, სოციალურ და ქცევით საკითხებში,
შეუძლია მონაწილეობის მიღება ეთნიკურ პრობლემათა განხილვა-მოგვარების
მიმართულებით წარმართულ საქმიანობაში; აქვს პროფესიული კომპეტენცია
ანთროპოლოგიური კვლევის ცალკეულ ქვედარგებში, რაც შესაძლებლობას აძლევს
მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური
ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული
ნაწილი.  მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, 
რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს ანთროპოლოგიის
ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში. ახალი მიდგომების გამოყენებით
აანალიზებს ყოფისა და კულტურის ფუნქციონალური ელემენტების არსს; განიხილავს
საზოგადოების მახასიათებლებს, როგორც დიაქრონულ ასევე სინქრონულ ჭრილში;
აკვირდება მიმდინარე ეთნო-კულტურულ პროცესებს და აკეთებს პროგრნოზს მათი
განვითარების პერსპექტივების შესახებ; იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების
ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და
საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. 
კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე
ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე
რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, 
საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების
საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ანთროპოლოგიის დოქტორს შეუძლია იპოვოს
კომპლექსური  პრობლემების გადაჭრის გზები,  ახდენს უკვე არსებული ცოდნისა და
მონაცემების ახლებურ ანალიზს, მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და
ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა თანამედროვე
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სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების
მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები; შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები
წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში
მუშაობისას. შეუძლია დარგის სამეცნიერო აპარატით ოპერირება და წარმატებული
სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;
შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა
სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები; შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, 
არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს დარგის ცალკეული
დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია ანთროპოლოგიასა და მის
მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში  მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების
პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-
საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ. 
აქვს ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეუძლია საკვლევი
საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება, კვლევის მეთოდისა და თეორიული ჩარჩოს ადეკვატური
განსაზღვრა და დასაბუთება, მასალის მოძიება, კრიტიკული ანალიზი, სისტემატიზაცია, 
ემპირიული და თეორიული მასალის შეჯერება, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და
წერილობითი ფორმით. კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის
ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და
არგუმენტირება აკადემიური ფორმით;
კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, 
რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია
ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და
პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და
კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა
მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური
პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის
და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის
პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების
გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად
განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და
კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების
წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და
კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.

გ) დასკვნის უნარი – კურსდამთავრებულს აქვთ ანალიზისა და სინთეზის უნარი (კოგნიტიური
უნარები); სწავლისა და კვლევის დაგეგვმა-ორგანიზების უნარი (მეთოდოლოგიური უნარი): 
სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღებისა და გამოყენების უნარი (ტექნოლოგიური
უნარები); ანთროპოლოგიის დოქტორს ღრმა ანალიზის შედეგად შეუძლია კვლევის
არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული ანალიზი, სათანადოდ შეფასება
და ამ შეფასების დასაბუთება; რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; სწორი, სტრატეგიული და ეფექტური
გადაწყვეტილების მიღება. შეუძლია დაინახოს მთელის ნაწილები, მათი ურთიერთკავშირები
და ერთიანობა; 
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დ)კომუნიკაციის უნარი – ანთროპოლოგიის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი
ფორმით კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ ენაზე. აქვს ინდივიდუალური და ჯგუფური
მუშაობის უნარი. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და საერთაშორისო
სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა მშობლიურ და უცხოურ
ენებზე. პროფესიული ამოცანების გადაჭრის მიზნით შეუძლია საკომუნიკაციო სტრატეგიებისა
და ტაქტიკის და რიტორიკის კანონების ადეკვატურად გამოყენება. სხვების პოზიციის
შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო
ჩვევები.

ე)სწავლის უნარი – ანთროპოლოგიის დოქტორს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული
ცოდნა, რაც მას ხელს უწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს ახალი იდეები, მზად იყოს ახალი
ცოდნის არა მარტო შესაქმნელად, არამედ სხვის მიერ შექმნილი ახალი ცოდნის
მისაღებადაც. შეუძლია წარმატებით აითვისოს კვლევის უახლეს მეთოდები; შეუძლია
დამოუკიდებლად დაგეგმოს და მართოს  სწავლის პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება და
შეუძლია ახალი იდეების გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, 
შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ
ვითარებასთან ადაპტირება. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით
სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. 
მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში.
კურსდამთავრებულს აქვთ სისტემური უნარებიდან დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის, 
პროექტის შემუშავების უნარები. ახალ სიტუაციაში ადაპტირების, მოპოვებული მასალისა და
ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის უნარი და ეთიკური პრობლემებისადმი ცნობიერი
დამოკიდებულება.

ვ)ღირებულებები – ანთროპოლოგიური დარგობრივი ცოდნა გულისხმობს ფართო
ჰუმანიტარული ხედვისა და ღირებულებების კვლევასა და გადაცემას. კურსდამთავრებული
ფლობს მეცნიერული ეთიკის ნორმებს, აქვს ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემის
უნარი; შეუძლია პროფესიული ღირებულებების დაცვა. აქვს ტოლერანტობისა და
პასუხისმგებლობის გრძნობა კოლეგებთან ურთიერთობისას. მოქმედებს სოციალური და
დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს   
სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო ობიექტები. პატივს სცემს კულტურათა
მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, 
შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ
დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებაც.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და
არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, 
რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–
რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო
აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. 
აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური (ზეპირი
პრეზენტაცია,), პრაქტიკული (პროექტის შემუშავება და წარმართვა), წიგნზე და მასალაზე
მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, 
შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით ხელმძღვანელის მიერ 60 ქულის
(დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია 40 ქულის
ფარგლებში წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევით კომპონენტი: 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც
საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 
ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  
შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია
ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად
საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ
ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი
საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და
სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ
გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც
გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. 
პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად
ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი
შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის
ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად
სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ
არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია
პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის
განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი
და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები
ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა
დასკვნები. 
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თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, 

წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის ხელმძღვანელი:  თსუ პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი. 
ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფილოლოგია / Philology

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის  დოქტორი / PhD in Philology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი
ეთმობა  კვლევით კომპონენტს.

სწავლების ენა: ქართული ენა
     

პროგრამის მიზანი:  
პროგრამის მიზანია, ფილოლოგიის, როგორც უმნიშვნელოვანესი ჰუმანიტარული დარგის
განვითარება ახალგაზრდა აკადემიური კადრების მომზადებით, რომ ისინი ეზიარონ
მსოფლიო ჰუმანიტარული აზროვნების თანამედროვე მიღწევებსა თუ სიახლეებს და, თავის
მხრივ, გლობალიზაციის პირობებში იღვაწონ საქართველოში ჰუმანიტარულ დარგთა
სამეცნიერო დონის ამაღლებისა და შემდგომი წინსვლისათვის. პროგრამა მიზნად ისახავს
ახალგაზრდა დოქტორთა  ცოდნა და უნარები  შესაბამისობაში მოიყვანოს  საერთაშორისო  
სტანდარტებთან. 
პრიორიტეტულია ფილოლოგიის პროგრამის ფარგლებში დოქტორებმა შესრულებული
კვლევებით წარმოაჩინონ და მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებას გააცნონ ქართული
კულტურის მხატვრულ-ესთეტიკური სამყარო, იკვლიონ მისი როლი და ადგილი მსოფლიო
ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიაში; ხელი შეუწყონ საქართველოში ფილოლოგიის
მიმართულებით შესრულებულ კვლევათა ინტეგრაციას საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში. 
ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამამ უნდა მოამზადოს ფილოლოგიის დარგში 
უმაღლესი კვალიფიკაციის თანამედროვე სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრები, რომლებიც 
კონკურენტუნარიანი იქნებიან  როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის  შრომის ბაზარზე. 
აქედან გამომდინარე პროგრამის მიზნები და ამოცანებია:
 დოქტორანტს  მისცეს  დარგის ფუნდამენტური ცოდნა;
 სიღრმისეულად შეასწავლოს კვლევის თანამედროვე მეთოდები, მათ შორის  

ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების მეთოდები, თანამედროვე კომპიუტერული 
ტექნოლოგიები.

 განუვითაროს მას დამოუკიდებლად სწავლისა და ახალი ცოდნის ათვისებისა და 
გათავისების, არჩეული სპეციალობის მიხედვით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
ორგანიზებისა და წარმართვის, აგრეთვე სამეცნიერო გამოკვლევის შესრულების უნარი. 

 ხელი შეეწყოს დოქტორანტს, გააცნობიეროს საკუთარი გზა მეცნიერებაში;
 გამოუმუშაოს მას წარმატებული პედაგოგიური საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-

ჩვევები; 
 მოამზადოს იგი ფილოლოგიის დარგის ცალკეული დისციპლინის უმაღლეს 

სასწავლებლებში სწავლებისათვის. 

საკვლევი პრობლემები:
ა) თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება:
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ლინგვისტური სემიოტიკა, ენა და კულტურა, სოციოლინგვისტიკა, ფსიქოლინგვისტიკა, 
ფონოლოგიის თეორია, მორფოსინტაქსის თეორია, სემანტიკის თეორია, ექსპერიმენტული
ფონეტიკა, ენათა ტიპოლოგია და უნივერსალიები, დიაქრონიული ენათმეცნიერება, ენათა
კონტაქტები და არეალური ტიპოლოგია და სხვ.; კომპიუტერული ლინგვისტიკა, ენობრივი
პროცესების მოდელირება და ლინგვისტური ინჟინერია, მანქანური თარგმნის თეორია, 
კომპიუტერული ბაზებისა და თეზაურუსების ორგანიზება, მეტყველების ამოცნობა და სხვ.

ბ) შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (ლიტერატურული კომპარატივისტიკა)
შედარებითი ლიტერატურისა და ლიტერატურის თეორიის აქტუალური პრობლემების
კვლევა თანამედროვე ლიტერატურულ-თეორიული მეთოდოლოგიების კონტექსტში
(ნარატოლოგია, დიალოგური კრიტიკა, რეცეფციული ესთეტიკა, ჰერმენევტიკა, 
ფსიქოანალიტიკური კრიტიკა, მითოლოგიური კრიტიკა და სხვა); პოეტიკის ცალკეული
პრობლემების, ლიტერატურული მიმდინარეობებისა და ჟანრების შესწავლა, 
ლიტერატურული პროცესების ტიპოლოგიური და შედარებითი ანალიზი.

გ) ლიტერატურული ურთიერთობები 
ლიტერატურულ ურთიერთობათა თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები; 
ლიტერატურულ ურთიერთობათა ფორმები, მათი ისტორია და განვითარების
თავისებურებანი; ლიტერატურათა ურთიერთზემოქმედება, ურთიერთგავლენა.
შესადარებელ ლიტერატურათა (ნაწარმოები, მწერალი) ტიპოლოგიური მიმართებები;   
ლიტერატურული ურთიერთობები, როგორც კულტურათაშორისი კომუნიკაციის  საშუალება
და სხვ.

დ) თარგმანმცოდნეობა  
თარგმანის თეორიის თანამედროვე მიმართულებები; თარგმანის თეორია, თარგმანის 
ლინგვისტიკა, თარგმანი, როგორც კულტურათა დიალოგი, თარგმანი და 
კულტურათაშორისი ურთიერთობები, თარგმანის ისტორია, თარგმანის კრიტიკა და სხვ.

ე) ფოლკლორისტიკა
ფოლკლორულ ჟანრთა სპეციფიკის კვლევა; მთხრობლებისა (ჰომო ნარან) და თხრობის
კონტექსტის შესწავლა; შესრულების ტრადიციის კვლევა; ფოლკლორისტიკის, როგორც
ცნობიერების კვლევა და სხვ.

ვ) ქართული ბიბლიის ფილოლოგია  
ბიბლიის ქართული თარგმანის  ენა, როგორც ქართული სალიტერატურო ენის საფუძველი;
ბიბლიის ქართული თარგმანის ტექსტოლოგიური კვლევისა და გამოცემის პრობლემები;
ბიბლიის ქართული თარგმანი და თარგმანის ტიპოლოგია შუა საუკუნეებში; ბიბლიის
ქართული თარგმანის წარმომავლობის საკითხები; ბიბლიის ქართული თარგმანის
მნიშვნელობა წმ. წერილის ტექსტოლოგიური კვლევისათვის; ბიბლია, როგორც სასულიერო
მწერლობის ჟანრების განვითარების საფუძველი;  ბიბლიის ტექსტოლოგია და სხვ.

ზ) ქართული ლიტერატურის ისტორია  
ძველი ქართული ლიტერატურის, ახალი ქართული ლიტერატურის, უახლესი ქართული
ლიტერატურის ისტორიის საკითხები. ძველი, ახალი და უახლესი ქართული მწერლობის
ძეგლების მეცნიერული კვლევა, ცალკეული ჟანრების და ლიტერატურული სკოლების ახალი
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კუთხით და ასპექტით შესწავლა, ქართული ლიტერატურის ცალკეული ნიმუშების დასავლურ
და აღმოსავლურ მწერლობასთან ტიპოლოგიური მიმართებების გამოვლენა. ქართული
ლიტერატურის ლიტერატურულ_თეორიული პრობლემების  კვლევა და სხვ.

თ) ქართველური ენათმეცნიერება  
ქართული და ქართველური ენებისა და დიალექტების ფონეტიკური, მორფოლოგიური და
სინტაქსური სტრუქტურები. ქართული და სხვა ქართველური ენების (სვანური, მეგრული და
ლაზური)  ლინგვისტური ანალიზი; ქართული, როგორც  საქართველოს სახელმწიფო ენა. 
ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების თეორიის პრობლემები და სხვ.

ი) კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია    
კლასიკური ფილოლოგიისა და ძველაღმოსავლური ფილოლოგიის აქტუალური
პრობლემების კვლევა ლიტერატურის ისტორიისა და მითოლოგიის, ზოგადად კულტურის
ისტორიის, კლასიკური  და ძველაღმოსავლური ენების სფეროში, კლასიკური და
ძველაღმოსავლური ტრადიციების რეცეფციის ისტორიის ინტერდისციპლინარული კვლევა
და სხვ.

კ) ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია
ბიზანტიური და ახალბერძნული ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიის, შუასაუკუნეებისა
და ახალი ბერძნული ენის, ბერძნულ ცივილიზაციაში მემკვიდრეობითობის აქტუალური
პრობლემების კვლევა, თანამედროვე ბერძნულ კულტურაში ტრადიციისა და ნოვატორობის
ფენომენის ინტერდისციპლინარული კვლევა და სხვ.

ლ) ინგლისური ფილოლოგია  
ინგლისური ენის სტრუქტურა (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი); 
მნიშვნელობა ენაში (სემანტიკა, პრაგმატიკა, ტექსტის ლინგვისტიკა, დისკურსის ანალიზი). 
ისტორიული და კომპარატიული ლინგვისტიკა, ინგლისური ენის ისტორია, 
სოციოლინგვისტიკა, თარგმანის თეორია. ინგლისური ლიტერატურის ისტორია, ავტორები, 
პრობლემები, პერიოდები, მიმდინარეობები და სხვ.

მ)  გერმანული ფილოლოგია
პრაგმატული დისკურსების ლინგვისტური კვლევა - ამ პრობლემატიკის შიგნით
ფილოსოფიური, ეკონომიკური, იურიდიული, სამეცნიერო დისკურსების
ინტერდისციპლინური კვლევები. პუბლიცისტური დისკურსის მედიალური თავისებურებების
ლინგვისტური კვლვა; ფიქციონალური (პროზისა და ლირიკის) დისკურსის ლინგვისტური
კვლევა; გერმანული და ქართული ენების  ცალკეული მოვლენების შეპირისპირებითი  და
კულტურკონტრასტული კვლევები; ინტერკულტურული ლიტერატურათმცოდნეობითი
პრობლემები, გერმანულ-ქართული კომპარატივისტული კვლევები; მხატვრული
ლიტერატურის რეცეფცია; ახალი გერმანული ლიტერატურის პრობლემები; მედიევისტური
კვლევები. 

ნ)  რომანული ფილოლოგია   
ფრანგული, იტალიური და ესპანური ენებისა და ლიტერატურების სხვადასხვა ასპექტის კვლევა. 
რომანის პრობლემები: შუა საუკუნეების რომანი და რომანის ჟანრული მოდიფიკაციები მოდერნ
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იზმის ეპოქაში; Kკომპარატივისტული ლიტერატურა; რომანის პოეტიკა; Lლიტერატურა და
მხატვრობა; Fლიტერატურის ფსიქოანალიტიკური კვლევა (ფროიდი და
ლიტერატურა); Lლიტერატურული მითების კვლევა;  რომანულ ენათა სინქრონულ-
დიაქრონული, ფონეტიკურ-ფონოლოგიური,  მორფოლოგიურ-სინტაქსური, 
ლექსიკოლოგიურ-ლექსიკოგრაფიული, სემიოტიკური, სოციო-  და  ფსიქოლინგვისტური 
კვლევები;   რომანულ ენათა,  რომანული და ქართული ენების შედარებით-ტიპოლოგიური 
კვლევები. 

ო)  სლავური ფილოლოგია  
სლავური ეთნოენობრივი ცნობიერების კროს-კულტურული კვლევა; ინტრაკულტურული და
ინტერკულტურული კომუნიკაციის შეპირისპირება; ეთნოენობრივი ცნობიერების ასახვა
ლიტერატურაში; კულტურათშორისი კომუნიკაციის განხილვა დიაქრონულ ჭრილში;
ეთნოენობრივი ცნობიერების სოციოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები და სხვ.
სლავური ფილოლოგიის ფორმატში ყურადღება დაეთმობა უკრაინული ლიტერატურის
ისტორიისა და უკრაინულ-ქართული კულტურათაშორისი კომუნიკაციების საკითხებს, 
უკრაინული მწერლობის ძეგლების მეცნიერულ კვლევას, ცალკეული ჟანრებისა თუ
მიმართულებების, სკოლების ახალ ასპექტში დანახვასა და გაშუქება-შესწავლას, უკრაინული
ლიტერატურის ცალკეული ნიმუშების ქართულ მწერლობასთან ტიპოლოგიური
მიმართებების დადგენა-გამოვლენას და სხვ. 

პ)  სკანდინავიური ფილოლოგია  
ნორვეგიული, შვედური და, ზოგადად, სკანდინავიის ხალხთა ლიტერატურების ისტორიის 
სხვადასხვა ასპექტი, სკანდინავიურ ენათა შედარებითი ფილოლოგია, სკანდინავიურ ენათა 
ისტორია, თანამედროვე სკანდინავიური ლიტერატურა  და მისი კომპარატივისტული  კვლევა 
და სხვ. 

ჟ) არაბული ფილოლოგია  
არაბული ენის ლინგვისტური (მორფოლოგიურ-სინტაქსური) და ლექსიკოლოგიური
(სემანტიკურ-ეტიმოლოგიური) პრობლემები; შუა საუკუნეების და თანამედროვე
აღმოსავლური, კერძოდ, არაბული პოეზიისა და პროზის, ლიტერატურის ისტორიის და
თეორიის, პოეტიკის, ვერსიფიკაციის საკითხები; ყურანის, ისლამოლოგიის,  ტექსტოლოგიის
პრობლემატიკა., ქართულ–არაბული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები.

რ)  ირანული ფილოლოგია 
ირანული ენებისა და დიალექტების (ძველირანული ენობრივი ეპოქა, საშუალო ირანული
ენობრივი ეპოქა, ახალირანული ენობრივი ეპოქა) ფონოლოგია, მორფოსინტაქსი, 
ლექსიკოლოგია, ონომასტიკა, სემანტიკა, ლექსიკოგრაფია და ეთნოსოციოლინგვისტიკა; 
სპარსული ლიტერატურის ისტორიისა და თეორიის (პოეტიკის და ვერსიფიკაციის, 
ტექსტოლოგიის) საკითხები, (ძველი, ისლამამდელი ლიტერატურული ძეგლები; შუა
საუკუნეების,  ახალი და უახლესი სპარსული ლიტერატურა; ზეპირსიტყვიერება). ქართულ-
აღმოსავლური კულტურული ურთიერთობები.  

ს)  თურქული ფილოლოგია  
თურქული ენების საენათმეცნიერო (ფონეტიკა, ფონოლოგია, მორფოლოგია, 
მორფოსინტაქსი, სინტაქსი) საკითხები; თურქულ-ქართველური ენობრივი ურთიერთობები;
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აზერბაიჯანულ-თურქული ინტერფერენციის ხარისხი ინგილოურსა და ჩვენებურების 
ქართულში; საქართველოს შესახები ოსმალური ისტორიული დოკუმენტები და ნარატიული 
ძეგლები;  თურქული ზეპირსიტყვიერება;  დივანის, თანზიმათის პერიოდის, ახალი და 
უახლესი თურქული ლიტერატურის საკითხები; 

ტ) ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
ზოგადი ბიბლეისტიკა ქართულ პრობლემატიკასთან ერთად (ბიბლიის ქართული თარგმანის
ძველი პლასტები), ებრაული და არამეული ენების სტრუქტურა, სემიტურ-ქართული ენობრივი
და ლიტერატურული ურთიერთობანი, არამეული ეპიგრაფიკა საქართველოში, არამეული
კულტურის კერები და ადრექრისტიანული  პრობლემატიკა, იუდაიზმი, ებრაული კულტურა
დიასპორებში, თანამედროვე ებრაული ენა და  ლიტერატურა, ტექსტოლოგია და
ტექსტუალური კრიტიკა.                                                                     

უ) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება
იბერიულ-კავკასიურ (აფხაზურ-ადიღურ, ნახურ, დაღესტნურ და ქართველურ) ენათა
გრამატიკული სტრუქტურისა და ძირეული ლექსიკის ისტორიულ-გენეზისური
ურთიერთმიმართების პრობლემურ საკითხთა კვლევა;   კონკრეტულ ენათა ფონოლოგიური
სისტემის, ფონეტიკურ პროცესთა, მორფოლოგიის, სინტაქსისა და ლექსიკის აღწერითი და
ისტორიულ- შედარებითი კვლევა; კონკრეტული სამწერლობო ენისა და მისი დიასისტემების
ურთიერთმიმართების პრობლემების კვლევა; იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის ჯგუფებს
(აფხაზურ-ადიღურ-ქართველურ, ნახურ-ქართველურ, დაღესტნურ, ქართველურ, ადიღურ-
ნახურ და ნახურ-დაღესტნურ) შორის ენობრივი და ლინგვოკულტურულ-არეალური
ურთიერთობების საკითხთა კვლევა; კავკასიაში არსებული ენობრივი სიტუაციისა და
ენობრივი პოლიტიკის საკითხთა კვლევა ისტორიისა და თანამედროვეობის შეფასების
თვალსაზრისით; იბერიულ-კავკასიური ენობრივი მასალის ელექტრონული დამუშავება, 
მოდელირება; მონაცემთა ბაზის შექმნა.

ფ) სომხური ფილოლოგია: ქართულ–სომხური ლიტერატურული ურთიერთობის, ქართული
და სომხური მწერლობის ძეგლების შედარებითი და ტიპოლოგიური შესწავლა; ქართული–
სომხური ენობრივი ურთიერთობები.

ქ) ლექსიკოგრაფია:   ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორია;  ლექსიკოგრაფიის ისტორია; 
ენობრივი ეკვივალენტობის პრობლემის თეორიული საფუძვლები; პრაქტიკული
ლექსიკოგრაფია; ორენოვანი ლექსიკონების შედგენის ლექსიკოგრაფიული პრიციპები: 
ომონიმია, პოლისემია, ფრაზეოლოგია, კვალიფიკაციები და სხვა;  დარგობრივი / 
სპეციალიზებული ლექსიკონების შედგენის ლექსიკოგრაფიული პრინციპები: განმარტებითი, 
ორენოვანი, მრავალენოვანი და სხვა; კორპუსის ლინგვისტიკის ისტორია და თეორიული
საფუძვლები; ელექტრონული და ონლაინ-ლექსიკოგრაფიის ისტორია და ძირითადი
პრინციპები; თანამედროვე ქართული ლექსიკოგრაფია: ძირითადი პროექტები, 
მიმართულებები, პრინციპები. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფილოლოგიის რომელიმე

დარგში/ქვედარგში/ კულტურის კვლევებში / რეგიონმცოდნეობაში / განათლების
მეცნიერებებში;
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 დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ–ერთი ევროპული სამეცნიერო ენის
(ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
(შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერტიფიკატის
წარმოდგენა). იმ შემთხვევაში, თუ დოქტორანტი სამეცნიერო კვლევის ემპირიულ ბაზად
ირჩევს ინგლისურ/ გერმანულ/ფრანგულ ენას ამ უცხოური ენის  C1 დონეზე  ცოდნის
დადასტურება.

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის ხელმძღვანელის (შესაბამისი
ქვედარგის ხელმძღვანელის) თანხმობა;

 გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  
რეკომენდაცია. 

სწავლის შედეგები:
ცოდნა და გაცნობიერება
ფილოლოგიის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და
კვლევით მეთოდებს. იცის ფილოლოგიის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, 
ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; 
იცნობს ისეთ უმნიშვნელოვანეს თეორიებს, როგორებიც არის უნივერსალური ლიტერატურის
თეორია; ეროვნული და მსოფლიო ლიტერატურის თეორია და სხვა. არჩეული სპეციალობის
შესაბამისად შეუძლია ახალი ლიტერატურათმცოდნეობითი ან ლინგვისტური სამეცნიერო-
ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. ფლობს სტრუქტურული, დესკრიფციული, 
ფუნქციონალური, გენერატიული გრამატიკების და კომპიუტერული ლინგვისტიკის 
მოდელების აგების პრინციპებს; შეუძლია სინქრონიული და დიაქრონიული მეთოდების, ენის 
სოციალური და გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. 
აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა
მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს
საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  
გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ
ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის
შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს ლიტერატურათმცოდნეობისა და
ენათმეცნიერების ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს
ლიტერატურისა და ენის შესახებ მეცნიერების ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის
მეცნიერებებთან და საზოგადოებაში ჰუმანიტარული ცოდნის გავრცელების აუცილებლობას. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია ლიტერატურათმცოდნეობითი და ლინგვისტური სამეცნიერო 
ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება 
და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული 
სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს 
სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და 
განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების 
მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის 
საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების 
პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს
ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის
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პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში 
მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში 
მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი 
ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, 
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების 
მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ფილოლოგიის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები,  
მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, 
რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად
აწარმოოს კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. 
შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;    
შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო
დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და
წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების
წარმომადგენლებთან; შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც
თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები; შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და
დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს
ფილოლოგიური დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; 
შეუძლია ფილოლოგიასა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული
სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. 
კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, 
რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია
ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და
პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და
კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა
მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური
პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის
და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის
პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების
გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად 
განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და 
კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების 
წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და
კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.

დასკვნის უნარი
ფილოლოგიის დოქტორს ღრმა ანალიზის შედეგად შეუძლია კვლევის არასრული და
წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული და შემოქმედებითი ანალიზი, სათანადოდ
შეფასება და ამ შეფასების დასაბუთება; რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და
მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; სწორი, სტრატეგიული და
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ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება. შეუძლია დაინახოს მთელის ნაწილები, მათი
ურთიერთკავშირები და ერთიანობა; 

კომუნიკაციის უნარი
ფილოლოგიის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია ქართულ
და უცხოურ ენებზე. აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვის დასმის და ამომწურავი პასუხის
გაცემის უნარი. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და  საერთაშორისო
სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა მშობლიურ და უცხოურ
ენებზე. შეუძლია განსხვავებული აზრის მოსმენა; შეუძლია ოპონენტის არგუმენტირებული
პოზიციის მიღება; პროფესიული ამოცანების გადაჭრის მიზნით შეუძლია საკომუნიკაციო
სტრატეგიებისა და ტაქტიკის და რიტორიკის კანონების ადეკვატურად გამოყენება.

სწავლის უნარი
ფილოლოგიის დოქტორს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას ხელს
უწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს ახალი იდეები, მზად იყოს ახალი ცოდნის არა მარტო
შესაქმნელად, არამედ სხვის მიერ შექმნილი ახალი ცოდნის მისაღებადაც. შეუძლია
წარმატებით აითვისოს კვლევის უახლეს მეთოდები; შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს
და მართოს  სწავლის პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება და შეუძლია ახალი იდეების
გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, შეუძლია საჭიროების
შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ ვითარებასთან
ადაპტირება.

ღირებულებები
ფილოლოგიის დოქტორს შეუძლია პროფესიული ღირებულებების   დაცვა.  აქვს
ტოლერანტობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა კოლეგებთან ურთიერთობისას. 
მოქმედებს სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. შეუძლია
კრიტიკულად შეაფასოს   სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო ობიექტები. პატივს სცემს
კულტურათა მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის
ფასეულობებს, შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ
მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებაც.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და
არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, 
რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–
რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო
აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. 
აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური – კლასიკური
ლექცია, ვერბალური გადმოცემის, ინტერაქციული სწავლების მეთოდები, დაკვირვება და
ექსპერიმენტი,  ჰიპოთეზა და სამეცნიერო მოდელირება,  შედარებით-ისტორიული ანალიზის
მეთოდი, ენობრივი და ლიტერატურული პროცესების სისტემური და კომპარატივისტული
ანალიზის  მეთოდები,  პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, 
დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება
შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის
პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), 
წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევით კომპონენტი: 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც
საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 
ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  
შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, 
არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. 
კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად
შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ
არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე
ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს
თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის
მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე
ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი
თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი
ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა
ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი
ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები
მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები
ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. 
თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. 
შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი
დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 
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თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულისა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოჰყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა არის შეფასება magna cum laude (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა არის შეფასება rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად

არადამაკმაყოფილებელი ) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი:
პროგრამის  კოორდინატორები:  ასოც.  პროფ.  ნანა გაფრინდაშვილი,
                                                            ასოც.  პროფ.  მერი  ნიკოლაიშვილი.

პროგრამის ხელმძღვანელები:
ა) თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება  - ხელმძღვანელი: პროფ. თამაზ  გამყრელიძე
ელ-ფოსტა: tamaz.gamkrelidze@tsu.ge
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ბ)შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (ლიტერატურული კომპარატივისტიკა)  -
ხელმძღვანელი:  პროფ. ირმა რატიანი
ელ-ფოსტა: ir.ratiani@gmail.com, irma.ratiani@tsu.ge

გ)ლიტერატურული ურთიერთობები -  ხელმძღვანელები: პროფ. ოთარ ბაქანიძე, 
ელ-ფოსტა: otar.bakanidze@tsu.ge

ასოც. პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი
ელ-ფოსტა: nana.gaprindashvili@tsu.ge

დ)თარგმანმცოდნეობა  - ხელმძღვანელი: პროფ. ინესა მერაბიშვილი
ტელ: 599500570
ელ-ფოსტა: innesmerabishvili@hotmail.com

ე) ფოლკლორისტიკა - ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი თეიმურაზ ქურდოვანიძე
ელ-ფოსტა: teimuraz.kurdovanidze@tsu.ge

ვ) ქართული ბიბლიის ფილოლოგია  - ხელმძღვანელები: 
ასოც. პროფ. ანა ხარანაული, 
ელ-ფოსტა: kharanauli@yahoo.de; ana.kharanauli@tsu.ge

ასოც. პროფ. დარეჯან თვალთვაძე
ელ-ფოსტა: darejan.tvaltvadze@tsu.ge

ზ) ქართული ლიტერატურის ისტორია  - ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე
ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge
ტელ:  2 290833

თ) ქართველური ენათმეცნიერება  - ხელმძღვანელი: 
პროფ. რამაზ ქურდაძე, 

ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge

ვახტანგ იმნაიშვილი
ელ-ფოსტა: vakhtang.imnaishvili@tsu.ge

ი) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი პროფ. ც. ბარამიძე 
ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com

კ) კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია  -  ხელმძღვანელი: პროფ. 
რისმაგ გორდეზიანი
ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge

ლ)ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია - ხელმძღვანელები: 
ასოც. პროფ. თინა დოლიძე, 
ელ-ფოსტა:tinatin.dolidze@tsu.ge
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ასოც. პროფ. სოფიო შამანიდი. 
ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge

მ) ინგლისური ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი
ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 
ტელ: 599 16 83 39

ნ) გერმანული ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე
ელ-ფოსტა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de

ო) რომანული ფილოლოგია  -  ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან გაბუნია
ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com

პ) სლავური ფილოლოგია  - ხელმძღვანელები:  
პროფ. დავით გოცირიძე,  
ელ-ფოსტა:davidgotsiridze@yahoo.com

პროფ. მარიამ ფილინა
ელ-ფოსტა: mariam.pilina@tsu.ge, larmaria19@yahoo.com

ჟ)  სკანდინავიური ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. კახაბერ ლორია 
ელ-ფოსტა:kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge

რ) არაბული ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. აპოლონ სილაგაძე
ელ-ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge

ს) ირანული ფილოლოგია - ხელმძღვანელები: 
ასოც. პროფ. მ. კვაჭაძე, 
ელ-ფოსტა: manana.kvachadze@tsu.ge

ასოც. პროფ. ფ. ანთაძე,
ელ-ფოსტა: patman.antadze@tsu.ge

ტ) თურქული ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. მარინა ჯიქია
ტელ. ბინის: 23 14 37, 
მობ.: 555 23 14 37.
ელ-ფოსტა: jikiamarika@hotmail.com

უ) ებრაულ-არამეული ფილოლოგია –ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია
ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com

ფ) სომხური ფილოლოგია - პროფ. ზაზა ალექსიძე
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ტელ: 2 34-20-26. 
ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com

ქ) ლექსიკოგრაფია – პროფ. თინათინ მარგალიტაძე
ელ-ფოსტა: tinatin@margaliti.ge; 
ტელ: 577 50 67 16
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფილოსოფია / Philosophy
სადოქტორო პროგრამა ფილოსოფიაში დოქტორანტს სთავაზობს შემდეგ კვლევით
არეალს:

1. მეტაფიზიკა და ეპისტემოლოგია. 
2. ფილოსოფიის ისტორია, 
3. კულტურის ფილოსოფია და ესთეტიკა. 
4. სოციალური და პოლიტიკური ფილოსოფია. 
5. ლოგიკა და ენის ფილოსოფია. 
6. ეთიკა და რელიგიის ფილოსოფია და ა.შ.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის დოქტორი / PhD in Philosophy.

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS  განკუთვნილია  სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი
კვლევით კომპონენტზე.

სწავლების ენა: ქართული ენა

სადოქტორო პროგრამის მიზანი:
სადოქტორო პროგრამა ემსახურება შემდეგი ძირითადი ამოცანების გადაჭრას:

 დოქტორანტს  მისცეს  დარგის ფუნდამენტური ცოდნა და გამოუმუშაოს უნარები, რომლებიც 
უზრუნველყოფს მის დასაქმებას   ფილოსოფოსის დოქტორისათვის განკუთვნილ 
პოზიციებზე;

 გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები და მისი შესატყვისი ცოდნა მისცეს 
სტუდენტს;

 უზრუნველყოს სწავლისა და სწავლების  მაღალი ხარისხი;

 სიღრმისეულად შეასწავლოს კვლევის თანამედროვე მეთოდები, მათ შორის  ინფორმაციის 
მიღებისა და დამუშავების მეთოდები, თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიები.

 განუვითაროს მას დამოუკიდებლად სწავლისა და ახალი ცოდნის ათვისებისა და 
გათავისების, არჩეული სპეციალობის მიხედვით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
ორგანიზებისა და წარმართვის, აგრეთვე სამეცნიერო გამოკვლევის შესრულების უნარი. 

 ხელი შეეწყოს დოქტორანტს, გააცნობიეროს საკუთარი გზა მეცნიერებაში;
 გამოუმუშაოს მას წარმატებული პედაგოგიური საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები; 
 მოამზადოს იგი ფილოსოფიის დარგის ცალკეული დისციპლინის უმაღლეს სასწავლებლებში

სწავლებისათვის, 
 აღზარდოს დოქტორანტი, რომელიც თავისი ცხოვრებითა და პროფესიული საქმიანობით 

დაამკვიდრებს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებს, ხელს შეუწყობს 
საზოგადოების ინტელექტუალურ, ზნეობრივ და კულტურულ განვითარებას.
დოქტორანტურის საერთაშორისოდ აპრობირებული სტანდარტების შესაბამისად
სადოქტორო პროგრამა ფილოსოფიაში ითვალისწინებს დოქტორანტის ინტელექტუალურ
ზრდას, აკადემიური და კვლევითი რესურსების ურთიერთდაახლოებას, სამეცნიერო
მუშაობის გააქტიურებას და კვლევის ხარისხის ამაღლებას, საერთაშორისო სამეცნიერო
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სივრცეში ჩართვას და ახალი ცოდნის შექმნისა და დანერგვისათვის ხელისშეწყობას. აქედან
გამომდინარე, სადოქტორო პროგრამის

პროგრამის მიზანია მოამზადოს დოქტორის ხარისხის მქონე სპეციალისტი, რომელიც მაღალ
თეორიულ დონეზე გააანალიზებს და ერთიან დისკურსში წარმოადგენს ადამიანის
სამყაროსადმი ფუნდამენტურ მიმართებებს, უპასუხებს თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებს. 
სადოქტორო პროგრამაში თანამედროვე ფილოსოფიის სწორედ ამგვარი სპეციფიკაა
გათვალისწინებული - იგი იმ ფილოსოფიური მიმდინარეობების, კონცეფციების, 
სტრატეგიების შესწავლაზეა ორიენტირებული, რომელთა გარეშეც დღევანდელ
ინტელექტუალურ ვითარებაში წარმოუდგენელია ფილოსოფიური პრობლემების
თემატიზება და გადაწყვეტა. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კლასიკურ და
არაკლასიკურ პარადიგმებს შორის დაპირისპირების არსის გაშუქებას, პოსტმოდერნული
პოსტულატების სისტემატურ და კრიტიკულ გააზრებას, პროგრამა ითვალისწინებს
ტრადიციული ფილოსოფიური სტრატეგიების კონკრეტიზაციას, ექსისტენცის
ტრანსცენდირების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ონტოლოგიურ მოდუსში. კერძოდ, 
სწავლებას, სწავლასა და კვლევას მეტაფიზიკისა და ეპისტემოლოგიის, ფილოსოფიის
ისტორიის, ეთიკის, ესთეტიკის, კულტურის ფილოსოფიის, პოლიტიკური და სოციალური
ფილოსოფიის, ენის ფილოსოფიის, ლოგიკის, რელიგიის ფილოსოფიის და ა.შ. 
მიმართულებით. პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ პროფესორებს აქვთ მდიდარი  
გამოცდილება სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მუშაობის. ეს გამოცდილება
გამოყენებულ იქნება სადოქტორო თემების დამუშავების პროცეში და სხვადასხვა სამეცნიერო
პროექტების  შესამუშავებლად, რომელთა განხორციელებაში აქტიურად ჩართულნი იქნებიან  
დოქტორანტები.
სადოქტორო პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული, მკაფიოდ განსაზღვრული და
კარგად გააზრებული რეალისტური  მიზნები და ამოცანები, რომელთა ხორცშესხმა და
დაკონკრეტებაა პროგრამის გავლის შემდეგ სასწავლო და კვლევითი პროცესის შედეგი.
პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან
სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს
და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე
სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების
შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების
მომზადება. 
ამ შინაარსისა და პროფილის სადოქტორო პროგრამის შეთავაზება ივანე ჯავახიშვილის

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის, უძველესი აკადემიური და სამეცნიერო ტრადიციების მქონე სამეცნიერო-
საგანმანათლებლო კერის, მხრიდან სრულიად ლოგიკურია, რადგან სწორედ მის წიაღში  
განვითარდა ქართული აკადემიური ფილოსოფიური მეცნიერება. 

პროგრამაზე დაშვები წინაპირობები:
 მაგისტრანტის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. 

 ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონე.
 პროგრამის ხელმძღვანელთა რეკომენდაცია  (საფუძველი, სამეცნიერო ნაშრომის

ინსტიტუტის საჯარო სხდომაზე განხილვის შედეგი).
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 გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ
გაწეული  რეკომენდაცია. 

განსაკუთრებული წინაპირობა: 
ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველს მოეთხოვება ფილოსოფიის
ინსტიტუტში წარმოადგინოს CV და ორი გვერდის მოცულობის სამოტივაციო წერილი, 
რომელშიც განსაზღვრავენ თავისი ინტერესების სფეროებს და სამეცნიერო მიზნებს, და
განმარტავენ, რატომ უნდათ ფილოსოფიაში დოქტორანტურაში სწავლა. მას ასევე ევალება
ფილოსოფიის ერთ-ერთი დარგის პრობლემურ საკითხზე შესრულებული სამეცნიერო
ნაშრომის წარმოდგენა. 
სამეცნიერო ნაშრომი სარეცენზიოდ გადაეცემა ორ პროფესორს. დოქტორანტურაში
სწავლის გაგრძელების მსურველმა ფილოსოფიის ინსტიტუტის საჯარო სხდომაზე უნდა
წარმოადგინოს სამეცნიერო  ნაშრომი, ნაშრომის საჯარო განხილვის შედეგები გახდება
ფილოსოფიის პროგრამის ხელმძღვანელთა რეკომენდაციის საფუძველი.

1) ნაშრომის ძირითადი კორპუსი. ნაშრომში დასმული პრობლემა არ არის
აუცილებელი, რომ ორიგინალური და ახალი იყოს. ამ თვალსაზრისით, ნაშრომი შეიძლება
ატარებდეს ნაწილობრივ რეფერატულ ხასიათს. მაგრამ ამავდროულად, ნაშრომის ავტორმა
უნდა გამოავლინოს არა მხოლოდ ტექსტისა და მეორადი ლიტერატურის ცოდნა, არამედ
ტექსტში  გამჭვირვალედ უნდა ჩანდეს საკუთრივ მისეული მსჯელობა და პრობლემისადმი
დამოკიდებულება. ნათელი უნდა იყოს, სად არის საკუთრივ ავტორის აზრი და სად
მიმართავს ის მეორად ლიტერატურას. ნაშრომი არ უნდა წარმოადგენდეს პირველადი
წყაროდან თუ მეორადი ლიტერატურიდან ამოკრებილი მასალის მექანიკურ კომპილაციას. 
ამ თვალსაზრისით, ნაშრომი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს სამეცნიერო კვლევის
ელემენტებს. პირველწყაროსა და მეორადი ლიტერატურის გამოყენება უნდა მოხდეს მათი
აზრიანი, პრობლემის გადაწყვეტის საჭიროებიდან გამომდინარე თანმიმდევრული
მსჯელობით, ნაშრომში ყველგან უნდა ჩანდეს, რომელი ტექსტის თუ გამოკვლევის
საფუძველზე გამოთქვამს ავტორი საკუთარ მოსაზრებას.. შესაბამისად, სქოლიოებში
ყველგან უნდა აისახოს გამოყენებული ლიტერატურა (პირველად ვრცლად, მეორედ
შემოკლებულად), გვერდების ზუსტი მითითებით (ბიბლიისა და კლასიკური ტექსტების
მითითებისას გამოიყენება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მიღებული პაგინაცია). 
თარგმანის გამოყენების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მთარგმნელი. ნაშრომში
დასმული პრობლემა უნდა განხილული იყოს პირველადი წყაროს (შესაძლებელია
ორიგინალის ენაზე ან თარგმანში, მინიმუმ ერთი ერთეული) საფუძველზე და არანაკლებ
ორი ერთეულის ოდენობით მეორადი ლიტერატურის გამოყენებით.

2) დასკვნა. ნაშრომს ბოლოში უნდა დაერთოს დასკვნა, ერთი გვერდის მოცულობით, 
სადაც ავტორი მოკლედ შეაჯამებს თავის ნაშრომს. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში უნდა
ჩანდეს, როგორ სცემს ავტორი პასუხს მის მიერვე დასმულ კითხვას

3) მითითებული ლიტერატურის სია სრული სახით (ავტორი, სახელწოდება, გამოცემის
ადგილი, წელი).

4) ნაშრომის მოცულობა განისაზღვრება შემდეგი სტანდარტით: A4 ფორმატის მინიმუმ 20 
მაქსიმუმ 25 გვერდი, აკრეფისას გამოიყენეთ ფონტები: AcadNusx და Times New Roman, 
ინტერვალი-1,5.
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სწავლის  შედეგი:  ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის მიზნების მისაღწევად
გამოყენებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები უზრუნველყოფენ შემდეგი შედეგების
მიღწევას:

1) ცოდნა და გაცნობიერება
ფილოსოფიის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და
კვლევით მეთოდებს. იცის ფილოსოფიის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, 
ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; აქვს ფილოსოფიური მეცნიერებების უახლეს
მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ
ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო
სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს
არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი.  მას შეუძლია იმ ახლებური
კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული; აცნობიერებს ფილოსოფიის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული
ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს ფილოსოფიური მეცნიერებების ურთიერთკავშირს სხვა
ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან და საზოგადოებაში ჰუმანიტარული ცოდნის
გავრცელების აუცილებლობას.
კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და
შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება
აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის
დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის
ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების
ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და
საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს
და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში.
კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე
ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე
რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, 
საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების
საფუძვლებს, აცნობიერებს მის მიზნებსა და შედეგებს. 

2) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
ფილოსოფიის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური  პრობლემების გადაჭრის გზები,  
მას შეუძლია შეიმუშავოს  ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, 
რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად
აწარმოოს კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. 
შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;  
შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო
დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და
წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების
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წარმომადგენლებთან; შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც
თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები; შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და
დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს
ფილოსოფიური დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; 
შეუძლია ფილოსოფიურ დისციპლინებში  მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების
პროფესიული კომენტირება და განზოგადება.  შეუძლია შეადგინოს კვლევითი პროექტები და
სხვ.
კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, 
რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია
ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და
პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და
კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა
მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური
პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის
და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის
პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების
გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად 
განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და 
კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების 
წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და
კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.

3)  დასკვნის უნარი
ფილოსოფიის დოქტორს ღრმა ანალიზის შედეგად შეუძლია კვლევის არასრული და
წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული ანალიზი, სათანადოდ შეფასება და ამ
შეფასების დასაბუთება; რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; სწორი, სტრატეგიული და ეფექტური
გადაწყვეტილების მიღება. შეუძლია დაინახოს მთელის ნაწილები, მათი ურთიერთკავშირები
და ერთიანობა. 

4) კომუნიკაციის უნარი
ფილოსოფიის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია ქართულ
და უცხოურ ენაზე. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და  საერთაშორისო
სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა ქართულ და უცხოურ
ენებზე. შეუძლია  განსხვავებული აზრის მოსმენა; შეუძლია  ოპონენტის არგუმენტირებული
პოზიციის მიღება; პროფესიული ამოცანების გადაჭრის მიზნით შეუძლია საკომუნიკაციო
სტრატეგიებისა და ტაქტიკის და რიტორიკის კანონების ადეკვატურად გამოყენება.

5) სწავლის უნარი
ფილოსოფიის დოქტორს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას ხელს
უწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს ახალი იდეები, მზად იყოს არა მარტო სხვის მიერ
შექმნილი ცოდნის მისაღებად, არამედ ახალი ცოდნის შესაქმნელადაც. შეუძლია წარმატებით
აითვისოს კვლევის უახლეს მეთოდები; შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და მართოს  
სწავლის და საკუთარი პროფესიული განვითარების პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება
და შეუძლია ახალი იდეების გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, 
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შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ
ვითარებასთან ადაპტირება.

6) ღირებულებები
ფილოსოფიის დოქტორს შეუძლია პროფესიული ღირებულებების   დაცვა.  აქვს
ტოლერანტობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა კოლეგებთან ურთიერთობისას. 
მოქმედებს სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. შეუძლია
კრიტიკული და  ობიექტური შეფასება. პატივს სცემს კულტურათა მრავალფეროვნებას და
განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, შეუძლია არა მარტო
ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური
მეთოდების შემუშავებაც.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და
არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, 
რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–
რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო
აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. 
აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე
და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული
სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი, C; 61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება
შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის
პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), 
წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევით კომპონენტი: 
დოქტორანტის მიერ შესრულებული კვლევითი ნაშრომი, დოქტორანტურის მინიმალური
სტანდარტის შესაბამისად, აუცილებელი წესით გადის საერთაშორისო რეცენზირებას. ამით
ხდება ე.წ. ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო 
რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. 
ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება 
ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია
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ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად
საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ
ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი
საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და
სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ
გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც
გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. 
პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად
ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი
შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის
ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად
სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ
არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია
პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის
გავრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი
და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები
ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა
დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
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 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 
აღემატება;

 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ 
მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, 
წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
უარყოფითი შეფასება:

 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც 
წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად
არადამაკმაყოფილებელი)  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელები: 
პროფესორი აკაკი ყულიჯანიშვილი, 
ელ-ფოსტა: akaki.kulijanishvili@tsu.ge

ასოცირებული ასოცირებული  პროფესორი დემურ ჯალაღონია, 
ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge

ასოცირებული პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე, 
ელ-ფოსტა: anastasia.zakariadze@tsu.ge

ასოცირებული პროფესორი მამუკა ბიჭაშვილი.  
ელ-ფოსტა: mamukabichashvili@yahoo.com
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ხელოვნებათმცოდნეობა / Art History and Theory

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი / PhD in Art History 
and Theory
სწავლების ძირითდი დარგი/სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნეობა

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი
კვლევით კომპონენტზე.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: თანამედროვე მსოფლიოში ინტერესი ხელოვნებათმცოდნეობისადმი
მუდამ დიდი იყო, თუმცა ბოლო ათწლეულების მანძილზე იგი განსაკუთრებით გაიზარდა, 
რამდენადაც მხატვრული აზროვნების ზოგად ასპექტებთან ერთად მან სხვა უამრავი სფეროც
მოიცვა. მსოფლიოს მრავალი სახელოვნებათმცოდნეო სკოლა კვლევის
ინტერდისციპლინარულ მეთოდებს მიმართავს, რაც არა მხოლოდ ჰუმანიტარული, არამედ
საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ტექნიკური, და არაერთი სხვა დარგის მჭიდრო
ურთიერთთანამშრომლობას გულისხმობს. სახელოვნებათმცოდნეო კვლევები
საზოგადოების წარსულის, დღევანდელობისა და, რაც მთავარია, მომავალი განვითარების
ყველა მეტ-ნაკლებად კარდინალური ასპექტისათვის უაღრესად აქტუალურია.
თბილისის უნივერსიტეტში ხელოვნებათმცოდნეობის სწავლება ბაკალავრიატისა და
მაგისტრატურის დონეზე დასავლური საუნივერსიტეტო განათლების პრაქტიკისა და
გამოცდილების შესაბამისადაა აგებული. წარმოდგენილი პროგრამის მიხედვით ასევეა
გათვალისწინებული სწავლება დოქტორანტურაშიც. ხელოვნებათმცოდნეობა ერთ-ერთია იმ
პრიორიტეტულ მიმართულებათაგან, რომლებშიც სწორედ თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი შეძლებს წამყვანი პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო
მასშტაბით. ამ ტენდენციის შემდგომი გაძლიერება გაფართოება უთუოდ შეუწყობს ხელს
ერთი მხრივ საერთო პროცესებში საქართველოს თანამიმდევრულ და ყოველმხრივ
გააზრებულ ინტეგრაციას, მეორე მხრივ კი ეროვნული კულტურული თვითმყოფადობის
მთელი თავისი სიღრმითა და მრავლისმომცველობით შეცნობას, შენარჩუნებასა და
წარმოჩენას. 
ყოველივე ამის გათვალისწინებით, საუნივერსიტეტო წიაღში ხელოვნებათმცოდნე
მკვლევართა მომზადების მნიშვნელობა სავსებით ნათელია. ზოგადკულტურულთან ერთად
მას ეროვნული იდენტობისათვის არსებითი მნიშვნელობა გააჩნია - მიზანმიმართული
კვლევები როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ისე თანამედროვეობის ასპექტებით
მრავალმხრივ პასუხობს დღევანდელობის კარდინალური პრობლემებს. 
დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძალზე ფართოა საკვლევი თემატიკა: იგი მოიცავს
როგორც ზოგადთეორიულ ასპექტებს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში, ისე კონკრეტულ
და/ან შედარებით კვლევებს სხვადასხვა ეპოქისა და რეგიონის ძეგლებთან მიმართებით –
უძველესი ხანიდან დაწყებული, თანამედროვე ეპოქის ჩათვლით. კვლევითი თემატიკა ასევე
მრავლისმომცველია დარგობრივი თვალსაზრისითაც – არქიტექტურასა და სახვით
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ხელოვნებასთან ერთად აქ ერთიანდება როგორც თეატრისა და კინოს, ისე ხელოვნების
თანამედროვე მიმართულებების პრობლემები.
წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის მიზანია თანამედროვე სტანდარტების დონეზე
მოამზადოს ხელოვნებათმცოდნეობის სხვადასხვა სფეროში მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ დამოუკიდებელ სამეცნიერო კვლევას და დარგის
ცალკეული დისციპლინის სწავლებას უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში; დასაქმდებიან
როგორც სასწავლო, ისე სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში, საშუალო ან
სპეციალიზირებულ სკოლებში, სამუზეუმო, საგამოფენო, საარქივო, ტურისტულ
ორგანიზაციებში, მედია სივრცეში, აგრეთვე ყველა იმ სფეროში, სადაც საჭიროა
ხელოვნებათმცოდნის მაღალი კვალიფიკაცია. 

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები
 სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მსურველს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ან მასთან

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ხელოვნებათმცოდნეობაში, სახვით, თეატრალურ, 
კონოხელოვნებაში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, კულტურის კვლევებში, სოციალურ
მეცნიერებებში, განათლების მეცნიერებებში, არქიტექტურაში, რესტავრაციაში, ხელოვნების
მენეჯმენტში, რეგიონმცოდნეობაში;   

 სამუშაო გამოცდილება სავალდებულო არ არის
 დოქტორანტურაში სწავლის მსურველს მოეთხოვება უცხო ენის (ინგლისური, 

ფრანგული, გერმანული ცოდნა (B2 დონე)
 გასაუბრება სპეციალობაში

პროგრამის  შედეგები: 
ხელოვნებათმცოდნეობაში დოქტორანტურის კურსის გავლის შედეგად მიღებული
სამეცნიერო-კვლევითი უნარები, კვალიფიკაცია და კომპეტენცია კურსდამთავრებულებს
შესაძლებლობას მისცემს დამოუკიდებლად წარმართოს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაო, 
აგრეთვე გაუძღვეს სალექციო კურსებს როგორც არჩეული სპეციალობით, ისე ბევრად უფრო
ფართო ასპექტით.

ხელოვნებათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება ფართო და
ღრმა განათლება და პროფესიული ცოდნა მსოფლიოხელოვნების მასშტაბით, ამასთანავე
ექნება უნარი, პრაქტიკულად გამოიყენოს სამწლიანი მომზადების პროცესში დაგროვილი
ცოდნა, კრიტიკულად გააანალიზოს სხვადასხვა ხასიათის ფაქტობრივი მონაცემები, 
მეთოდოლოგიის სწორი შერჩევით შემოქმედებითად განავითაროს იგი, პასუხისმგებლობით
მოეკიდოს სამეცნიერო ინფორმაციის დამუშავებასა და გავრცელებას პუბლიკაციების, 
სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით.  

ცოდნა და გაცნობიერება
 დოქტორანტი ავლენს ხელოვნებათმცოდნეობის დარგის განვითარების ისტორიის

მაღალკვალიფიციურ ცოდნას და ამ მიმართულებით მსოფლიო ხელოვნების სფეროში
არსებული გამოცდილების, სპეციფიკური ამოცანებისა და მეთოდოლოგიის პრინციპების
ფართო და ღრმა ცოდნას; 

 დოქტორანტი კარგად იცნობს ხელოვნებათმცოდნეობის დარგის სპეციფიკას, მისი შეფასების
კრიტერიუმების თავისებურებებს, კრიტიკულად აანალიზებს განსხვავებულ ფაქტობრივ
მონაცემებს და ღრმად აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას ცოდნის გავრცელებისა და
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დარგის შემდგომი შემოქმედებითი განვითარების საქმეში სწორად შერჩეული მეთოდიკისა
და ინსტრუმენტალისტური მიდგომის მეშვეობით; 

 დოქტორანტი ღრმად აცნობიერებს მხატვრული შემოქმედების თავისებურებების
გაცნობიერება-წარმოჩენის მნიშვნელობას წარსულისა და თანამედროვეობის
შემოქმედებითი ასპექტების კომპლექსური კვლევისათვის, რაც უშუალო დუკავშირდება
ქვეყნის კულტურის კვლევას, პოპულარიზაციას და შემდგომ განვითარებას.   

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ
თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი
კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; არჩეული სპეციალობის
შესაბამისად შეუძლია ახალი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება.
შეუძლია დარგის კვლევის მეთოდების და გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. 
აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა
მის მიერ არჩეულ დარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს
საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  
გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ
ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის
შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს საკვლევად აჩეული დარგის ადგილს
თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა
ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და
შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება
აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის
დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის
ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების
ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და
საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს
და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში.
კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე
ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე
რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, 
საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების
საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები
 ხელოვნებათმცოდნეობის მეთოდოლოგიის ცოდნასთან ერთად, დოქტორანტი კარგად

იცნობს უმაღლეს სასწავლებელში სხვადასხვა დონეზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 
დოქტორანტურა) სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვის სპეციფიკას და
ფლობს შესაბამის მეთოდიკას; 
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 დოქტორანტს შეუძლია შექმნას მაღალკვალიფიციური გამოკვლევები მსოფლიო და
ქართული ხელოვნების ძირითადი ტენდენციებისა და მიმართულებების სწორად
გაანალიზების საფუძველზე;

 ხელოვნების სფეროში პუბლიკაციების მომზადების გარდა, დოქტორანტს შეუძლია
უხელმძღვანელოს და მონაწილეობა მიიღოს სამუზეუმო, ტურისტული ინფრასტრუქტურისა
და ტურიზმის დაგეგმარების საკითხებში, მედია-პროექტების, საგამოფენო-საექსპოზიციო, 
აგრეთვე სხვადასხვა ხასიათის პრეზენტაციების, აქციების ორგანიზებასა და
განხორციელებაში;

 დოქტორანტს გააჩნია მუზეუმის სპეციფიკისა და კოლექციების ტიპის გათვალისწინებით
სხვადასხვა ხასიათის მუდმივი და დროებითი (შემეცნებითი, თემატური, სისტემური, 
ინტერაქტიული, გამოყენებითი და სხვა) გამოფენების კონცეფციისა და პროექტის
შემუშავების, განხორციელებისა და ხელმძღვანელობის უნარი; აგრეთვე საზოგადოების
ყველა სოციალური, ეთნიკური და ასაკობრივი ჯგუფისათვის სასწავლო-საგანმანათლებლო
პროგრამებისა და პროექტების შექმნის უნარი;

 დოქტორანტს შეუძლია განახორციელოს ხელოვნების ნაწარმოებისა და სამუზეუმო
კოლექციის მრავალმხრივი და მაღალკვალიფიციური ექსპერტიზა;

 ხელოვნებამცოდნეობის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის
გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, 
მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია
დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და
ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო
ნაშრომი და პუბლიკაციები;    შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს
პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის
მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე
ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან; შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად
შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები; შეუძლია არა
მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია
კვალიფიციურად მოამზადოს ხელოვნებათმცოდნეობის დარგის ცალკეული დისციპლინის
სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია დარგისა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო
დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება
და განზოგადება. 

 კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, 
რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია
ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და
პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და
კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა
მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა
პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. 
შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და
შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე
სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების
მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების
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ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-
საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.

დასკვნის უნარი
 ანალიზისა და შეფასების უნარი ხელოვნებათმცოდნეობის სფეროსთან დაკავშირებული

კონკრეტული საკითხებისა და პრობლემების გადაწყვეტად;
 ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, 

სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი. მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების
ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღება;

 იდეისადმი შემოქმედებითი მიდგომისა და აქტივობის სინთეზი კვლევის, სამხატვრო
გამოფენებისა და საგანმანათლებლო პროექტების შემუშავების, პრაქტიკულად
განხორციელებისა და პრეზენტაციის პროცესში;

კომუნიკაციის უნარი
 ინტერპერსონალური ურთიერთობების დამყარებისა და ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში

მუშაობის უნარი;
 სხვადასხვა სახის სამეცნიერო, საგამოფენო და საგანმანათლებლო პროექტების შექმნის

უნარი ხელოვნებათმცოდნეობის სფეროში მოღვაწე მეცნიერებისა და კულტურის
სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელთა მოთხოვნებისა და ინტერესების
გათვალისწინებით, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. 

 ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით
წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში
ჩართვა უცხოურ ენაზე.

 დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი; სიტუაციაში ადაპტაციისა და საკუთარი მიზნებისა და
ამოცანების განხორციელებისათვის აუცილებელი დამატებითი სახსრების მოზიდვისათვის
პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი.

სწავლის უნარი
 უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან

პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის
პროცესში;

 დროის სწორად ორგანიზების უნარი სასწავლო პროგრამის ათვისებისა და კონკრეტული
პროექტების შემუშავების პროცესში, რამაც სამომავლოდ, უნდა უზრუნველყოს
მოთხოვნის შესაბამისი პროდუქტი–დოქტორანტის შემოქმედებითი აქტივობა სწორად
გათვლილი და გაწერილი ეტაპების თანახმად. 

 ინტერნეტ-რესურსების გამოყენება;
 Power-point-ში მუშაობის უნარი, სამეცნიეროკონფერენციების, გამოფენების, 

საგანმანათლებლო პროექტების და სხვადასხვა ხასიათის აქციების პრეზენტაციის
პროცესში; 

 აუდიო და ფოტოტექნოლოგიების გამოყენება სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების, 
საგამოფენო და სხვა პროექტების შექმნისა და პრეზენტაციის პროცესში.

 ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე; 
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ღირებულებები
 ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური

მეთოდების შემუშავება.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და
კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში
მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და
სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და
კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა
მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, 
დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება
შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის
პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), 
წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევით კომპონენტი: 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც
საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 
ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  
შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია
ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად
საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ
ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი
საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და
სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
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არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ
გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც
გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. 
პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად
ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი
შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის
ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად
სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ
არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია
პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის
განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი
და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები
ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა
დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.
დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40 და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone (სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 
აკმაყოფილებს.  
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დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფ. ზაზა სხირტლაძე
ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com
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სადოქტორო პროგრამის სასახელწოდება: განათლების მეცნიერებები / Education Sciences 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  განათლების მეცნიერებების დოქტორი / PHD in 
Education

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, 120 ECTS კრედიტი კი კვლევითი
კომპონენტისათვის.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანია განათლების სფეროში ისეთი სამეცნიერო კადრის მომზადება, რომელიც
შეძლებს სფეროში მიმდინარე პროცესების მეცნიერულ საფუძველზე, ქართული
ტრადიციებისა და კულტურის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით
წარმართვას. ამასთანავე შეძლებს სამეცნიერო მუშაობის ახალ სტანდარტებზე გადაყვანას და
საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეში ჩართვას და, რაც მთავარია, მეცნიერული
მონაპოვრების პრაქტიკულ საქმიანობაში, კერძოდ კი სასკოლო ცხოვრებაში გადატანას.

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი
სავარაუდო საკვლევი პრობლემები:

1. აღზრდის, განათლებისა და სწავლების პროცესი ყველა ტიპის სკოლაში
(ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, უმაღლესი სკოლა, პროფესიული სკოლა) და
სკოლამდელ დაწესებულებაში;

2. სოციუმის გავლენები მოზარდის აღზრდასა და განვითარებაზე;
3. ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ მოზარდთა აღზრდის

პრობლემები;
4. მცირეწლოვანთა სამართალდარღვევის პრობლემები;
5. ყველა ტიპის სკოლის სტრუქტურული და ორგანიზაციული საკითხები, 

ხელმძღვანელი კადრისა და მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლები; 
6. ზრდასრულთა განათლების პრობლემები; 
7. ცალკეულ საგანთა სწავლების მეთოდიკის საკითხები ყველა ტიპის სკოლაში.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 ნებისმიერი დარგის მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი. 
 დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ–ერთი ევროპული სამეცნიერო ენის

(ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება
(შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერტიფიკატის
წარმოდგენა).

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის (შესაბამისი
ქვედარგის ხელმძღვანელის) თანხმობა;

 გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  
რეკომენდაცია. 
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სწავლის შედეგი:
ცოდნა და გაცნობიერება
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტმა იცის:
 პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები;
 მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების აგების პრინციპები;
 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა, მისი საკანონმდებლო ბაზა;
 საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები;
 ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები;
 ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და თანამედროვე

ტექნოლოგიები;
 პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები;
 განათლების ისტორია;
 ზრდასრულთა განათლების საკითხები;
 განათლების პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და თეორიები; 
 არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით

განახლებული ფარგლების გაცნობიერება.

განათლების მეცნიერებების დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ
თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი
კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; არჩეული სპეციალობის
შესაბამისად შეუძლია ახალი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება.
შეუძლია დარგის კვლევის მეთოდების და გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. აქვს
მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის
მიერ არჩეულ დარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო
სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს
არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ ახლებური
კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული; აცნობიერებს საკვლევად აჩეული დარგის ადგილს თანამედროვე
ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის
მეცნიერებებთან. 
კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და
შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება
აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის
დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის
ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების
ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და
საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს
და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში.
კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე
ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე
რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, 
საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და
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აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების
საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს შეუძლია:
 საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ხედვა მსოფლიო კონტექსტში;
 ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის

საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება;
 საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება;
 მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება;
 ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება, სწავლება და გაძღოლა;
 საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება;
 სხვადასხვა კონტექსტში უმაღლესი განათლების პრობლემების თანამშრომლობით

გადაწყვეტა, პერსონალური და ფართო ავტონომიური ინიციატივების გამოჩენა;
 უმაღლესი განათლების მმართველობის სფეროსთან ინსტიტუციურ, ეროვნულ და

საერთაშორისო დონეზე საკუთარი პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება.
 ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება, ახლებური

კვლევით და ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების
შემუშავება, რომელიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება
საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში.

განათლების მეცნიერებების დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების
გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური
მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია
დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და
ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო
ნაშრომი და პუბლიკაციები;    შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს
პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის
მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე
ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან; შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად
შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები; შეუძლია არა
მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია
კვალიფიციურად მოამზადოს განათლების მეცნიერებების დარგის ცალკეული დისციპლინის
სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია დარგისა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო
დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება
და განზოგადება. 
კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, 
რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია
ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და
პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და
კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა
მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური
პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის
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და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის
პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების
გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად
განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და
კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების
წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და
კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.

დასკვნის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:
 საგანმანათლებლო კონცეფციების, თეორიებისა და პოლიტიკის საკითხების სისტემური

ანალიზის უნარი;
 პროფესიულ სფეროში პრობლემების ხედვისა და მისი დამოუკიდებლად სწორი და

ეფექტური გადაწყვეტის უნარი;

კომუნიკაციის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:
 პროფესიულ სფეროში კომუნიკაციის ყველა ფორმის გამოყენების უნარი;
 ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშის დასაბუთებული წარმოჩენის

უნარი; 
 საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში უცხოურ ენაზე

ჩართვის უნარი.

  
სწავლის უნარი
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:
 საქმიანობის პროცესში – სწავლება, სწავლა, სამეცნიერო კვლევა სხვ. – ახალი იდეების

გენერირების, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად პროცესების წარმართვის უნარი; 
 დარგის განვითარების კვალობაზე, პროფესიული საჭიროებების განსაზღვრისა და

სწავლის დამოუკიდებლად ორგანიზების უნარი. 
        
ღირებულებები
პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:
 ახალი საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მოთხვნების   დანახვის უნარი;
 საკუთარი საქმიანობის რეფლექსიის, შეფასებისა და    თვითკრიტიკის უნარი.
 ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური

მეთოდების შემუშავების უნარი.

დასაქმების სფეროები
 უმაღლესი სკოლა – სამეცნიერო და სასწავლო სფერო;
 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
 განათლების რეგიონული და რაიონული მმართველობის უწყებები;
 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეფორმის განმახორციელებელი სექტორი;
 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ხელმძღვანელი, ადმინისტრაციული თუ

შინაარსობრივი მართვის კონსულტანტი;
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 უმაღლესი სკოლის ადმინისტრაციული თუ შინაარსობრივი მართვის სექტორი;
 განათლების საკითხებით დაკავებული არასამთავრობო სექტორი.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და
არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, 
რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–
რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო
აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. 
აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე
და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული
სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 
ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91-100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით ხელმძღვანელის მიერ 60 ქულის
(დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია 40 ქულის
ფარგლებში წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევით კომპონენტი: 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც
საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 
ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  
შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია
ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად
საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ
ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი
საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და
სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ
გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც
გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. 
პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად
ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი
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შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის
ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად
სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ
არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია
პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის
განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი
და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები
ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა
დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12  ქულა,  დასკვნა  
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება: სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ
ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო
კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, 
რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ 
აკმაყოფილებს;

 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად 
არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
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იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან ჭკუასელი
ტელ.: 22 23 76;
E-mail: chkuaselik@yahoo.com
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ამერიკისმცოდნეობა / American Studies 

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი / PhD in American 
Studies 

სადოქტორო პროგრამა დოქტორანტებს სთავაზობს ოთხ საკვლევ მიმართულებას: 
ისტორია-პოლიტიკა, ფილოლოგია, სოციალური საკითხები და ხელოვნება, რომელთა
გაღრმავებული ინტეგრირებული სწავლება და კვლევა არის გათვალისწინებული
პროგრამით.
დოქტორანტებს კონკრეტული საკვლევი პრობლემის არჩევისას საშუალება მიეცემათ, 
იმუშაონ პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება  ინტერდისციპლინარული იყოს (მაგალითად, 
ისტორია/ლიტერატურა, პოლიტიკა/ისტორია, ისტორია/ქალთა საკითხები, 
ლიტერატურა/ქალთა საკითხები, ფილოსოფია/რელიგია, ისტორია/მიგრაციული
პროცესები, მულტიკულტურალიზმი/სოციალური პრობლემები, ხელოვნება/ტურიზმი და ა.შ.), 
რაც ამერიკისმცოდნეობის უმნიშვნელოვანეს სპეციფიკას წარმოადგენს. გარდა ამისა, მათ შე-
ეძლებათ იმუშაონ აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის საგარეო პოლიტიკის პრობლემებზე
მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონსა თუ ქვეყანაში.

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ექვსი სემესტრი (180 კრედიტი). კრედიტები ნაწილდება
შემდეგნაირად: 
 60 კრედიტი – სასწავლო კომპონენტი; 
 120 კრედიტი – სამეცნიერო–კვლევითი კომპონენტი

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი:
ამერიკისმცოდნეობა ინტერდისციპლინარული/მულტიდისციპლინარული სადოქტორო
პროგრამაა, რომელიც მსოფლიოს მრავალ წამყვან უნივერსიტეტში არსებობს და დიდი
პოპულარობით სარგებლობს. ის აქტუალურია საქართველოშიც, სადაც ინტერესი
განათლებისა და მეცნიერების აღნიშნული დარგისადმი ყოველწლიურად იზრდება. 
პროგრამით გათვალისწინებული საკვლევი პრობლემების თემატიკა უაღრესად
მრავალფეროვანია და გულისხმობს აშშ-ის, კანადისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების
ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროს _ ისტორიის, ფილოსოფიის, პოლიტიკის, 
ეკონომიკის, საზოგადოების, სულიერი და მატერიალური კულტურის _ შესწავლას. 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობის, ამერიკაში
ქართული დიასპორისა და ყველა იმ საკითხს, რომლის ცოდნა საქართველოსთვის
პრიორიტეტულია. აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების მიღწევებისა თუ პრობლემების
ობიექტური ანალიზი ქართველ მეცნიერებს საკუთარი ქვეყნის პრობლემების გადაწყვეტაშიც
დაეხმარება.
დღეს, როდესაც აშშ–სა  და ლათინური ამერიკისადმი ინტერესი სულ უფრო იზრდება, 
საქართველოს სჭირდება მკვლევრები, ექსპერტები და კვალიფიციური კადრები, რომლებიც
ამერიკისმცოდნეობის დარგში მეცნიერულად დასაბუთებული ნაშრომების შექმნას შეძლებენ.
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Aამ ნაშრომებს მეცნიერული ღირებულების გარდა, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. 
სამეცნიერო კვლევის შედეგები პოზიტიურ წვლილს შეიტანს ქართული სახელმწიფოს
არაერთი სასიცოცხლოდ აუცილებელი პრობლემის – სამოქალაქო საზოგადოების
მშენებლობის, დემოკრატიის ხარისხის ამაღლების, საშინაო და საგარეო პოლიტიკის
ფორმირების, ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობების გათავისების, მსოფლიო
თანამეგობრობაში სრული ინტეგრირების – გადაწყვეტაში.
წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს: მოამზადოს ამერიკისმცოდნეობის
დოქტორი, რომელსაც ექნება ამერიკისმცოდნეობის, მის მიერ არჩეული, და მომიჯნავე
მიმართულებების სრულყოფილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა; სრულად დაეუფლება
სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდებს; მიიღებს კვლევისა და სასწავლო
პროცესში მონაწილეობის გამოცდილებას, რის შედეგადაც მზად იქნება უმაღლეს
საგანმანათლებლო თუ სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში სამსახურისთვის; პროგრამა
მოამზადებს როგორც თეორეტიკოს, ასევე პრაქტიკოს მეცნიერებსა და პედაგოგებს, 
რომლებსაც სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებებში, სამთავრობო, არასამთავრობო
და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობისთვის აუცილებელი კვალიფიკაცია ექნებათ.

პროგრამაში ამერიკელი მეცნიერების ჩართვის შესაძლებლობა არსებობს, რომლებიც
თანახელმძღვანელების ან კონსულტანტების ფუნქციას შეასრულებენ. ასევე, სპეციალური
პროგრამებით, სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის მიზნით, შესაძლებელია დოქტორანტების
აშშ-ში შესაბამის სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებში მივლინება.

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებულია 2005 წლის
19-20 მაისს უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელი ევროპელი მინისტრების ბერგენის
(ნორვეგია) კონფერენციის მიერ ჩამოყალიბებული დებულებები.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
 მაგისტრის ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული ერთსაფეხურიანი სწავლების

დიპლომი ამერიკისმცოდნეობაში; ასევე ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებებში
და მათ დარგებში/ქვედარგებში, განათლებაში, ბიზნესის ადმინისტრირებაში;  
ზოგიერთ  მიმართულებათშორის  დარგში:  კულტურის კვლევები, 
რეგიონმცოდნეობა.

 თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება იმ კონკურსანტებს, რომლებსაც ექნებათ
სამეცნიერო პუბლიკაციები ამერიკის თემატიკაზე, სხვადასხვა სამეცნიერო (მათ
შორის, სტუდენტთა) სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილეეებს (სამეცნიერო
კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დიპლომი წარმოდგენილი უნდა
იყოს სხვა საბუთებთან ერთად);

 მისაღები გამოცდა ინგლისურ ენაში  (ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B-2 დონეზე) ან
შესაბამისი სერტიფიკატის წარმოდგენა.

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის
(შესაბამისი ქვედარგის ხელმძღვანელის) თანხმობა;

 გასაუბრება სპეციალობაში და გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში
მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 

სწავლის შედეგი:
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ცოდნა და გაცნობიერება:
 ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ
თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი
კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები. არჩეული სპეციალობის
შესაბამისად შეუძლია ახალი  სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება.
შეუძლია დარგის გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება.
 შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც
ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს ამერიკისმცოდნეობის ადგილს
თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს საკვლევად არჩეული
დარგის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან.
 ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს აქვს ამერიკის ცხოვრების კონკრეტული სფეროების  
ღრმა ცოდნა; აშშ-ის, კანადის ან ლათინური ამერიკის ნებისმიერი ქვეყნის პოლიტიკური, 
სოციალურ-ეკონომიკური ან კულტურული განვითარების, ასევე, ამერიკელი ერის
თვითმყოფადობის, მულტიკულტურული, პოლიეთნიკური, პოლიკონფესიური საზოგადოების
თავისებურებების, პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების, კულტურისა და პრესის, 
ლიტერატურის, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების კონკრეტული პრობლემების
გაცნობიერება, რაც დოქტორანტს აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების
საშუალებას და ეხმარება ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერებაში;
 ფართო და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების, საუნივერსიტეტო კურსებისა და
სპეციალური სასწავლო კურსის შესწავლის საფუძველზე, დოქტორი ფლობს მეცნიერული
კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, იღრმავებს წარმოდგენას ამერიკისმცოდნეობის
ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, ეცნობა ამერიკისმცოდნეობის ძირითად პრობლემებს და
განვითარების ტენდენციებს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ფაქტებისა და
მოვლენების გააზრებას შესაბამის სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტში. ამ ცოდნას იგი
გამოიმუშავებს სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. გარდა ამისა, სასწავლო
პროცესში ჩართვა დოქტორანტს აძლევს, ერთის მხრივ, ცოდნის გაღრმავების, მეორე მხრივ
კი, სასწავლო საქმიანობისათვის მომზადების საშუალებას. 
 იცის რეგიონმცოდნეობის და, კერძოდ, ამერიკისმცოდნეობის განვითარების ძირითადი
კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; აქვს მეცნიერებების უახლეს
მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ
ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო
სტანდარტების დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს
არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი.  მას შეუძლია იმ ახლებური
კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული.
 აქვს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, 
რომელიც ამერიკისმცოდნეობის სფეროში რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას მისცემს;
 აქვს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, 
რომელიც ამერიკისმცოდნეობის სფეროში რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას მისცემს;
 შეუძლია დარგში სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე
სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების
პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და
ენობრივი  სტილის გამოყენება.
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 აცნობიერებს ამერიკისმცოდნეობის მიმართულებისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ
პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური დილემების ანალიზი, მართვა და გადაჭრა.
 იცის მეცნიერული ანალიზის ხერხები და მეთოდები. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

 ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია ნებისმიერი სფეროდან (პოლიტიკა, ისტორია, 
ლიტერატურა, ეკონომიკა, ფილოსოფია, კულტურა და ა.შ.) ამერიკისმცოდნისათვის
აუცილებელი აქტუალური პრობლემებისა და მიღწევების გათვალისწინებით ახალ, 
გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; აშშ-ის და ლათინური
ამერიკის ქვეყნების როგორც მიღწევების, ასევე პრობლემების ცოდნის გამოყენების უნარი
საკუთარი ქვეყნის პრობლემების  უკეთ გაცნობიერებასა და მათი გადაჭრის გზების მოძიება; 
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, 
კვლევის, სწავლების დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და
მიდგომების გამოყენებით; აშშ-საქართველოს მრავალმხრივი ურთიერთობისა და მისი
განვითარების პერსპექტივების გაცნობიერებისა და ამერიკაში ქართული დიასპორის
ისტორიისა და მისი თანამედროვე პრობლემების ცოდნის გზით, ამ ურთიერთობის
გაღრმავებისა და დიასპორის პრობლემების მოგვარების გზების ძიება;
 მას შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი
და ანალიტიკური  მეთოდების გამოყენებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე
საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები; შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები
წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო თუ ანალიტიკური ტიპის დაწესებულებებში
მუშაობისას. 
 მას შეუძლია ამერიკისმცოდნეობის დარგში იპოვოს კომპლექსური  პრობლემების
გადაჭრის გზები,  შეიმუშავოს  ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, 
მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული;
 შეუძლია დაგეგმოს კვლევითი და პრაქტიკული ამოცანები და განხორციელოს ისინი
დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე.
 ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი დაუფლებულია დარგის სპეციფიკურ მეთოდებს
ექსპერტის დონეზე.
მას შეუძლია თანამედროვე კვლევის სტანდარტებზე მორგება და შესაბამისად,  ახალი
უნარების განვითარება.

დასკვნის უნარი
 ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით
რთული, ახალი და წინააღმდეგობრივი მონაცემების  ანალიზი, სწორი, სტრატეგიული და
ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება.
 მას შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც ამერიკისმცოდნეობის დარგში ახალი
მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და განვითარებას შეუწყობს ხელს.
 მას შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს პროფესიული და ინტერდისციპლინური
კომპლექსური პრობლემები; შეიმუშაოს და გამოიყენოს ახალი იდეები და მეთოდები ამ
პრობლემების გადასაჭრელად და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად გამოიყენოს
დამატებითი რესურსები.          
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     ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი დამოუკიდებლად გეგმავს და ხელმძღვანელობს
ჯგუფის მუშაობას სამეცნიერო, კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის  პროექტზე, თანამედროვე
და ეფექტური მეთოდების, მიდგომების გათვალისწინებით.

კომუნიკაციის უნარი
ცოდნის გამდიდრება და სააუდიტორიო მუშაობის პრაქტიკა ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს
უყალიბებს საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების დასაბუთებული წარმოჩენის, 
სამეცნიერო დისკუსიაში მონაწილეობისა და მისი წარმართვის უნარს, კერძოდ:
 ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია
ქართულ და ინგლისურ (და ესპანურ) ენებზე. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა
და  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა ქართულ
და ინგლისურ (და ესპანურ) ენებზე.

თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.

სწავლის უნარი
ამერიკისმცოდნეობის სფეროში გამოქვეყნებული უახლესი ლიტერატურის ათვისების, 

კვლევისა და საქმიანობის პროცესში მისი მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა:
 შეძლებს ახალი იდეებისა და ცოდნის რეპრეზენტაციას პროფესიულ კვლევასა და
საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
 გამოიყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს.
 დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და ზედამხედველობს ინოვაციურ კვლევას, 
იყენებს და თავად შეიმუშავებს კვლევის უახლეს მეთოდებს და გეგმავს მათ ადაპტირებას
საერთაშორისო კვლევის მეთოდებში.
დამოუკიდებლად შეიმუშავებს ახალ პროექტებს და ახორციელებს სწორ მენეჯმენტს.

ღირებულებები
ამერიკისმცოდნეობის სფეროში დაგროვილი ცოდნა დოქტორს უყალიბებს გააზრებულ
ცოდნას ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი მრავალფეროვნების, 
დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ:
 ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს გაცნობიერებული აქვს მისი მიმართულებისათვის
სპეციფიკური ეთიკური პრობლემები და შეუძლია ეთიკური ღირებულებების დაცვა.

ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია თანამედროვე საგანმანათლებლო
ღირებულებათა სისტემის კვლევა და მისი ადაპტირება საკუთარი ქვეყნის საგამანათლებლო
სივრცეში. მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად, ის
აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს და, საჭიროების შემთხვევაში,
წვლილი შეაქვს ახალი დემოკრატიული, ლიბერალური ღირებულებების ფორმირებაში.
ხელს უწყობს უცხო სახელმწიფოებთან და ხალხებთან წარმოებული ურთიერთობების
სამართლებრივი და ეთიკური ასპექტების შემეცნება – განჭვრეტას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 
სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და
კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონულ და ადგილობრივ კონფერენციებში
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მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და
სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და
კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა
მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, 
დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება
შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის
პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), 
წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევით კომპონენტი: 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს კვლევითი ნაშრომის ინტერნაციონალიზაცია, 
რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება 
ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს 
არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია
ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად
საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ
ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი
საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და
სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ
გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც
გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. 
პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად
ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი
შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის
ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად
სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ
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არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია
პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის
განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი
და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები
ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა
დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:
დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოც. პროფ. 
ელენე მეძმარიაშვილი
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ელ-ფოსტა: elene.medzmariashvili@tsu.ge
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კულტურის კვლევები / Cultural Studies

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კულტურის კვლევების დოქტორი / PhD in Cultural Studies

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ექვსი სემესტრი (180 კრედიტი). სადოქტორო
პროგრამაში 180 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:
 60 კრედიტი - სასწავლო კომპონენტი
 120 კრედიტი - კვლევითი კომპონენტი.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: კულტურის კვლევები (Cultural Studies) ახალი და სწრაფად
განვითარებადი სამეცნიერო მიმართულებაა. მისი მიზანია კულტურის გაგება მთელი თავისი
სირთულითა და მრავალფეროვნებით, აგრეთვე იმ სოციალური და პოლიტიკური
კონტექსტის ანალიზი, რომელშიც კულტურა ფუნქციონირებს. დღეს, როცა კულტურის
ფენომენისადმი ინტერესი სულ უფრო იზრდება და მას საგანგებო ადგილი ეთმობა
მსოფლიოს მომავალი განვითარების ყველა მეტ-ნაკლებად საყურადღებო ვერსიაში, ფრიად
მნიშვნელოვანია კულტურის კვლევათა სპეციალისტების მომზადება საუნივერსიტეტო
სივრცეში. 

წარმოდგენილი პროგრამა მიზნად ისახავს კულტურის ფენომენის კვლევის საკვანძო
მომენტების გამოკვეთასა და სპეციალისტების მომზადებას ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონისათვის
განსაკუთრებით აქტუალური საკითხების მეცნიერული კვლევისათვის; დარგში მიღებული
ცოდნის გაღრმავებას; ძირითადი მეცნიერული უნარების განვითარებას; კვლევისა და
სწავლების თანამედროვე მეთოდების შესწავლას. კურსდამთავრებულს უნდა შესწევდეს
უნარი, კრიტიკულად გააანალიზოს დაგროვილი ცოდნა, შემოქმედებითად განავითაროს იგი
და პასუხისმგებლობით მოეკიდოს სამეცნიერო ინფორმაციის ტრანსფორმაციასა და
გავრცელებას პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 
 მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი კულტურის კვლევებში, 

სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და მათ დარგებში/ქვედარგებში, 
ხელოვნებაში, განათლების მეცნიერებებში, არქიტექტურაში, რეგიონმცოდნეობაში; 

 ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე
სერტიფიკატი და/ან შესაბამისი გამოცდა.

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის თანხმობა;
 გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  

რეკომენდაცია. 

სწავლის შედეგი:
დოქტორანტურაში სწავლის შედეგი და კომპეტენცია მოკლედ შემდეგნაირად შეიძლება
განისაზღვროს: კულტურის კვლევების დოქტორს უნდა შეეძლოს: კვლევის შედეგად ახალი
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ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შექმნა; დაგროვილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება; 
კულტურის კვლევების ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების გაგება; ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნირებათა სივრცეში კულტურის კვლევების ადგილის განსაზღვრა; 
თანამშრომლობა სხვა დარგების წარმომადგენლებთან ინტერდისციპლინური კვლევისა და
სწავლების პროცესში; ცოდნის ეფექტური და გასაგები ფორმით გადმოცემა; მას უნდა
ესმოდეს მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების ასპექტები. სადოქტორო პროგრამით
მომზადებულ სპეციალისტს უნდა შეეძლოს როგორც სასწავლო, ასევე კვლევითი პროცესის
დაგეგმვა და განხორციელება.

ცოდნა და გაცნობიერება
ფართო და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების, საუნივერსიტეტო კურსებისა და
სპეციალური სასწავლო კურსის შესწავლის საფუძველზე, დოქტორანტი სიღრმისეულად
ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის
განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები. შეუძლია
ახალი  სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. შეუძლია დარგის
გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. შეუძლია კულტურის კვლევების დარგში სამეცნიერო
ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება
და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; 

დაუფლებულია მეცნიერული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, კულტურის ფენომენის
მეცნიერული ანალიზის ხერხებსა და მეთოდებს, აქვს ღრმა წარმოდგენა კულტურის კვლევის
ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს ძირითად პრობლემებს და განვითარების
ტენდენციებს კულტურის კვლევებში. აცნობიერებს კულტურის კვლევების ადგილს
თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა
ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ფაქტებისა
და მოვლენების გააზრებას შესაბამის სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტში. ამ ცოდნას იგი
იყენებს სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. გარდა ამისა, სასწავლო პროცესში
ჩართვა დოქტორანტს აძლევს, ერთი მხრივ, ცოდნის გაღრმავების, მეორე მხრივ კი
სასწავლო საქმიანობისათვის მომზადების საშუალებას.
კულტურის კვლევების დოქტორი იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების
ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და
საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს
საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს
და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს.
კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე
ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე
რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, 
ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა
და შედეგებს. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კულტურის კვლევების დოქტორის აქვს ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის
უნარი, შეუძლია საკვლევი საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება, კვლევის მეთოდისა და
თეორიული ჩარჩოს ადეკვატური განსაზღვრა და დასაბუთება, მასალის მოძიება, კრიტიკული
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ანალიზი, სისტემატიზაცია, ემპირიული და თეორიული მასალის შეჯერება, კვლევის
შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და წერილობითი ფორმით.

მას შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები, შეიმუშავოს ახლებული
კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა
ორიენტირებული. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და
პუბლიკაციები;    შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, 
სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით
ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული
დარგების წარმომადგენლებთან; შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, 
არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია  მოამზადოს დარგის ცალკეული დისციპლინის
სასწავლო-მეთოდური მასალები.
სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების
(სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. 
შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და
პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო
პროექტების შემუშავება. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის
(კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, 
ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების
თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული
სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; 
სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს
სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები
და სხვ.

დასკვნის უნარი
მრავალი სხვადასხვა პერსპექტივით საკვლევი საკითხების განხილვა, თითოეული მიდგომის
საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზი და შეფასება, რაც ხელს უწყობს კვლევის
მეთოდოლოგიის სწორ და დასაბუთებულ შერჩევას, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების
მიღების უნარის განვითარებას.

კომუნიკაციის უნარი
ცოდნის გამდიდრება და სააუდიტორიო მუშაობის პრაქტიკა სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი
ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების დასაბუთებული წარმოჩენის, სამეცნიერო
დისკუსიაში მონაწილეობისა და მისი წარმართვის უნარს ქართულ და უცხოურ ენაზე.

სწავლის უნარი
კულტურის კვლევათა სფეროში გამოქვეყნებული უახლესი ლიტერატურის ათვისების, 
კვლევისა და საქმიანობის პროცესში მისი მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა.

ღირებულებები: კულტურის კვლევათა სფეროში დაგროვილი ცოდნა სტუდენტს უყალიბებს
წარმოდგენას ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი
მრავალფეროვნების, დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ. 
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სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და
არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, 
რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–
რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო
აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. 
აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე
და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული
სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება
შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის
პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), 
წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევითი კომპონენტი: 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც
საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 
ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  
შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა
დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია
ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად
საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ
ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი
საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და
სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ
გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც
გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. 
პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად
ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი
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შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის
ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად
სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, 
ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ
არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია
პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის
განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი
და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები
ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა
დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:
დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად

არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
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საკონტაქტო პირი: 
პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ნინო ჩიქოვანი
ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რუსეთისმცოდნეობა/Russian Studies
             
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი / PhD in Russian Studies

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS  განკუთვნილია  სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი
კვლევით კომპონენტზე.

სწავლების ენა: ქართული ენა

პროგრამის მიზანი: 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსეთისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა ითვალისწინებს
უნივერსიტეტის მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების
ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას
და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარებას.

დღეს საქართველოს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას აუცილებლად სჭირდება
მკვლევრები, ექსპერტები და კვალიფიციური კადრები, რომლებიც რუსეთისმცოდნეობის
დარგში მეცნიერულად დასაბუთებული ნაშრომების შექმნას შეძლებენ. Aამ ნაშრომებს
მეცნიერული ღირებულების გარდა, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. სამეცნიერო
კვლევის შედეგები თავის პოზიტიურ წვლილს შეიტანს დამოუკიდებული ქართული
სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის, შინაგანი სტაბილურობისა, თუ სხვა არაერთი
სასოცოცხლოდ აუცილებელი პრობლემის გადაწყვეტაში. სადოქტორო პროგრამის მიზანია, 
მოამზადოს დოქტორის ხარისხის მქონე სპეციალისტები, კვალიფიციური მკვლევარები და
ექსპერტები, რომლებიც შესძლებენ რუსეთის ისტორიის, პოლიტიკის, ეკონომიკის, 
სამართლის, კულტურის და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებზე მუშაობას, 
სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა საქართველო-
რუსეთის ურთიერთობების კვლევას. 

თსუ-ში ამ დარგის სინთეზურად სწავლება და ფუნდამენტურად კვლევა  2008-2009 
სასწავლო წლიდან დაიწყო მაგისტრატურის საფეხურზე. “რუსეთისმცოდნეობის”
სადოქტორო პროგრამა თსუ-ში პირველად 2009-2010 სასწავლო წელს ამოქმედდა. 

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ როგორც
რუსეთისმცოდნეობის, ასევე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, სოციალურ მეცნიერებათა, 
სამართლის მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:
 რუსეთისმცოდნეობის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა და მათი

დარგების/ქვედარგების, სამართლისა და მისი დარგების/ქვედარგების  მაგისტრის ან
მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 
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 ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე
სერტიფიკატი და/ან შესაბამისი გამოცდა.

 სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის თანხმობა;
 გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  

რეკომენდაცია. 

სწავლის შედეგები: 
ცოდნა და გაცნობიერება:

 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ
თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის რეგიონმცოდნეობის და კერძოდ, 
რუსეთისმცოდნეობის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი
კონცეფციები; აქვს მეცნიერებების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და
სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მუშაობა
წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის
საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი.  მას
შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც
ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული.

 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი აცნობიერებს რუსეთისმცოდნეობის ადგილს
თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს საკვლევად არჩეული დარგის
ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. 
 აქვს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, 
რომელიც რუსეთისმცოდნეობის სფეროში რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას მისცემს;
 რუსეთისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია
რუსეთისმცოდნეობის დარგში სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი
თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური
ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს
ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. 
 იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და
საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, 
სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო
ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული
სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან
ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს
უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის
მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების
ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს
სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 
 აცნობიერებს რუსეთისმცოდნეობის მიმართულებისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ
პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური დილემების ანალიზი, მართვა და გადაჭრა.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
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 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა
თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული
ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;    შეძენილი ცოდნა და  
კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო თუ ანალიტიკური ტიპის
დაწესებულებებში მუშაობისას. 
 მას შეუძლია რუსეთისმცოდნეობის დარგში იპოვოს კომპლექსური  პრობლემების
გადაჭრის გზები,  შეიმუშავოს  ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, 
მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული;
 შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო
თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;
 შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა
სამეცნიერო საქმიანობის შედეგები; 
 შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი;
შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს რუსეთისმცოდნეობის  დარგის ცალკეული
დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია დარგსა და მის მომიჯნავე
სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული
კომენტირება და განზოგადება.
 შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, 
ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო
კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ
წარმოჩენა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება პოტენციური
პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმით.
 შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება
და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე
სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების
მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების
ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-
საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ. და
განხორციელოს ისინი დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე.
 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი დაუფლებულია დარგის სპეციფიკურ მეთოდებს
ექსპერტის დონეზე.
 მას შეუძლია თანამედროვე კვლევის სტანდარტებზე მორგება და შესაბამისად,  ახალი
უნარების განვითარება.

დასკვნის უნარი:
 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით
რთული, ახალი და წინააღმდეგობრივი მონაცემების  ანალიზი, სწორი, სტრატეგიული და
ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება.
 მას შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც რუსეთისმცოდნეობის დარგში ახალი
მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და განვითარებას შეუწყობს ხელს.
 მას შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს პროფესიული და ინტერდისციპლინური
კომპლექსური პრობლემები; შეიმუშაოს და გამოიყენოს ახალი იდეები და მეთოდები ამ
პრობლემების გადასაჭრელად და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად გამოიყენოს
დამატებითი რესურსები.              
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 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი დამოუკიდებლად გეგმავს და ხელმძღვანელობს
ჯგუფის მუშაობას სამეცნიერო, კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის  პროექტზე თანამედროვე
და ეფექტური მეთოდების, მიდგომების გათვალისწინებით.

კომუნიკაციის უნარი:
 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია

ქართულ და უცხოურ ენაზე. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და  
საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა
ქართულ და უცხოურ ენებზე.

 თავისუფლად გამოიყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს.

სწავლის უნარი:
 შეძლებს ახალი იდეებისა და ცოდნის რეპრეზენტაციას პროფესიულ კვლევასა და

საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
 გამოიყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს.
 დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და ზედამხედველობს ინოვაციურ კვლევას, 

იყენებს და თავად შეიმუშავებს კვლევის უახლეს მეთოდებს და გეგმავს მათ
ადაპტირებას საერთაშორისო კვლევის მეთოდებში.

 დამოუკიდებლად შეიმუშავებს ახალ პროექტებს და ახორციელებს სწორ მენეჯმენტს.

ღირებულებები:
 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს გაცნობიერებული აქვს რუსეთისმცოდნეობის

მიმართულებისათვის სპეციფიკური ეთიკური პრობლემები და შეუძლია ეთიკური
ღირებულებების დაცვა.

 რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია თანამედროვე საგანმანათლებლო
ღირებულებათა სისტემის კვლევა და მისი ადაპტირება საკუთარი ქვეყნის
საგამანათლებლო სივრცეში. მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების
უზრუნველსაყოფად, ის აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს და,
საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში.
ხელს უწყობს მეზობელ სახელმწიფოებთან და ხალხთან წარმოებული
ურთიერთობების სამართლებრივი და ეთიკური ასპექტების შემეცნება – განჭვრეტას.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:
სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და
კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონული და ადგილობრივი კონფერენციებში
მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და
სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და
კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა
მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, 
დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, 
ჯგუფური მუშაობა და სხვ.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–
დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი, E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება
შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის
პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), 
წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 
დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს კვლევითი ნაშრომის ინტერნაციონალიზაცია, 
რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება 
ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს 
არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, 
არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. 
კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად
შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ
არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე
ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს
თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის
მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე
ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი
თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი
ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა
ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი
ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები
მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები
ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. 
თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. 
შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი
დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
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ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება
სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. 
დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ
კომისიას  გამოჰყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ
შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი) - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად 

არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ 
აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

საკონტაქტო პირი: 
სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:
სახელი, გვარი - დალი კანდელაკი
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი.
სამუშაო ადგილი - თსუ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი.
საკონტაქტო მონაცემები - ტელ: 277-14-55 (ბინა), 2475382 (სამსახური), 577 278838
e-mail: dali.kandelaki@tsu.ge

სახელი, გვარი - მარინა გარიშვილი
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სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა – სამართლის დოქტორი, თსუ იურიდიული
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
სამუშაო ადგილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საკონტაქტო მონაცემები - ტელ: 293-24-72(ბინა), 229-30-61 (სამსახური), 599-30-75=50
e-mail: marinagarishvili@rambler.ru, marina.garishvili@tsu.ge
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სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ევროპული ლიტერატურა / European Literature  

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი / PhD in Philology

სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან
60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი
ეთმობა  კვლევით კომპონენტს. 

სწავლების ენა: ქართული და ფრანგული (სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი
სრულდება როგორც ქართულ, ისე ფრანგულ ენაზე. ბოლონიის უნივერსიტეტში სტუდენტთა
მივლინების შემთხვევაში სასწავლო კომპონენტის ნაწილიც შესრულდება ფრანგულად).  

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხი ფილოლოგიის რომელიმე დარგში/ქვედარგში. დოქტორანტობის
კანდიდატს მოეთხოვება აგრეთვე: ფრანგული ენის ცოდნის C1 დონეზე დადასტურება
(შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატის
წარმოდგენა); სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის
თანხმობა; გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ
გაწეული  რეკომენდაცია. 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია (თსუ), პროფ. ანა სონჩინი
(ბოლონიის უნივერსიტეტი)

სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება: სადოქტორო პროგრამა
ხორციელდება თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე ბოლონიის
უნივერსიტეტთან თანამშრომლობოთ (იტალია). აღნიშნული პროგრამის განხორციელებით
თსუ უერთდება რამდენიმე ევროპული უნივერსიტეტის მიერ დაფუძნებულ საერთაშორისო
ქსელს (DESE). იხ.: http://www2.lingue.unibo.it/dese/
ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხულ დოქტორანტებს ჰყავთ
ორი ხელმძღვანელი, ერთი თსუ–ს, ხოლო მეორე – ბოლონიის უნივერსიტეტის
წარმომადგენელი, რომლებიც ერთობლივად წარმართავენ დოქტორანტის სადისერტაციო
ნაშრომის მომზადების პროცესს. დოქტორანტები წელიწადში ერთხელ, ბოლონიის
უნივერსიტეტისა და თსუ–ს თანადაფინანსებით მონაწილეობენ ბელგიაში, სენეფის კოლეჯში
ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარში, სადაც ევროპელ კოლეგებს წარუდგენენ თავისი
კვლევის შედეგებს და მონაწილეობენ თემატურ დისკუსიებში. აქვე ხდება დოქტორანტების
ნაშრომების შეფასება საერთაშორისო კომისიის მიერ.  
ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს – დაფინანსების მოპოვების
შემთხვევაში – ეძლევათ საშუალება, რომ სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობის
ფარგლებში სწავლის გარკვეული პერიოდი (არანაკლებ ერთი სემესტრისა) გაატარონ
ბოლონიის უნივერსიტეტში და აღნიშნული უნივერსიტეტის მოთხოვნების დაკმაყოფილების
შემთხვევაში, მათ მიენიჭებათ არა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, არამედ  
ბოლონიის უნივერსიტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხიც. თსუ–სა და ბოლონიის
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უნივერსიტეტის ორმაგი ხარისხის მინიჭების პროცედურა რეგულირდება თსუ-სა და
ბოლონიის უნივერსიტეტს შორის დადებული სპეციალური ხელშეკრულებებით.  

პროგრამის მიზანი: სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ევროპული
ლიტერატურის მკვლევარები, რომლებიც შეძლებენ სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა
კულტურისა და ცივილიზაციის ფარგლებში სხვადასხვა ჟანრსა და  ენაზე შექმნილი
ლიტერატურული ნაწარმოებების კვლევას ფრანგულ ენაზე, კომპარატივისტული და
ინტერდისციპლინური მეთოდების გამოყენებით. 
გარდა ამისა, სადოქტორო პროგრამის მიზანია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
ცოდნით აღჭურვილი ფილოლოგების, კერძოდ, ევროპული ლიტერატურის
სპეციალისტებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მომავალი
პედაგოგიური კადრების მომზადება, რომელთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები
და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, 
მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო
და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. 
ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულთა თეორიული და
პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს: 
 ევროპული კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და ევროპული ლიტერატურის
კომპლექსური კვლევების განხორციელებას; 
 ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას
ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში; 
 ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის გაცნობას ევროპული აკადემიური
წრეებისათვის;
 სწავლებისა და კვლევის ევროპული სტანდარტების დანერგვას ქართულ სამეცნიერო
წრეებში;    
 სამხრეთ კავკასიისა და ევროპის პირველი უნივერსიტეტების, თსუ–სა და ბოლონიის
უნივერსიტეტს შორის უკვე არსებული ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას;
 თსუ–ს ინტეგრაციას საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.

საკვლევი პრობლემები: ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის კვლევის
თემატიკა განისაზღვრება თსუ–ს პარნტიორი საერთაშორისო ქსელის (DESE) მონაწილეთა
ერთობლივი გადაწყვეტილებით, ხოლო დოქტორანტების სადისერტაციო ნაშრომების
სათაურები, კვლევის ძირითადი მიმართულებები და პრობლემატიკა დგინდება თსუ–ს
პარტნიორ ბოლონიის უნივერსიტეტთან შეთანხებით. 2010–2013 წლებში ევროპული
ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის ძირითადი საკვლევი თემაა „ბიბლია ევროპულ
ლიტერატურაში“, 2011–2014  – „აღმოსავლეთი ევროპულ ლიტერატურაში“, 2012–2015 -
„მეცნიერება ევროპულ ლიტერატურაში“, 2013-2016 - „სიზმარი ევროპულ ლიტერატურაში“. 
2014-2017  - „ომი ევროპულ ლიტერატურაში“. თითოეული დოქტორანტი ვალდებულია, 
რომ სადოქტორო პროგრამით განსაზღვრული სამეცნიერო პრობლემა იკვლიოს
არანაკლებ სამი ევროპული ლიტერატურის მაგალითზე. დეტალურად იხ.: 
http://www2.lingue.unibo.it/dese/

პროგრამის შედეგი: ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის
კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს: 



652

ცოდნა და გაცნობიერება
 კურსდამთავრებულს აქვს მის მიერ კვლევის ობიექტად არჩეული ლიტერატურული

ნაწარმოებების ღრმა, სისტემური და უახლესი ცოდნა, რომელიც ეფუძნება თანამედროვე
ფილოლოგიური მეცნიერებების უახლეს მიღწევებს და რომელიც კურსდამთავრებულს
ინოვაციური მეთოდების გამოყენებისა და საერთაშორისო რეფერირებადი
პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას აძლევს; 

 კურსდამთავრებული ახდენს არსებული ცოდნის ხელახალ გააზრებასა და ნაწილობრივ
გადაფასებას, რაც კვლევის ობიექტად არჩეულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში
ტრადიციისა და ნოვატორობის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა და აღნიშნულ
ნაწარმოებებს წარმოგვიდგენს შესაბამისი ავტორის/ავტორების, ჟანრის, 
ლიტერატურული მიმდინარეობის, ეპოქის და ა.შ. კონტექსტში;  

 კურსდამთავრებული ფლობს ფილოლოგიური, ლინგვისტური და
ლიტერატურათმოცდნეობითი, კომპარატივისტული კვლევის მეთოდებს;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 ნებისმიერი სირთულის, მხატვრული და სამეცნიერო შინაარსის, ფრანგულენოვანი

ტექსტის თარგმნა, დეტალური ფილოლოგიური ანალიზი და ინტერპრეტაცია; 
 სწავლების უახლესი მეთოდების, პრინციპებისა და მიდგომების გამოყენება

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების შემთხვევაში;
 სხვადასხვა სახის სასწავლო და სამეცნიერო შინაარსისა და მიზანდასახულობის

პროექტების შემუშავება და დაფინანსების მოსაპოვებლად წარდგენა; 
 ფილოლოგიური მეცნიერებების სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად

დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 
 ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, 

რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო
რეფერირებად პუბლიკაციებში, ან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების
მასალებში;

დასკვნის უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს:
 ფილოლოგიური მეცნიერებების სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი

სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და
კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების
ჩამოყალიბების უნარი; 

 ფილოლოგიური მეცნიერებების სფეროში არსებული ახალი, რთული და
წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და
შეფასების უნარი, რაც კვლევის ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებას, ან განვითარებას
უწყობს ხელს;

 სხვადასხვა შინაარსისა და სირთულის ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემის
გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური, სტრატეგიული გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღების უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი  
კურსდამთავრებულს აქვს:
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 რთული და სადავო ინფორმაციის ეფექტურად გადაცემის, ახალი ცოდნის არსებულ
ცოდნასთან ურთიერთკავშირში არგუმენტირებულად და მკაფიოდ წარმოდგენის, 
პრეზენტაციის უნარი კოლეგებისა და ფართო საზოგადოებისათვის  ამ უკანასკნელთა
მომზადების ხარისხის გათვალისწინებით, ქართულ, ფრანგულ და ერთ–ერთ სხვა
ევროპულ ენაზე, რომელსაც ის დამატებით ფლობს;

 საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და ფრანგულ ენებზე
შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით;

 საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან სამეცნიერო დისკუსიებში
მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი
ქართულ და ფრანგულ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და
სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

 თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად
გამოყენების, თანამედროვე ფილოლოგიურ მეცნიერებაში არსებული
მრავალრიცხოვანი ელექტრონული ინფორმაციის ოპერატიულად მოძიების, 
შემოქმედებითად და კრიტიკულად გამოყენების უნარი; 

სწავლის უნარი
კურსდამთავრებულს აქვს:
 სხვების სწავლისა და კვლევის პროცესის დაგეგმვისა და მართვის უნარი;

 ფილოლოგიური მეცნიერებების უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით ახალი იდეების 
დამოუკიდებლად შემუშავებისა და მათი იმპლემენტაციის უნარი სწავლის, კვლევისა და 
პროფესიული საქმიანობის პროცესში; 

ღირებულებები
კურსდამთავრებულს აქვს:
 საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და

პასუხისმგებლობის გრძნობა; 
 პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა და მათ მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 
 ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების

პრინციპების დაცვის უნარი;
 ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი პატივისცემის გრძნობა; 
 ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობისა და

ღირებულებების მიმართ პატივისცემის გრძნობა;
 ევროპულ კულტურულ ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევის უნარი;
 კვლევის პროცესში ევროპული მეცნიერული ღირებულებებისა და სტანდარტების

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებისა და მათი იმპლემენტაციის
უნარი;   

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის
წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების
უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: 
დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, 
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი
მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სემინარის, 
პრაქტიკუმის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, 
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რეფერატის, თარგმანის, სადოქტორო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. გარდა ამისა, 
დოქტორანტებს ეძლევათ საერთაშორისო, რეგიონულ და ადგილობრივ კონფერენციებში
მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და
სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობების განხორციელების საშუალება. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება
„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 
05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის
შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, 
სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების
მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (სადოქტორო ნაშრომი, 
თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სადოქტორო ნაშრომის დაცვას
და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას
ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება
100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში
მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება ხორციელდება
შემდეგნაირად: 91–100 – ფრიადი, A;  81–90 – ძალიან კარგი, B;  71–80 – კარგი, C;  61–70 –
დამაკმაყოფილებელი, D;  51–60 – საკმარისი, E;  41–50 – ვერ ჩააბარა, FX; 0–40 – ჩაიჭრა, F. 
შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი
გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს
(დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო
კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდის შეფასების
მაქსიმალური ქულა შესაძლებელია განისაზღვროს არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 40 ქულით. 
დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან
კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა
სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური
ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 
სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება
შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის
პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), 
წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 
კვლევითი კომპონენტი: დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, 
რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება
ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს
არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, 
არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არის თუ არა არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და
კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 
ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
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მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკვლევი საკითხის
სიღრმისეულად, ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი
და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. 
არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა
აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 
გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის
მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე
ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი
თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი
ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა
ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 
დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი
ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები
მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად არის თუ არა ორგანიზებული და მისი ნაწილები
ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია თუ არა. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე
გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 
ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). 
მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. 
შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი
დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 
თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულისა, დასკვნა
დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია
ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია
უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.
დისერტაციის შეფასება: სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ
ანონიმურად, ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო
კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოჰყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, 
რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:
დადებითი შეფასება:
 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი) – შესანიშნავი ნაშრომი;
 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი) –  შედეგი, რომელიც 

წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს აღემატება;
 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ 

მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების 

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
უარყოფითი შეფასება:
 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  (არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, 

რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად

არადამაკმაყოფილებელი)  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ
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აკმაყოფილებს.  
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური
ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა
ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. 
სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს
იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
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პროგრამის ხელმძღვნელი, ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
ელ-ფოსტა: irinedarchia@yahoo.com, irine.darchia@tsu.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  ფილოსოფია / Philosophy



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ფილოსოფიის ბაკალავრი / BA in Philosophy



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  240 ECTS კრედიტი. საბაკალავრო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ECTS კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 75 ECTS კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის,  35 ECTS კრედიტი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტს საბაზო ცოდნა ფილოსოფიაში; გააცნოს ფილოსოფიური აზროვნების ძირითადი ტრადიციები, იდეები და მიმართულებები; შეასწავლოს ფილოსოფიის უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენლების ნააზრევი; გააცნოს ფილოსოფიის განვითარების ისტორიული გზა და დასავლური აზროვნების ამოსავალი პრინციპები და ღირებულებები. სტუდენტი შეიძენს ყოფიერების, სამყაროს, შემეცნების, ადამიანისა და საზოგადოების ძირეული პრობლემების შესახებ არგუმენტირებული, სისტემური და კონცეპტუალური გააზრების გამოცდილებას და შეძლებს მათ შესახებ დასაბუთებულად მსჯელობას. 

სტუდენტი შეძენილი ცოდნის შედეგად დაეუფლება ფილოსოფიის ცნებით აპარატს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია კულტურისა და ადამიანური ყოფიერების არსებითი ასპექტების შემეცნება და გაცნობიერება. სტუდენტი შეძლებს კრიტიკულად გაიაზროს ფილოსოფიის ფუნდამენტური  იდეები და პრობლემები, რომლებიც ეხება სინამდვილეს, ბუნებას,  ღირებულებებს, შემეცნების მეთოდებსა და ხასიათს. 

პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტს გამოუმუშავოს ფილოსოფიური პრობლემების გააზრების, შეკითხვების დასმის, დისკუსიის, და პასუხის გაცემის უნარ-ჩვევები. სტუდენტი ძირითადი ფილოსოფიური იდეების ზოგად თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებს ეპოქების მიხედვით  ფილოსოფიურ ტექსტებზე მუშაობის გამოცდილებას, ისეთი თემების შესახებ მსჯელობის უნარს,  როგორიცაა, გონება, ჭეშმარიტება, თავისუფლება, აზროვნება და სხეული, ღმერთი, ცოდნა და რწმენა, შემეცნება, პასუხისმგებლობა, ზნეობა, სიკეთე, მშვენიერება, ისტორიულობა, გაგება და ინტერპრეტაცია. შემეცნების ფილოსოფიური მეთოდების გაცნობისა და ფილოსოფიური ტექსტების შესწავლის შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდება ფილოსოფიური აზროვნების უნარი, რომელიც ხელს შეუწყობს  ენის, მითოსის, რელიგიის, მეცნიერების, პოლიტიკის, სამართალის, განათლების, ხელოვნების, და სხვა  ადამიანური ფენომენის გაგებასა და ინტერპრეტაციას კულტურულ, ისტორიულ და სოციალურ კონტექსტებში. 

ყველა ზემოჩამოთვლილი ცოდნა  და უნარები, უზრუნველყოფს  სტუდენტის დასაქმებას, როგორც თეორიული  და  პრაქტიკული ფილოსოფიის  ასევე გამოყენებითი და პროფესიული ეთიკის სფეროში. პროგრამა ითვალისწინებს  თანამედროვე შრომის ბაზრის, დამსაქმებლის მოთხოვნებს და ამზადებს შესაბამისი უნარებით აღჭურვილ კონკურენტუნარიან სპეციალისტს. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 



სწავლის შედეგი:

ა. ცოდნა და  გაცნობიერება: კურსდამთავრებულს  აქვს  ზოგად ფილოსოფიაში ძალზე ფართო სპექტრის ცოდნა, როგორიცაა არსება, ჭეშმარიტება, თავისუფლება, კაუზალობა, სული და სხეული, ღმერთი;  ფილოსოფიის კონკრეტული სფეროს ცოდნა, როგორიცაა: ენა, მეცნიერება, სოციალური ფილოსოფია, პოლიტიკური ფილოსოფია, რელიგია, კულტურა, ეთიკა; ფილოსოფიის განვითარების ისტორიული ეპოქების ცოდნა, განსაკუთრებით დასავლური ტრადიციის, კლასიკოსების, მათი იდეების და არგუმენტების გაცნობიერება და ქართული ფილოსოფიური აზრის განვითარების ისტორიის ცოდნა; ძირითადი ფილოსოფიური თეორიების ცოდნა და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მეტაფიზიკა, ეპისტემოლოგია და ლოგიკა; სოციალური და პოლიტიკური ფილოსოფიის ძირითადი თეორიების ცოდნა; ფილოსოფიაში ძირითადი მიმდინარეობების ცოდნა; ფილოსოფიის სხვადასხვა მეთოდების ცოდნა და კრიტიკული გააზრება. 



ბ. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგის ფარგლებში ამა თუ იმ საკითხზე პროფესიული მსჯელობა და ამა თუ იმ დოზით პრობლემის დასმა და გადაწყვეტა. აქვს აზრის სიზუსტის მიღწევის და მისი ადეკვატური გამოყენების უნარი რთული და წინააღმდეგობრივი დებატებისას; სხვადასხვა ტრადიციაში და ეპოქაში გამოთქმულ შეხედულებათა და ტექსტების შინაარსის ინტერპრეტაციის უნარი; სპეციფიკური ფილოსოფიური ტერმინოლოგიური და მეთოდოლოგიური აპარატის ადექვატური გამოყენების უნარი შესაბამის კონტექსტში; წარმოდგენილი არგუმენტების კრიტიკული შეფასების უნარი; პოზიციის დამადასტურებელი, ან საწინააღმდეგო მაგალითების აღმოჩენა და შესაფერისი ძლიერი და სუსტი მოსაზრებების განცალკევება; სხვადასხვა დროის და ტრადიციის ტექსტების აღქმა; შეუძლია გადალახოს საგნის ტრადიციული საზღვრები, სხვა დისციპლინათა ნაკლოვანებებისა და ღირსების განხილვით და აღმოაჩინოს ფილოსოფიური დოქტრინები უცნობ არეებზე; შესაბამისი ლიტერატურიდან პროფესიული ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი. 



 გ. დასკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს სწავლის პროცესში საჭირო მასალის მოპოვების, მათი ინტერპრეტაციის და განმარტების უნარი. ფილოსოფიური  მეთოდოლოგიების გამოყენების  უნარი, სათანადო მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის განსახორციელებლად. ფილოსოფიური  არგუმენტირების უნარი, რომელიც ემყარება კლასიკურ და თანამედროვე მეთოდებს და მეთოდოლოგიურ კონცეფციებს, ითვალისწინებს ერთიანი ცოდნის შემუშავების პოტენციალს, მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, კონკრეტულიდან ზოგადზე გადასვლის უნარი.



დ. კომუნიკაციის უნარი: ინფორმაციის მკაფიოდ და ეფექტურად სელექციის უნარი, ფილოსოფიური იდეებისა და პრობლემების პრეზენტაციისა და წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი; ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის  უნარი;  საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი. კულტურათა დიალოგში მონაწილეობის და დებატების უნარი; 



ე. სწავლის უნარი: კურსდამთავრებულს  აქვს დარგის  სწავლების პროცესის, საკუთარი საჭიროებების, ამოცანებისა და პერსპექტივების სისტემატური შეფასების უნარი; კერძოდ, კურსდამთავრებულები შეიძენენ ისეთ ინტელექტუალურ უნარს, რომელიც ადვილად ტრანსფორმირდება სხვა ინტელექტუალურ კონტექსტში და ხელს შეუწყობს სწავლის შემდეგ საფეხურზე გაგრძელების დამოუკიდებლად წარმართვას. შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; საკუთარი თავის მოტივირების უნარი.



ვ. ღირებულებები: ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრების პროცესის ხელშეწყობა, ცოდნა იმისა, თუ რა არის მოვალეობა, თავისუფლება, ჭეშმარიტება, სიკეთე, მშვენიერება; საპირისპირო აზრის პატივისცემის უნარი, არგუმენტების მოყვანის უნარი.



 სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დემურ ჯალაღონია 

ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge




დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:  ფილოსოფია / Philosophy



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:   60  ECTS კრედიტი. 40 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის.



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

სწავლების მიზანია, პროგრამამ გამოუმუშავოს სტუდენტს ფილოსოფიური პრობლემების გააზრების, შეკითხვის დასმის, მათზე პასუხის გაცემის და დისკუსიის უნარ-ჩვევები. პროგრამის მიზანია, სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებს შეასწავლოს ონტოლოგიისა და გნოსეოლოგიის საკითხები, ადამიანის, ჭეშმარიტების, დროის, სივრცის, მიზეზობრიობის, ღმერთისა და თავისუფლების პრობლემები, ლოგიკის, სიკეთის, მშვენიერებისა და პასუხისმგებლობის საკითხები. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან ფილოსოფიური აზრის  განვითარების ისტორიული ეტაპების: ანტიკური, შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი დროის ფილოსოფიას. სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ ფილოსოფიურ ტექსტზე მუშაობის, მათი გაგების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი.  სტუდენტს დამატებით  მისცემს მეტ შესაძლებლობას პროფესიული უნარ-ჩვევები გაიღრმაოს, რაც ხელს შეუწყობს  ჩამოყალიბდეს თავისი საქმის  კარგი სპეციალისტი.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ფილოსოფიის დამატებით სპეციალობაზე  შეუძლია ისწავლოს უნივერსიტეტის ნებისმიერი სპეციალობის სტუდენტმა. დამატებითი ინფორმაცია:  სასურველია აირჩიონ  III –IV სემესტრიდან. ფილოსოფიის დამატებითი პროგრამის არჩევა სასურველია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა,  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  და საბუნებისმეტყველო  ფაკულტეტების ნებისმიერი სპეციალობის სტუდენტისთვის. 



 სწავლის შედეგები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება: ფილოსოფიის განვითარების ისტორიული ეპოქების ცოდნა, განსაკუთრებით დასავლური ტრადიციის, კლასიკოსების, მათი იდეების და არგუმენტების გაცნობიერება და ქართული ფილოსოფიური აზრის განვითარების ისტორიის ცოდნა; ძირითადი ფილოსოფიური თეორიების ცოდნა და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება, ფილოსოფიაში ძირითადი მიმდინარეობების ცოდნა; ფილოსოფიის სხვადასხვა მეთოდების ცოდნა და კრიტიკული გააზრება. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

სხვადასხვა ტრადიციაში და ეპოქაში გამოთქმულ შეხედულებათა და ტექსტის აზრის ინტერპრეტაცია;     სპეციფიკური ფილოსოფიური ტერმინოლოგიური და მეთოდოლოგიური აპარატის ადეკვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში; წარმოდგენილი არგუმენტების კრიტიკული შეფასება; 

გ) დასკვნის უნარი: 

სწავლის პროცესში საჭირო მასალის მოპოვების და განმარტების უნარი. ფილოსოფიური  არგუმენტირების უნარი, რომელიც ემყარება კლასიკურ და  თანამედროვე მეთოდებს.  დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, კონკრეტულიდან ზოგადზე გადასვლის უნარი.

დ) კომუნიკაციის უნარი: 

ფილოსოფიური იდეებისა და პრობლემების პრეზენტაციისა და წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი; საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი. კულტურათა დიალოგში მონაწილეობის და დებატების უნარი. 

ე) სწავლის უნარი: 

შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; საკუთარი თავის მოტივირების უნარი.

ვ) ღირებულებები: 

ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა,  ცოდნა იმისა, თუ რა არის მოვალეობა, თავისუფლება, ჭეშმარიტება, სიკეთე, მშვენიერება; საპირისპირო აზრის პატივისცემის უნარი, არგუმენტების მოყვანის უნარი.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,   დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დემურ ჯალაღონია 

ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge




საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: ისტორია /History



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ისტორიის ბაკალავრი (BA in History)



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი).

	საბაკალავრო 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

1. 120 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  

1. 50 კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;

1. 60 კრედიტი - დამატებითი სპეციალობა;

1. 10 კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.

[footnoteRef:1]* [1: * წარმოდგენილი პროგრამის შემუშავებისას კოორდინატორებმა იხელმძღვანელეს თუნინგის პროექტის რეკომენდაციებით. იხ.: საგანმანათლებლო სტრუქტურების ურთიერთშეწყობა ევროპაში. II. უნივერსიტეტების წვლილი ბოლონიის პროცესში. რედაქტორები: ხულია გონზალესი და რობერტ ვაგენაარი. დეუსტოს უნივერსიტეტი–გრონინგენის უნივერსიტეტი, 2005, მთარგმნელები: ლალი ბაქრაძე, ლია ღლონტი, დავით კიზირია. თბილისი, 2008, გვ. 104-115, 237-252.] 


სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი:

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა „ისტორია“ სამართალმემკვიდრეა იმ საისტორიო პროგრამებისა, რომლებიც მოქმედებდა  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღიდან მისი დაარსებისა. სწორედ ამ პროგრამებით განათლებამიღებულებმა შეძლეს უმნიშვნელოვანესი წვლილის შეტანა როგორც ქართული ისტორიული აზროვნების განვითარების საქმეში, ასევე, ზოგადად, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

საბაკალავრო პროგრამა „ისტორიის“ მიზანია მისცეს მომავალ ბაკალავრებს საფუძვლიანი და ღრმა ცოდნა საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიის ყველა პერიოდის (უძველესი დროიდან დღემდე) შესახებ. პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის მრავალმხრივი ისტორიული განათლების მიცემას (პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური ისტორიის ცოდნას). ისტორიის სხვადასხვა სფეროებთან, სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქებთან და რეგიონებთან დაკავშირებული სავალდებულო და არჩევითი კურსები მომავალ ბაკალავრებს ასწავლის ისტორიული პროცესების გააზრებას, ფაქტობრივი მასალის გაანალიზებას, ისტორიული ეპოქების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრას, გაარკვევს სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიული განვითარების სპეციფიკაში. პროგრამის მიზანს ასევე შეადგენს ისტორიის კვლევის ისტორიის შესწავლა; ისტორიის კვლევის სამეცნიერო მეთოდების, სხვადასხვა მიდგომებისა და სპეციფიკის გაცნობიერება.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარება.



სწავლის შედეგი:

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად, სტუდენტებს ჩამოყალიბებული ექნებათ შემდეგი კომპეტენციები:



ცოდნა და გაცნობიერება: წარსულის ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ცოდნა; ნაციონალური ისტორიის ცოდნა; ევროპის და აზიის ისტორიის ცოდნა შედარებითი პერსპექტივისათვის; მსოფლიო ისტორიის ცოდნა; თანამედროვე ისტორიული კვლევისა და მსჯელობის ხასიათის ცოდნა; ისტორიული ხედვების განსხვავებულობის გაცნობიერება სხვადასხვა პერიოდსა და კონტექსტში; ზოგად-საისტორიო მეთოდოლოგიის ცოდნა;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ქართულ ენაზე სამეცნიერო წერის უნარი; ინფორმაციის მოძიების საშუალებების ფლობა; ბიბლიოგრაფიული, საარქივო ინვენტარის მოხმარება, ელექტრონული რეფერენციები; კლასიკური (ან აღმოსავლური) ენების ცოდნა;

დასკვნის უნარი: დღევანდელ მდგომარეობასა და წარსულს შორის კავშირის კრიტიკული აღქმა; ტექსტებისა და დოკუმენტების შეჯამების უნარი; მრავალმხრივი მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი დასკვნის გამოტანის მიზნით.

კომუნიკაციის: ქართულ ენაზე კომუნიკაცია სათანადო ტექნიკისა და ტერმინოლოგიის გამოყენებით; დისციპლინის კანონების მიხედვით კვლევის შედეგების ზეპირი ფორმით გადმოცემის უნარი; კვლევის შედეგების წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი, სამეცნიერო დისკუსიის წარმოების უნარი.

სწავლის უნარი: სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; ტექსტებისა და დოკუმენტების კითხვისა და ციტირების უნარი; მრავალმხრივი მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი; საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასების უნარი.

ღირებულებები: განსხვავებული აზრის პატივისცემა; განსხვავებული კულტურების პატივისცემა; საკუთარი და სხვათა კულტურული მემკვიდრეობის ცოდნა და პატივისცემა; ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გათავისება; აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, შუალედური გამოცდების, პრეზენტაციების, რეფერატისა და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს შემდეგ მეთოდებს:

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი

3. წერითი მუშაობის მეთოდი

4. დემონსტრირების მეთოდი

5. დისკუსია/დებატები

6. შემთხვევის ანალიზი 

7. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი

8. ევრისტიკული მეთოდი 

9. ახსნა-განმარტებითი მეთოდი



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:



		91 -100

		ფრიადი,   A



		81-90

		ძალიან კარგი, B



		71-80

		კარგი,  C



		61-70

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		51-60

		საკმარისი,  E 



		41-50

		ვერ ჩააბარა,  FX



		0-40

		ჩაიჭრა, F









საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

პროფესორი თედო დუნდუა, 

ელ-ფოსტა: tedo.dundua@tsu.ge



პროფესორი ლევან გორდეზიანი, 

ელ-ფოსტა: levan.gordeziani@tsu.ge   levangordeziani@yahoo.com 



პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი, 

ელ-ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge 




დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: ისტორია /History



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი. 25 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 35 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის.

	

სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი:

ისტორიის დამატებითი პროგრამის მიზანია, მისცეს მომავალ ბაკალავრებს ზოგადი ცოდნა საქართველოს და მსოფლიოს ისტორიის ყველა პერიოდის (უძველესი დროიდან დღემდე) პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური ასპექტების შესახებ. პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის მრავალმხრივი ისტორიული განათლების მიცემას. ისტორიის დამატებითი პროგრამა ასწავლის ისტორიული პროცესების გააზრებას, ფაქტობრივი მასალის გაანალიზებას, ისტორიული ეპოქების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრას, გაარკვევს სტუდენტს სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიული განვითარების თავისებურებებში.

„ისტორიის“ დამატებითი პროგრამის გავლა შეუძლია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნებისმიერ სტუდენტს. ის განსაკუთრებულად რეკომენდირებულია იმ სტუდენტებისათვის, რომელთა ძირითად პროგრამა არის: არქეოლოგია, ეთნოლოგია, კავკასიოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ამერიკანისტიკა, არაბისტიკა, ირანისტიკა, თურქოლოგია, ებრაისტიკა-არამეისტიკა, არმენოლოგია, ასირიოლოგია და ა.შ.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

წინაპირობის გარეშე. სასურველია, სტუდენტმა პროგრამა აირჩიოს არა უგვიანეს III სემესტრისა.



სწავლის შედეგი:

საბაკალავრო პროგრამის დასრულების შედეგად, სტუდენტებს ჩამოყალიბებული ექნებათ შემდეგი კომპეტენციები:



ცოდნა და გაცნობიერება: წარსულის ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ცოდნა; ნაციონალური ისტორიის ცოდნა; ევროპის და აზიის ისტორიის ცოდნა შედარებითი ანალიზისათვის; მსოფლიო ისტორიის ცოდნა; ისტორიული ხედვების განსხვავებულობის გაცნობიერება სხვადასხვა პერიოდსა და კონტექსტში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: მშობლიურ ენაზე კომუნიკაცია სათანადო ტექნიკისა და ტერმინოლოგიის გამოყენებით; ინფორმაციის მოძიების საშუალებების ფლობა; ბიბლიოგრაფიული, საარქივო მასალების მოხმარება, ელექტრონული რეფერენციები.

დასკვნის უნარი: დღევანდელ მდგომარეობასა და წარსულს შორის კავშირის კრიტიკული აღქმა; ტექსტებისა და დოკუმენტების შეჯამების უნარი; მრავალმხრივი მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი დასკვნის გამოტანის მიზნით.

კომუნიკაციის: მიღებული ცოდნის ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი.

სწავლის უნარი: დროის ორგანიზება; ტექსტებისა და დოკუმენტების კითხვისა და ციტირების უნარი; მრავალმხრივი მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი; საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასება.

ღირებულებები: განსხვავებული აზრის პატივისცემა; განსხვავებული კულტურების პატივისცემა; საკუთარი და სხვათა კულტურული მემკვიდრეობის ცოდნა და პატივისცემა; საერთოევროპული ღირებულებების გათავისება; აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, შუალედური გამოცდების, პრეზენტაციების, რეფერატისა და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს შემდეგ მეთოდებს:



1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდი

3. წერითი მუშაობის მეთოდი

4. დემონსტრირების მეთოდი

5. დისკუსია/დებატები

6. თანამშრომლობითი სწავლება

7. შემთხვევის ანალიზი 

8. ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

9. ევრისტიკული მეთოდი 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:



		91 -100

		ფრიადი,   A



		81-90

		ძალიან კარგი, B



		71-80

		კარგი,  C



		61-70

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		51-60

		საკმარისი,  E 



		41-50

		ვერ ჩააბარა,  FX



		0-40

		ჩაიჭრა, F







საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

პროფესორი თედო დუნდუა, 

ელ-ფოსტა: tedo.dundua@tsu.ge



პროფესორი ლევან გორდეზიანი, 

ელ-ფოსტა: levan.gordeziani@tsu.ge   levangordeziani@yahoo.com 



პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი, 

ელ-ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge 


საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია / Arhaeology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის ბაკალავრი / BA  in Arhaeology



სპეციალობა: არქეოლოგია



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი. საბაკალავრო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ECTS კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 70 ECTS კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 40 ECTS კრედიტი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს არქეოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები; გააცნოს დარგის არსი, ისტორია, მიღწევები და მისი მნიშვნელობა კაცობრიობის განვითარების ობიექტური კანონების დადგენისა და ისტორიული მოვლენების რეკონსტრუირების საქმეში; ცივილიზაციათა კულტურულ–ისტორიული ევოლუციის ჭრილში კავკასიის რეგიონის, განსაკუთრებით კი საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელობის განსაზღვრა; გააცნოს მსოფლიოში უძველესი საზოგადიების კულტურული მემკვიდრეობა; შეასწავლოს საველე, საფიქსაციო და ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების თანამედროვე სტანდარტები და მეთოდები; შეასწავლოს მატერიალური ნაშთის ზოგადი ქრონოლოგიური და კულტურული კუთვნილების განსაზღვრის, სამეცნიერო და ეროვნული მნიშვნელობის დადგენის მეთოდოლოგია. 

ყოველივე აღნიშნული კურსდამთავრებულს საშუალებას მისცემს დასაქმდეს არქეოლოგიურ გათხრებზე, მუზეუმებში, ექსპედიციებში, არქივებში, სპეციალიზებულ ლაბორატორიებში და ზოგადად, სიძველეთმცოდნეობის დარგში არსებული სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში. გარდა ამისა, პროგრამის კურიკულუმის, კერძოდ კი საფაკულტეტო საგნების შესწავლის საფუძველზე, კურსდამთავრებულს საშუალება ეძლევა დასაქმდეს მომიჯნავე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში. 

პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ემსახურება ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, საზოგადოების ინტელექტუალურ, ზნეობრივ, კულტურულ და სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებას, საუნივერსიტეტო ტრადიციების განვითარებას, აკადემიური თავისუფლების დაცვას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები; 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

არქეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე არქეოლოგიის  ბაკალავრს გააჩნია არქეოლოგიის დარგობრივი სფეროს ფართო და კომპლექსური ცოდნა. კურსდამთავრებულს აქვს არქეოლოგიის საფუძვლების (ზოგადი არქეოლოგიის) ძირითადი პრინციპების საბაზისო ცოდნა, არქეოლოგიური კვლევის პროცესების ძირითადი ტენდენციების ცოდნა; მატერიალური კულტურის ნაშთის ერთ მთლიან კულტურულ კონტექსტში გააზრების უნარი; ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; იცნობს დარგის სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია ინგლისურს B2 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები. ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

არქეოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია არქეოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება, არქეოლოგიური კვლევის ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. კურსდამთავრებულს აქვს სხვადასხვა სახის წყაროების მოპოვების (არქეოლოგიური ფონდები, არქივები, მუზეუმები) მათი დამუშავების და დაკვირვების უნარი; აქვს საველე და ლაბორატორიული გამოკლვევების წარმოების უნარი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად;  სამუზეუმო და არქეოლოგიურ ფონდებზე მუშაობის უნარი; კონკრეტული არქეოლოგიური კომპლექსების კულტურული და ქრონოლოგიური ატრიბუციის უნარი; კონკრეტულ არქეოლოგიურ კულტურებსა და მათი განვითარების ძირითად მოვლენებში წვდომა; მათი განხილვა ამ კულტურათა წამყვან ნიშანთა ჩვენებით. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა. ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.



დასკვნის უნარი:

არქეოლოგიის ბაკალავრს აქვს დარგისათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტების, ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის უნარი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით (ანალიზი და სინთეზი); მონაცემთა ინტერპრეტაციისა და პრობლემის გადაჭრის უნარი; შეუძლია დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.



კომუნიკაციის უნარი:

არქეოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; კურსდამთავრებულს აქვს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის უნარი; ახალ გარემოსთან ადაპტირების უნარი;

სწავლის უნარი: 

არქეოლოგიის ბაკალავრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; აქვს სამეცნიერო სიახლეებისადმი თვალის მიდევნების უნარი, სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვის უნარი; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად. მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები:

არქეოლოგიის ბაკალავრს  კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას. აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, საველე ექსპედიციების, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი:  პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ზვიად კვიციანი. ელ-ფოსტა: zviad.kvitsiani@tsu.ge




დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია / Arhaeology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი. 35 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 25 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს საბაზისო ცოდნა არქეოლოგიური მეცნიერების საფუძვლებში, რომელსაც შეეძლება მინიმალური დახმარების პირობებში მატერიალური კულტურის ნაშთის ზოგადი ქრონოლოგიური და კულტურული კუთვნილების განსაზღვრა; საქართველოს არქეოლოგიური კულტურების შესახებ ცოდნა. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. დამატებითი სპეციალობის არჩევის ბოლო ვადაა მეოთხე სემესტრი.



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

კურსდამთავრებულს აქვს არქეოლოგიის საფუძვლების (ზოგადი არქეოლოგიის) ძირითადი პრინციპების საბაზისო ცოდნა; საქართველოს არქეოლოგიური კულტურების შესახებ ცოდნა; არქეოლოგიური კვლევის პროცესების ძირითადი ტენდენციების ცოდნა; მატერიალური კულტურის ნაშთის ერთ მთლიან კულტურულ კონტექსტში გააზრების უნარი; სტუდენტს აქვს საბაზისო ცოდნა კლასიკური ხანის ნივთიერი კულტურის უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლების, აგრეთვე ანტიკური არქეოლოგიის, ჩატარებული კვლევა–ძიების ძირითადი მიღწევების შესახებ. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

კურსდამთავრებულს აქვს სხვადასხვა სახის წყაროების მოპოვების (არქეოლოგიური ფონდები, არქივები,მუზეუმები) მათი დამუშავების, სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოტანისა და დაკვირვების უნარი; ფაქტობრივი მასალის ანალიზის, პრობლემების ამოცნობისა და მათი გადაჭრის უნარი შესაბამისი ცოდნის გამოყენებით; არქეოლოგიური კვლევის  მეთოდების გამოყენების უნარი; 



დასკვნის უნარი:

კურსდამთავრებულს აქვს ახალი და განყენებული მონაცემების ანალიზის უნარი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით (ანალიზი და სინთეზი); მონაცემთა ინტერპრეტაციისა და პრობლემის გადაჭრის უნარი;



კომუნიკაციის უნარი:

აქვს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრებებისა და არგუმენტების წამოყენების უნარი.







სწავლის უნარი:

კურსდამთავრებულს აქვს სამეცნიერო სიახლეებისადმი თვალის მიდევნების უნარი, სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვის უნარი. 



ღირებულებები:

ფლობს ეთიკის ნორმებს, აქვს ტოლერანტობისა და ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემის უნარი. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის,  რეფერატის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი:  პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ზვიად კვიციანი. ელ-ფოსტა: zviad.kvitsiani@tsu.ge  








საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეთნოლოგია/Ethnology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეთნოლოგიის ბაკალავრი/BA in Ethnology

სპეციალობა: ეთნოლოგია



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამაში 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ECTS კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ECTS  კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს  ფართო თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება ეთნიკურ პრობლემათა განხილვა-მოგვარების მიმართულებით წარმართულ საქმიანობაში. პროგრამის მიზანია, ეთნოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის ფონზე, მოამზადოს სპეციალისტი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  დასაქმებას.

მიზნის მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების განხორციელებას, კერძოდ, მოამზადოს  თანამედროვე გამორჩეული ეთნოლოგიური მეთოდების, თეორიებისა და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად პრაქტიკული კვლევების განხორციელება.  სტუდენტებს გამოუმუშაოს საველე მონაცემების საფუძველზე მსოფლიოს ხალხთა სოციო-კულტურული განსხვავებულობის რელატივისტური კვლევის უნარი, მათ შეეძლოთ მიმდინარე ეთნო–კულტურულ პროცესებზე დაკვირვება და მათი განვითარების პერსპექტივების პროგნოზირება. ეთნოსთაშორის ურთიერთობებზე მოქმედი ფაქტორების, ეთნოსთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ტრადიციული სისტემებისა და თანამედროვე მექანიზმების შესახებ არსებული ცოდნის გამოყენება; სხვადასხვა სახის კონფლიქტების (იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური თუ სხვა) ჩამოყალიბების მიზეზების, განვითარების შესაძლო ვარიანტების, სავარაუდო შედეგების ანალიზი; არსებული ეთნოგრაფიული რეალობის (ეთნიკური თუ ეთნოგრაფიული თავისებურებების) ფიქსაცია, რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი ტრადიციული ელემენტის რევიტალიზაციის (მაგ. სოციალური კონტროლის მექანიზმები, ურთიერთდახმარების ფორმები და სხვა) მიზანშეწონილების დასაბუთება. მოამზადოს ეთნოგრაფიული რეალობისა და თავისებურებების (განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება კავკასიის რეგიონსა და საქართველოზე) მცოდნე კვალიფიციური სპეციალისტი, რომლისთვისაც კარგად იქნება ცნობილი კავკასიისთვის დამახასიათებელი პრობლემები, რეგიონში მცხოვრები ხალხების ისტორიულ-კულტურული ურთიერთობები, მათი ყოფა და ისტორიის ხანგრძლივ პერიოდებზე გავლენის მქონე ღირებულებათა სისტემები, ეთნიკური კატეგორიები, ინტერეთნიკური ურთიერთობების მარეგულირებელი ფაქტორები. გამოყენებულ იქნება დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო მიღწევები და მეთოდები, მსოფლიოს წამყვანი სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილება.

ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ჰუმანიტარულ, არამედ სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.

ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი შედგენილია ლოგიკურად, რათა საფეხურებრივი პრინციპით, თანდათანობით მოხდეს იმ კომპეტენციების გამომუშავება და კვალიფიკაციის მიიღება, რომელსაც, ზოგადად, პროგრამა  და, კერძოდ, მისი მიზან-შედეგები ითვალისწინებს. არჩევითობის პრინციპი უზრუნველყოფილია როგორც ძირითადი სპეციალობის, ისე დამატებითი სპეციალობის (ასეთის არჩევის შემთხვევაში) და საფაკულტეტო დისციპლინების ფარგლებში. სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.) კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეთნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:

· ცოდნა და გაცნობიერება:

სტუდენტებს გადაეცემათ დარგობრივი თეორიული ცოდნა ეთნოლოგიური მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიული მიდგომებისა და მიმდინარეობების, დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდეციების შესახებ. სტუდენტები გაეცნობიან ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა ეთნოსი (ხალხი) და მისი მახასიათებლები _ მატერიალური და სულიერი კულტურა, ნათესაობის სისტემები, სოციალური და პოლიტიკური სტრუქტურები, ფსიქოლოგიური თავისებურებები და ეთნიკური ხასიათი, ღირებულებათა სისტემა, კულტურათაშორისი მიმართებანი და კულტურის დინამიკა, აღზრდის ტრადიციები და ქცევის ნორმები. შეისწავლიან მსოფლიოს ხალხთა წარმოშობისა და განსახლების, მათი ანთროპოლოგიური, ლინგვისტური და კულტურული კუთვნილების საკითხებს. მიღებული ცოდნა სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას წარმოიდგინონ მსოფლიოს ეთნიკური სურათი, გააკეთონ მოვლენათა ისტორიულ-ეთნოლოგიური ანალიზი და განსხვავებულ კონტექსტში აღიქვან ისტორიული და მიმდინარე პროცესები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება საქართველოსა და კავკასიის ეთნოლოგიური პრობლემების შესწავლაზე.	სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის, უნარები.

· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

პროგრამა სტუდენტებს შესძენს პრაქტიკულ გამოცდილებას ეთნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით მოახდინონ მასალის ფიქსაცია-კლასიფიკაცია და ანალიზი. მათ შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება ეთნიკურ პრობლემათა განხილვა-მოგვარების მიმართულებით წარმართულ საქმიანობაში. შეძლებენ გაანალიზონ რეგიონში მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები, რაც გავლენას ახდენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ ზოგად თეორიული და გარკვეული პრაქტიკული (საველე პრაქტიკის გავლისას მიღებული) ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ გამოიყენონ თეორიული მიდგომები და არგუმენტები სხვადასხვა ეთნო-კულტურულ პრობლემასთან მიმართებაში, შეკრიბონ მათთვის საინტერესო მასალა, სათანადო მეთოდების გამოყენებით და მოახდინონ მონაცემთა ინტერპრეტაცია დარგში არსებული თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით, გამოუმუშავდებათ სწავლისა და კვლევის დაგეგმა-ორგანიზების პრაქტიკული უნარი. 

· დასკვნის უნარი:

სწავლების პროცესში სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ ისეთი უნარები, როგორიცაა ანალიზისა და სინთეზის უნარი (კოგნიტიური უნარები); მათ შეეძლებათ მონაცემთა განზოგადება და თეორიული მეთოდების გამოყენებით განმაზოგადებელი დასკვნების გამოტანა.

· კომუნიკაციის უნარი:

პროგრამის კურსდამთავრებულებს გამოუმუშავდებათ ლინგვისტური უნარებიდან ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ასევე იდებისა და პრობლემების შესახებ მსჯელობის უნარი; ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის უნარი და ეთიკური პასუხისმგებლობა (სოციალური უნარები).

· სწავლის უნარი:

გამოუმუშავდებათ სწავლისა და კვლევის დაგეგმა-ორგანიზების უნარი, ესეს, რეფერატის, საბაკალავრო ნაშრომის მომზადება ხელს შეუწყობს კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის პროექტების შემუშავების დაგეგმვის უნარის გამომუშავებას (მეთოდოლოგიური უნარი); გამოუმუშავდებათ სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღებისა და გამოყენების უნარი (ტექნოლოგიური უნარი);, სისტემური უნარებიდან დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის, უნარები.	

· ღირებულებები:

პროგრამის კურსდამთავრებულებს განუვითარდებათ სამყაროს რელატივისტური ხედვის, შესაბამისად შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო, ღია საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ღირებულებები, მათ შეეძლებათ ამ ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

ზემოთაღნიშნული შედეგები მიიღწევა სალექციო–სასემინარო მუშაობისას აქტიურობის, პრეზენტაციების, კოლოკვიუმებისა და ტესტების მეშვეობით, სასემინარო მუშაობისას მიცემული პრაქტიკული დავალებების შესრულების, ესეების, საველე ანგარიშების, საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებითა და საველე საექსპედიციო მუშაობაში აქტიური ჩართვით.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოც.პროფ. ქეთევან ხუციშვილი. 

ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge, kkhutsishvilik@gmail.com 




დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ეთნოლოგია/Ethnology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი. დამატებით საბაკალავრო პროგრამაში 60 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 40 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია  ფართო თეორიული და პრაქტიკული სისტემური ცოდნა მისცეს კურსდამთავრებულს ეთნოლოგიის, როგორც დარგის მიზნებისა და მეთოდებისა. ასეთი კადრების მომზადებას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ქართული სახლემწიფოსთვის, რადგან დღეისათვის და მომავალშიც ქართული სახელმწიფოსა და პოლიტიკის განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს რეგიონში მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები, რაც გავლენას ახდენს რეგიონის ქვეყნებსა და ხალხებზე, და რიგ შემთხვევებში მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. 

ამ  მიზნის მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების განხორციელებას, კერძოდ,

· მისცეს  კურსდამთავრებულებს თანამედროვე  ეთნოლოგიური მეთოდების, თეორიების ცოდნა და მათი პრაქტიკული გამოყენების უნარი, რომელთა საფუძველზეც შეეძლებათ წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად პრაქტიკული კვლევების განხორციელება.  

· გამოუმუშაოს სტუდენტებს საველე მონაცემების საფუძველზე მსოფლიოს ხალხთა სოციო-კულტურული განსხვავებულობის რელატივისტური კვლევის უნარი, რათა მათ შეეძლოთ მიმდინარე ეთნო–კულტურულ პროცესებზე დაკვირვება და მათი განვითარების პერსპექტივების პროგნოზირება. მოამზადოს ეთნოგრაფიული რეალობისა და თავისებურებების (განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება კავკასიის რეგიონსა და საქართველოზე) მცოდნე კადრი, რომლისთვისაც კარგად იქნება ცნობილი კავკასიისთვის დამახასიათებელი პრობლემები, რეგიონში მცხოვრები ხალხების ისტორიულ-კულტურული ურთიერთობები, მათი ყოფა და ისტორიის ხანგრძლივ პერიოდებზე გავლენის მქონე ღირებულებათა სისტემები, ეთნიკური კატეგორიები, ინტერეთნიკური ურთიერთობების მარეგულირებელი ფაქტორები.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 





სწავლის შედეგი:

პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ თავიანთ ძირითად სპეციალობასთან კომბინირებით და ზოგადთეორიული და გარკვეული პრაქტიკული (საველე პრაქტიკის გავლისას მიღებული) ცოდნის საფუძველზე გამოიყენონ როგორც სტანდარტული ასევე გამორჩეული თეორიული მიდგომები და არგუმენტები სხვადასხვა ეთნო-კულტურულ პრობლემასთან მიმართებაში, შეკრიბონ მათთვის საინტერესო მასალა, სათანადო მეთოდების გამოყენებით და მოახდინონ მონაცემთა ინტერპრეტაცია დარგში არსებული თანამედროვე სტანდარტული მიდგომების გათვალისწინებით. სწავლების პროცესში სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ ისეთი უნარები, როგორიცაა ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის, ინფორმაციის მოპოვების, ასევე იდებისა და პრობლემების შესახებ მსჯელობის დროს საჭირო კომუნიკაციის უნარები.



· ცოდნა და გაცნობიერება:

კურსდამთავრებულებს აქვთ დარგობრივი თეორიული ცოდნა ეთნოლოგიური მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიული მიდგომებისა და მიმდინარეობების, დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდეციების შესახებ.  განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია საქართველოსა და კავკასიის ეთნოლოგიური პრობლემების შესწავლაზე.	კაურსდამთავრებულებს გამომუშავებული აქვთ დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის  უნარები.



· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

პროგრამა უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულთათვის პრაქტიკულ გამოცდილებას, ეთნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით მოახდინონ მასალის ფიქსაცია-კლასიფიკაცია. აქვთ უნარი, გაანალიზონ რეგიონში მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები, რაც გავლენას ახდენს აქ მიმდინარე პროცესებზე. პროგრამის კურსდამთავრებულებს გამოუმუშავდებათ სწავლისა და კვლევის დაგეგმა-ორგანიზების პრაქტიკული უნარი.



· დასკვნის  უნარი:

სწავლების პროცესში კურსდამთავრებულები იძენენ ისეთ უნარებს, როგორიცაა ანალიზისა და სინთეზის უნარი (კოგნიტიური უნარები); მათ შეუძლიათ მონაცემთა განზოგადება და თეორიული მეთოდების გამოყენებით განმაზოგადებელი დასკვნების გამოტანა.



· კომუნიკაციის  უნარი:

პროგრამის კურსდამთავრებულებს გამომუშავებული აქვთ ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის, ასევე იდებისა და პრობლემების შესახებ მსჯელობის უნარი; ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის უნარი და ეთიკური პასუხისმგებლობა (სოციალური უნარები).



· სწავლის  უნარი:

მათ აქვთ სწავლისა და კვლევის დაგეგმვა-ორგანიზების უნარი, ესეს, რეფერატის მომზადება ხელს უწყობს კვლევითი და პრაქტიკული ხასიათის პროექტების შემუშავება–დაგეგმვის უნარის გამომუშავებას (მეთოდოლოგიური უნარი); სისტემური უნარებიდან დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის უნარები.	



· ღირებულებები:

პროგრამის კურსდამთავრებულებს განუვითარდებათ სამყაროს რელატივისტური ხედვის, შესაბამისად შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო, ღია საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ღირებულებები, მათ შეეძლებათ ამ ღირებულებათა ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

ზემოთაღნიშნული შედეგები მიიღწევა სალექციო–სასემინარო მუშაობისას აქტიურობის, პრეზენტაციების, კოლოკვიუმებისა და ტესტების მეშვეობით, სასემინარო მუშაობისას მიცემული პრაქტიკული დავალებების შესრულების, ესეების, საველე ანგარიშების მომზადებითა და საველე საექსპედიციო მუშაობაში აქტიური ჩართვით.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოც.პროფ. ქეთევან ხუციშვილი. 

ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge, kkhutsishvilik@gmail.com 




საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: კულტურის კვლევები/Cultural Studies



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კულტურის კვლევათა ბაკალავრი / BA in Cultural Studies          



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 

240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო 240 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 55 ESTC კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 55 ESTC კრედიტი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევათა საბაკალავრო პროგრამა კომპლექსურად შეისწავლის კულტურის ფენომენს,  კულტურის კვლევებში გამოყენებულ ძირითად ცნებებსა და კატეგორიებს, სკოლებსა და მიმდინარეობებს, რომელთა წარმომადგენლებმა სათავე დაუდეს კულტურის მეცნიერებათა ჩამოყალიბებას კვლევის ცალკე დარგად, კულტურის ემპირიული კვლევის მეთოდებს. სტუდენტი ეუფლებას კულტურის ფენომენისადმი ინტერდისციპლინური მიდგომის, ემპირიული მასალის თავმოყრისა და ანალიზის უნარ-ჩვევებს.

პროგრამის მიზანია, კულტურის კვლევათა სფეროში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს სპეციალისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება შრომის ბაზარზე.

პროგრამა აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს და ავითარებს მათ ინოვაციური კვლევებითა და სწავლებით. იგი მიზანდ ისახავს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებას, კერძოდ, კულტურული მრავალფეროვნების პოზიტიური აღქმის ხელშეწყობას, კულტურათაშორისი დიალოგის პრინციპების დამკვიდრებას, რაც გულისხმობს სხვა კულტურების გაცნობას, კულტურათაშორისი განსხვავებების გაცნობიერებას, განსხვავებულის პატივისცემას; სტერეოტიპების, ქსენოფობიის და რასიზმის პრევენციას; მრავალფეროვან კულტურულ გარემოში ორიენტაციის, წარმატებული კომუნიკაციისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის კულტურის კვლევათა საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქე - ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

სწავლის შედეგი: საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტს ზოგადი ჰუმანიტარული ცოდნითა და კონკრეტული კომპეტენციით კულტურის კვლევათა სფეროში; ეხმარება დაინახოს, როგორ უკავშირდება კულტურული განვითარების პრობლემები პოლიტიკურ და სოციალურ ინტერესებს ამა თუ იმ ეპოქაში; რამდენად დამოკიდებულია წარსულის აღქმა და რეპრეზენტაცია კონკრეტულ კულტურულ სივრცეზე; როგორ იცვლება სამეცნიერო ინტერესები, კატეგორიები და პრობლემები დროსთან ერთად; სტუდენტს უნდა შეეძლოს ინფორმაციის მოპოვება და გამოყენება, პრობლემის იდენტიფიცირება, მისი გადაწყვეტის ხერხებისა და გზების შერჩევა; ჰქონდეს ფაქტობრივი მასალის ანალიზისა და სინთეზის უნარი; შეეძლოს კონსტრუქციული გზით კრიტიკული შეხედულებების გამოხატვა, თავისი შესაძლებლობების წარმოჩენა ზეპირი და წერილობითი ფორმით.

პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს უყალიბდება მულტიკულტურულ გარემოში ორიენტაციის,  კომუნიკაციის, კულტურული განსხვავებებით განპირობებული კონფლიქტური სიტუაციების თავიდან აცილების უნარ-ჩვევები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, თანამედროვე გლობალურ სამყაროში, მეორე მხრივ კი საქართველოს მრავალეთნიკურ, მრავალკუტურულ და მრავალკონფესიურ რეალობაში წარმატებული თვითდამკვიდრებისათვის. კურსდამთავრებულთა სახით საზოგადოება შეიძენს გახსნილ, ტოლერანტულ, სტერეოტიპებისა და ცრურწმენებისგან თავისუფალ მოქალაქეებს, რომლებიც შეძლებენ შეძენილი ფასეულობები, ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარონ თანატოლებს და გამოიყენონ მომავალ ცხოვრებაში. ეს ხელს შეუწყობს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.



ცოდნა და გაცნობიერება: სალექციო და სასემინარო მუშაობისათვის განსაზღვრული თეორიული და ემპირიული მასალის ათვისების საფუძველზე, ბაკალავრი ფლობს საბაზისო ცოდნას კულტურის მეცნიერებებში, კულტურის ფენომენის მეცნიერული ანალიზის საწყისებს, აქვს წარმოდგენა კულტურის ფენომენის კვლევის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს ძირითად პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს კულტურის მეცნიერებებში, აქვს კულტურული ფაქტებისა და მოვლენების კონტექსტუალიზაციის უნარი. ამ ცოდნას იგი იყენებს საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.  



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: შეძენილი ცოდნა სტუდენტს უყალიბებს ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის, ლიტერატურის მოძიების, სისტემატიზაციის, კრიტიკული ანალიზის,  ზეპირი და წერილობითი ფორმით მუშაობის შედეგების პრეზენტაციის უნარს, რომელიც აუცილებელია დასაქმებისა და წარმატებული საქმიანობისათვის. პროგრამის გავლის შედეგად შეძენილი უნარ-ჩვევები კურსდამთავრებულს აძლევს მულტიკულტურულ გარემოში დასაქმებისა და სწავლის შესაძლებლობას.და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, დასკვნის გამოიტანა და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება.



კომუნიკაციის უნარი: კულტურის კვლევათა  ბაკალავრს  შეუძლია სხვადასხვა ტიპის პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება, ეფექტური ურთიერთობა სასწავლო თუ სამუშაო ჯგუფში.



დასკვნის უნარი: კულტურის კვლევათა ბაკალავრს შეუძლია კულტურის ფენომენთან დაკავშირებული ემპირიული მონაცემების შეგროვება, განმარტება და ანალიზი შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტირება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს კულტურის კვლევათა პრობლემატიკის სინქრონული და დიაქრონული ხედვის უნარი; სიტუაციაში ადაპტირებისა და, მინიმალური დახმარების პირობებში, მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.



სწავლის უნარი: კულტურის კვლევათა ბაკალავრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაო გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების მოძიება და გამოყენება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა, მისი თანმიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების დამოუკიდებლად სრულყოფა პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში; დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში მიღებული რეკომენდაციების შესაბამისად; სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: კულტურის კვლევათა ბაკალავრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა, აკადემიური და ეთიკური ნორმები; იცავს ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას; აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის, განსხვავებული კულტურებისა და რელიგიების პატივისცემა; პატივს სცემს დემოკრატიულ ფასეულობებს.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). შეძენილი ცოდნის შემოწმებისა და პრაქტიკული გამოყენების ამოცანას ემსახურება საბაკალავრო ნაშრომი, რომელიც, ამავე დროს, საფუძველს უყრის დამოუკიდებელი კვლევის უნარის ჩამოყალიბებას. პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები საერთოა ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სხვადასხვა  საბაკალავრო პროგრამასთან. ეს უზრუნველყოფს კულტურის მეცნიერებათა სფეროსათვის აუცილებელ მრავალმხრივ და ინტერდისციპლინურ ცოდნას.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. ნინო ჩიქოვანს.

ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com


დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: კულტურის კვლევები/ Cultural Studies



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი. 40 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ზოგადი ცოდნა კულტურის კვლევათა სფეროში და აღჭურვოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მისი შანსების გაზრდას  შრომით  ბაზარზე ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად. კულტურის მეცნიერებების დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  წინაპირობის გარეშე.

პროგრამაზე სწავლის დაწყება რეკომენდებულია მესამე სემესტრიდან. კულტურის კვლევების დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სასურველია, შემოვიდნენ სტუდენტები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფარგლებში ისტორიის, არქეოლოგიის, ხელოვნებათმცოდნეობის, ეთნოლოგიის, ქართული ფილოლოგიის, რომელიმე უცხოენოვანი ფილოლოგიის  და სხვ. ძირითადი პროგრამებიდან; ასევე სასურველია სტუდენტთა მიღება სოციალ-პოლიტიკური პროფილის პროგრამებიდან. ამ ძირითადი პროგრამების კომბინირება კულტურის კვლევების დამატებით პროგრამასთან გაუფართოებს სტუდენტს ცოდნის არეალს და მისცემს კურსდამთავრებულს შრომით ბაზარზე დასაქმების მეტ შანსს. 





სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება: სალექციო და სასემინარო მუშაობისათვის განსაზღვრული თეორიული და ემპირიული მასალის ათვისების საფუძველზე, ბაკალავრი ფლობს საბაზისო ცოდნას კულტურის მეცნიერებებში, კულტურის ფენომენის მეცნიერული ანალიზის საწყისებს, აქვს წარმოდგენა კულტურის ფენომენის კვლევის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს ძირითად პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს კულტურის მეცნიერებებში.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, ლიტერატურის მოძიება, სისტემატიზაცია, მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და წერილობითი ფორმით.



დასკვნის უნარი: სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, დასკვნის გამოიტანა და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება.



კომუნიკაციის უნარი: სემინარული მუშაობა სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი მუშაობის შედეგების აუდიტორიისათვის მიწოდებისა და დისკუსიაში მონაწილეობის უნარს.



სწავლის უნარი: კულტურის კვლევათა სფეროში არსებული ლიტერატურის მოძიებისა და სწავლის პროცესში მისი გამოყენებისათვის მზაობა.



ღირებულებები: კულტურული მრავალფეროვნების,  კულტურათა თანაბარ მნიშვნელიანობისა და კულტურათაშორისი დიალოგის პრინციპების, როგორც ღირებულებათა დამკვიდრება.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. ნინო ჩიქოვანს.

ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com








საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება:  ხელოვნებათმცოდნეობა/Theory and History of Art



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი / BA in Theory and History of  Art

სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნეობა



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის  საბაკალავრო პროგრამით ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა ფაკულტეტებზე.

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  85 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად სავალდებულო მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 25 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს. 



სწავლების ენა: ქართული 



პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს მისცეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საბაზისო ცოდნა ხელოვნებისა და არქიტექტურის სხვადასხვა სფეროს, პერიოდისა და მიმართულების შესახებ. სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ განათლება ხელოვნების ისტორიასა და თეორიაში, დაეუფლონ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, მოემზადონ სწავლის გაგრძელებისათვის შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე ან დამოუკიდებელი პრაქტიკული მუშაობისათვის. 

პროგრამა სტუდენტებს აძლევს სპეციალიზებულ ცოდნას მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორიაში წინარექრისტიანული ხანიდან დღემდე; ჩამოუყალიბებს და განუვითარებს მეთოდოლოგიურ უნარ-ჩვევებს პროფესიული პოზიციებით განპირობებული სამუშაოს შესრულებისათვის. 

დარგის – ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და მასში გაერთიანებული საგნები ისწავლება ეპოქებისა და რეგიონების თანადროული რეალიების ფართო კონტექსტში, კომპარატიული მეთოდით. სავალდებულო საგნების გარდა, სტუდენტს ეძლევა არჩევითი დისციპლინების ფართო არჩევანი. სწავლების ამ საფეხურზე გათვალისწინებულია ლექციები, სემინარები, წერითი სამუშაოები, დისკუსია, გასვლითი პრაქტიკა როგორც საკუთრივ ძეგლებზე, ისე მუზეუმებში, ხელოვანთა სახელოსნოებში. ხელოვნების ისტორია, როგორც საუნივერსიტეტო საგანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისი დაარსებიდან არსებობს. ხანგრძლივი ტრადიციის პირობებში ეს დარგი გათვალისწინებულია, როგორც საკუთრივ ხელოვნებათმცოდნეებისათვის, ისე მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებისათვის.

სასწავლო პროგრამა განაპირობებს ფართო პროფილის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადებას, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება თანამედროვე დასაქმების ბაზარზე. 

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს ექნება სწავლის გაგრძელების და პიროვნული განვითარების საშუალება დემოკრატიული ფასეულობების შესაბამისად. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:  

1. ცოდნა და გაცნობიერება: 

		1.1

		ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.2

		საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.3

		აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.4

		რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		1.5

		ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.6

		ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით)



		1.7



		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    



		1.8

		სპეციფიკური ცოდნა ანტიკური ხელოვნების არსაა და ფუნქციებზე, ფილოსოფიურ საფუძვლებზე, მსოფლმხედველობით წანამღვრებზე და მის ძირითად სტილისტურ თავისებურებზე.  ხელოვნების ნაწარმოების ფორმის ანალიზის ჩვევები, ცოდნა არქიტექტურის კონსტრუქციულ და კომპოზიციურ  საფუძვლებზე (ანტიკური ორდერების და ა.შ. მაგალითზე) და სხვ. 

		ანტიკური სამყაროს ხელოვნება (სავალდებულო);

ძველი სამყაროს ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი)



		1.9

		ცოდნა ძველი აღმოსავლეთის ხელოვნების შესახებ. 

რეგიონის (შუამდინარეთი, ეგვიპტე, ანატოლიის ზეგანი, არაბეთის ნახევარკუნძული) ხელოვნების კვლევის ისტორიის, მიზნების, მნიშვნელობის, უძველესი კულტურების წარმოშობის, მათი სოციალურ-კულტურული მახასიათებლების შესახებ;

		ძველი აღმოსავლეთის ხელოვნება (სავალდებულო);

ძველი სამყაროს ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი)





		1.10

		სპეციფიკური ცოდნა  ქრისტიანული აღმოსავლეთის ქვეყნების ხელოვნების არსაა და ფუნქციებზე,  მსოფლმხედველობით წანამღვრებზე დ  ძირითად სტილისტურ თავისებურებზე.  ურთიერთობა მეზობელ მაჰმადიანურ სამყაროსთან. ხელოვნების ნაწარმოების ფორმის ანალიზის ჩვევები, ცოდნა არქიტექტურის კონსტრუქციულ და კომპოზიციურ საფუძვლებზე და სხვ. 

		შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება (სავალდებულო);

ისლამური ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი)



		1.11

		ცოდნა მსოფლიო ხელოვნების განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპის _ შუა საუკუნეების ევროპის _ დამახასიათებელი თავისებურებების, დარგთა მრავალფეროვნების შესახებ:კულტურული, ისტორიული და რელიგიური კონტექსტის შესახებ, რომელშიც ყალიბდება და ვითარდება შუა საუკუნეების ხელოვნება; 

		შუა საუკუნეების ქრისტიანული დასავლეთის ხელოვნება (სავალდებულო);

ევროპული ხელოვნება (რენესანსი) (სავალდებულო)



		1.12

		სპეციფიკურ ცოდნა აღმოსავლური ხელოვნების არსაა და ფუნქციებზე, ფილოსოფიურ საფუძვლებზე, მსოფლმხედველობით წანამღვრებზე და მის ძირითად სტილისტურ თავისებურებზე.  ხელოვნების ნაწარმოების ფორმის ანალიზის ჩვევები, ცოდნა არქიტექტურის, სახვითი და დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების ძირითად საფუძვლებზე და სხვ.

		აღმოსავლური ხელოვნება (სავალდებულო);

ისლამური ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი)



		1.13

		ცოდნა დასავლეთ ევროპის კულტურის ზოგად-ტიპოლოგიური ნიშნების, სპეციფიკიური სოციო-კულტურული ძვრების შესახებ  მე-13-16 სს. რენესანსის შიდა კანონზომიერებების, ეტაპების, განვითარების ლოგიკის შესახებ; აღორძინების ეპოქის სპეციფიური თვისებების გამოვლინების შესახებ სხვადასხვა სკოლების, ხელოვანთა შემოქმედებაში.

		ევროპული ხელოვნება (რენესანსი);

შუა საუკუნეების ქრისტიანული დასავლეთის ხელოვნება (სავალდებულო);







		1.14

		ცოდნა ევროპის ახალი ხელოვნების საფუძვლების, ფილოსოფიური, მსოფლმხედველობითი წანამძღვრების, ზოგადი ტენდენციების შესახებ.   ბაროკოს ფერწერისს, გამოყენებით ხელოვნების და არქიტექტურის, ჰოლანდიის “ოქროს საუკუნის” ფერწერის, ესპანეთის ფერწერულ სკოლას,  XVIII ს-ის ინგლისის ფერწერის, კლასიციზმის და ნეოკლასიციზმის არქიტექტურის, როკოკოს ხელოვნების და სხვ, შესახებ, აგრეთვე XVIII_XIX სს. მიჯნის ახალ რეალისტურ ტენდენციების შესახებ ევროპის სახვით ხელოვნებაში.  

		ევროპული ხელოვნება  მე–17–18 სს.) (სავალდებულო)



		1.15

		ცოდნა XX საუკუნის ევროპისა და ამერიკის სახვითი და ვიზუალური ხელოვნების ძირითადი და მოწინავე მიმართულებების შესახებ. უცხოური სახელოვნებათმცოდნეო ლიტერატურის დამუშავებით სტუდენტი  შესძლებს ევროპული და ამერიკული სახვითი ხელოვნების საფუძვლიან შესწავლას, რაც შემდგომში გაუადვილებს მას თანამედროვე  ქართულ ხელოვნებში არსებული პროცესების შესწავლას და გააზრებას.

		მე–19–20 სს. ხელოვნება (აშშ, ევროპა) (სავალდებულო);

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი (არჩევითი)



		1.16

		ცოდნა ძველი საქართველოს ხუროთმოძღვრებისა და ხელოვნების განვითარებაში მიმდინარე პროცესების, მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ძეგლების და ხელოვნების ნიმუშების მხატვრულ-სტილისტური თავისებებების შესახებ.

		ძველი საქართველოს არქიტექტურა და სახვითი ხელოვნება (სავალდებულო);

ძველი სამყაროს ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი)



		1.17

		სპეციფიკური ცოდნა შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების და  სახვითი ხელოვნების  შესახებ, ფორმირების ისტორიულ-კულტურულ წანამძღვრებზე, შუა საუკუნეების სხვადასხვა ეტაპზე მიმდინარე პროცესების ხასიათსა და ტიპოლოგიურ-სტილისტურ თავისებურებებზე,არქიტექტურულ-სამშენებლო პოტენციალზე და ქართული არქიტექტურის თავისთავადობის განმაპირობებელ ფაქტორებზე. არქიტექტურული ძეგლის ფორმის ანალიზის კვლევის ჩვევები. 



		შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება (სავალდებულო);

 შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება (სავალდებულო);

ძველი ქართული საერო ხუროთმოძღვრება (არჩევითი);

ძველი ქართული ოქრომჭედლობა (არჩევითი);

ძველი ქართული კედლის მხატვრობა (არჩევითი);

ძველი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები საქართველოს ფარგლებს გარეთ (არჩევითი)



		1.18

		სპეციფიკური ცოდნა მეცხრამეტე-მეოცე საუკუნეების ქართული და მსოფლიო ხუროთმოძღვრების არსაა და ფუნქციებზე, მსოფლმხედველობით წანამღვრებზე და ძირითად სტილისტურ თავისებურებზე. ს არქიტექტურული ძეგლის  ფორმის ანალიზის ჩვევები, ცოდნა არქიტექტურის კონსტრუქციულ და კომპოზიციურ მახასიათებლებზე და სხვ. 

		მე–19–20 სს. ქართული არქიტექტურა (სავალდებულო);

თანამედროვე არქიტექტურა: განვითარება გლობალიზაციისკენ (არჩევითი)



		1.19

		ცოდნა ახალი და თანამედროვე ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორიის, ძირითადი მიმდინარეობებისა და სტილების,პერიოდში მოღვაწე ქართველ ხელოვანთა შემოქმედების  შესახებ. 



		ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნება (არჩევითი);

მხატვარი თეატრში –სცენოგრაფიის ისტორია (არჩევითი)



		1.20

		არქიტექტურის და სახვითი ხელოვნების ნაწარმოების აღქმის, შეფასების, ანალიზის, ინტერპრეტაციის უნარი. სქემატური ანაზომების, ჩანახატების კეთების უნარი.



		საველე პრაქტიკა (სავალდებულო;

არქიტექტურის და სახვითი ხელოვნების ძეგლთა რესტავრაციის საფუძვლები) (არჩევითი)



		1.21

		სახვითი ხელოვნების მხატრული ნაწარმოების ანალიზს. სტუდენტი გაიცნობს სახვითი ხელოვნების  „სამეტყველო ენას“.სტუდენტი საფუძვლიანად შეისწავლის იმ სახვით საშუალებებს (კომპოზიცია, ფორმა, ფერი, ხაზი, შუქ-ჩრდილი, რიტმი და სხვა), რომელთა საშუალებით იქმნება მხატვრული ნაწარმოები.



		მხატვრული ნაწარმოების ანალიზი



		1.22

		სპეციფიკური ცოდნა ხელოვნების სინთეზური დარგების შესახებ. ცოდნა ვიზუალური ხელოვნების განსაკუთრებული დარგის,  დეკორატიულ–გამოყენებითი ხელოვნების შესახებ.

		თეატრის ისტორია (არჩევითი); კინოს ისტორია (არჩევითი);მხატვარი თეატრში–სცენოგრაფიის ისტორია (არჩევითი); კოსტიუმის ისტორია (არჩევითი); დეკორატიულ–გამოყენებითი ხელოვნება  (არჩევითი)



		1.23

		სპეციფიკური ცოდნა მუზეუმების და გალერეების მენეჯმენტის, მარკეტინგის და თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემების შესახებ.

		მუზეუმები და გალერეები _ მართვის თანამედროვე მეთოდები  (არჩევითი)



		1.24

		ცოდნა ხელოვნეობათმცოდნეობის არსის, სპეციფიკის, მეთოდების, თეორიების შესახებ.

		ხელოვნებათმცოდნეობის შესავალი (საფაკულტეტო არჩევითი)



		1.25

		ზოგად, სისტემატიზირებულ  ცოდნას მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ეტაპობრივი განვითარების შესახებ. 

		მსოფლიო ხელოვნების ისტორია (საფაკულტეტო არჩევითი);

ქართული ხელოვნების ისტორია (საფაკულტეტო არჩევითი);











ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

		2.1

		ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.2

		ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.3

		საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 





რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით);





		2.4

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა (არჩევით)



		2.5

		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი



		2.6

		ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.7

		ინტელექტუალურ, მხატვრულ, ისტორიულ კონტექსტში. დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად, შეძლებს კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული მითითებების  შესაბამისად;



		ძველი აღმოსავლეთის ხელოვნება (სავალდებულო);

ანტიკური სამყაროს ხელოვნება (სავალდებულო);

შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება (სავალდებულო);

შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება (სავალდებულო);

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება (სავალდებულო);

 შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება (სავალდებულო);

ევროპული ხელოვნება  მე–17–18 სს.) (სავალდებულო)



		2.8

		საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე მუშაობის, რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი.



		მუზეუმები და გალერეები _ მართვის თანამედროვე მეთოდები  (არჩევითი)



		2.9

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ხელოვნებათმცოდნეობით, ასევე ისტორიულ-რელიგიურ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 

ისტორიულ–ხელოვნებათმცოდნეობითი ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

		ძველი სამყაროს ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი)

ისლამური ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი)

თანამედროვე არქიტექტურა: განვითარება გლობალიზაციისკენ (არჩევითი)

მოდერნიზმიდან პოსტავანგარდამდე (არჩევითი)









დასკვნის უნარი: 

ანალიზის უნარი, სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვების, განმარტების, ასევე განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი;ვიზუალური მასალის ღრმა ცოდნასთან ერთად დაეუფლებიან მრავალმხრივი ანალიზის, ისტორიული და შესაბამისი ინტელექტუალური კონტექსტის გააზრების მეთოდოლოგიებს, შეეძლებათ სპეციფიკური საგნებისა და საკითხების განხილვა ხელოვნებისა და არქიტექტურის ისტორიის სფეროში.



 კომუნიკაციის უნარი:

სტუდენტს აქვს კომუნიკაციის უნარი – იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემის უნარი,  ქართულ და  უცხოურ ენებზე: აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროფესიული მიზნებისთვის გამოყენების უნარი. 





სწავლის უნარი: 

· სტუდენტი შეიძენს ახალი მეთოდების ათვისების,  საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენის უნარს; შეიძენს დარგში მიმდინარე ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური, პრაქტიკული და მეცნიერული სიახლეების თვალყურის მიდევნების და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარს.

· მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: 

ბაკალავრს აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური  პასუხისმგებლობა და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. სტუდენტი იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. ეცნობა პროფესიული ეთიკის ნორმებს. გამოიმუშავებს შემწყნარებლობისა და პროფესიული პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობას.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის შედეგების მისაღწევად ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, და სხვ.).  პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80 – კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60 – საკმარისი,  E;  41-50 – ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შუალედური შეფასების შემდეგ სემინარზე ხდება ტიპიური შეცდომების განხილვა–ანალიზი. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორს 

სრულ პროფესორ ზაზა სხირტლაძეს 

ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com




დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  ხელოვნებათმცოდნეობა/ Theory and History of Art   



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი: ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტიდან  40 კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს, 20 კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს (სადაც სტუდენტი ირჩევს  ხელოვნებათმცოდნეობის ძირითადი პროგრამის ნებისმიერ სავალდებულო ან არჩევით დისციპლინას, რომლის წინაპირობასაც აკმაყოფილებს). 



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა ხელოვნებათმცოდნეობაში ინარჩუნებს ამავე დარგის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის პროფილს. სასწავლო დისციპლინების გარკეული კონცენტრაციით მსოფლიო სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის განვითარების ზოგადი სურათის წარმოჩენით.  

სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ განათლება ხელოვნების ისტორიასა და თეორიაში, დაეუფლონ პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, მოემზადონ სწავლის გაგრძელებისათვის შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე აღნიშნული მიმართულებით. 

პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც განაპირობებს მისი შანსების გაზრდას  შრომით  ბაზარზე ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად. ხელოვნებათმცოდნეობის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. 

დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დაწყება მიზანშეწონილია მაქსიმუმ სწავლების მეოთხე სემესტრიდან;  (მაპროფილებელი საგნების სწავლება ხუთი სემესტრის მანძილზე გრძელდება). ხელოვნებათმცოდნეობის დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სასურველია, შემოვიდნენ სტუდენტები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფარგლებში ისტორიის, ქართული ფილოლოგიის, არქეოლოგიის, კულტურის კვლევების,  ეთნოლოგიის და სხვ. ძირითადი პროგრამებიდან; ასევე სასურველია სტუდენტთა მიღება სოციალ-პოლიტიკური პროფილის პროგრამებიდან (მაგ., ჟურნალისტიკა), ეკონომიკის ფაკულტეტის სხვადასხვა პროგრამიდან (მაგ., ტურიზმი და სხვ.). ამ ძირითადი პროგრამების კომბინირება ხელოვნებათმცოდნეობის დამატებით პროგრამასთან გაუფართოებს სტუდენტს ცოდნის არეალს და მისცემს კურსდამთავრებულს შრომით ბაზარზე დასაქმების მეტ შანსს. 



სწავლის შედეგი:

დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:



ცოდნა და გაცნობიერება

სპეციფიკური ცოდნა ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური, შუა საუკუნეების რენესანსის, მე–17–18 სს. ევროპის სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის შესახებ.  

ცოდნა ახალი და თანამედროვე ქართული და მსოფლიო სახვითი ხელოვნების ისტორიის, ძირითადი მიმდინარეობებისა და სტილების, ამ პერიოდში მოღვაწე  ხელოვანთა შემოქმედების  შესახებ.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ინტელექტუალურ, მხატვრულ, ისტორიულ კონტექსტში. დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად, შეძლებს კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელებას წინასწარ განსაზღვრული მითითებების  შესაბამისად;



პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობრივი მონაცემების გააზრება როგორც ხელოვნებათმცოდნეობით, ასევე ისტორიულ-რელიგიურ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 

ისტორიულ–ხელოვნებათმცოდნეობითი ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.



დასკვნის უნარი: 

ანალიზის უნარი, სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვების, განმარტების, ასევე განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; ვიზუალური მასალის ღრმა ცოდნასთან ერთად დაეუფლებიან მრავალმხრივი ანალიზის, ისტორიული და შესაბამისი ინტელექტუალური კონტექსტის გააზრების მეთოდოლოგიებს, შეეძლებათ სპეციფიკური საგნებისა და საკითხების განხილვა ხელოვნებისა და არქიტექტურის ისტორიის სფეროში.



 კომუნიკაციის უნარი:

სტუდენტს აქვს კომუნიკაციის უნარი – იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემის უნარი,  ქართულ და  უცხოურ ენებზე: აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროფესიული მიზნებისთვის გამოყენების უნდარი.



სწავლის უნარი: 

სტუდენტი შეიძენს ახალი მეთოდების ათვისების,  საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენის უნარს; შეიძენს დარგში მიმდინარე ტექნოლოგიური და მეთოდოლოგიური, პრაქტიკული და მეცნიერული სიახლეების თვალყურის მიდევნების და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარს. მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე გაგრძელების შესაძლებლობა.

 

ღირებულებები: 

ბაკალავრს აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური  პასუხისმგებლობა და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. სტუდენტი იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. ეცნობა პროფესიული ეთიკის ნორმებს. გამოიმუშავებს შემწყნარებლობისა და პროფესიული პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობას.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის შედეგების მისაღწევად ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80 – კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60 – საკმარისი,  E;  41-50 – ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შუალედური შეფასების შემდეგ სემინარზე ხდება ტიპიური შეცდომების განხილვა–ანალიზი. 





საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორს 

სრულ პროფესორ ზაზა სხირტლაძეს 

ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com




საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:  Caucasiology / კავკასიოლოგია 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  კავკასიოლოგიის ბაკალავრი / BA in Caucasiology 



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. პროგრამის 240 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (კავკასიოლოგის კომპეტენციის საგნები – სავალდებულო ყველა მოდულისათვის – 35 კრედიტი; მოდულისათვის სავალდებულო კურსები – 60 კრედიტი; არჩევითი კურსები ყველა მოდულისათვის – 25 კრედიტი; საბაკალავრო ნაშრომი – 10 კრედიტი). 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



სწავლის მიზანი: 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ინტერდისციპლინარულია და კომპლექსურად შეისწავლის კავკასიის რეგიონს –კავკასიაში გავრცელებულ ენებს (იბერიულ–კავკასიურ ენებს: ადიღეურს, აფხაზურს, უბიხურს, ჩეჩნურს, ინგუშურს, ბაცბურს, ხუნძურს, უდიურს, თაბასარანულს, ლაკურს და არაიბერიულ–კავკასიურ ენებს: აზერბაიჯანული, ოსური); იბერიულ–კავკასიურ, არეალურ და პალეოკავკასიური ლინგვისტიკის საფუძვლებს; კავკასიის ხალხთა ისტორიასა და კულტურას, კავკასიური ცივილიზაციის ტრანსფორმაციებს ეპოქათა მიხედვით, კულტურული ანთროპოლოგიის საკითხებს (კავკასიის ეთნოლოგია, კავკასიის არქეოლოგია, კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი) და ფიზიკური ანთროპოლოგიის საკვანძო პრობლემებს. დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროგრამა 7 მოდულითაა წარმოდგენილი: 1. აფხაზთმცოდნეობა; 2. ადიღეური (ჩერქეზული);  3. ჩეჩნური (ნახური); 4. დაღესტნური; 5. ოსთმცოდნეობა; 6. აზერბაიჯანმცოდნეობა; 7. კავკასიის ხალხთა ისტორია.

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია კავკასიოლოგიის, როგორც რეგიონმცოდნეობის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის საფუძველზე მოამზადოს კავკასიოლოგი (ლინგვისტი, ისტორიკოსი), რომელსაც ექნება დარგობრივი კომპეტენციები და უნარები, რაც უზრუნველყოფს მის სამომავლო დასაქმებას შრომით ბაზარზე. შრომით ბაზარზე ის შეიძლება დასაქმდეს სახელმწიფო და საზოგადოებრივ სტრუქტურებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში,  გამომცემლობებში, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემებში, ბიბლიოთეკებში, არქივებსა და მუზეუმებში, ტურისტულ ფირმებში, სხვადასხვა კომპანიებში ყველა იმ თანამდებობაზე, რომელიც გათვალისწინებულ იქნება ბაკალავრის ხარისხის მქონე სპეციალისტთათვის; ასევე თარჯიმნებად, რისი მოთხოვნილებაც დღევანდელი საქართველოს შრომით ბაზარზე არსებობს.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები; 





სწავლის შედეგები:

ცოდნა-გაცნობიერება:

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად სტუდენტი მიიღებს ცოდნას კავკასიის ისტორიული რეგიონისა და ეთნოლინგვისტური თავისებურებების შესახებ. იგი განსაზღვრავს  კავკასიური   ცივილიზაციის ძირითად მახასიათებლებს, შეაფასებს კავკასიას, როგორც ისტორიულად ცივილიზაციათა შეხვედრის ადგილს, გამოკვეთს იბერიულ-კავკასიურ, პალეოკავკასიურ და არეალურ-კავკასიურ კომპონენტებს, აღწერს აბორიგენ და ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში შემოსულ ეთნოსებს, ასევე მიგრირებულ ეთნოსებს, მიგრაციათა გამომწვევ მიზეზებს. ბაკალავრი შეაფასებს კავკასიაში გავრცელებულ რელიგიათა ურთიერთმიმართების საკითხებს, ერთიან კულტურულ სივრცეს, მის ლინგვოკულტურულ და ისტორიულ მახასიათებლებს. 

ბაკალავრს პროგრამის გავლის შედეგად ეცოდინება ერთ-ერთი კავკასიური ენა A2 დონეზე (მოდულის ძირითადი ენა),  მოდულით გათვალისწინებული სხვა ენები კი - A1 დონეზე, კავკასიის ხალხთა ისტორიისა და კულტურული ანთროპოლოგიის კომპლექსური საკითხები.

ბაკალავრი გააცნობიერებს მიღებული ცოდნის შედეგებს, შეაჯამებს კავკასიური ცივილიზაციის, ტრადიციული კულტურისა და ლინგვისტური შედგენილობის თავისებურებებს, შეადარებს მას სხვა ცივილიზაციასთან, მოახდენს იბერიულ-კავკასიური, პალეოკავკასიური და არეალურ-კავკასიური ეთნოლინგვისტური ერთეულების კლასიფიცირებას. იგი ასევე გააცნობიერებს სუბსტრატულ, სუპერსტრატულ და ადსტრატულ მოვლენებს კავკასიის არეალში, განიხილავს თითოეულის თავისებურებას, განსაზღვრავს მოსული ეთნოსებისა და მათი ენების გავლენებს აბორიგენ ეთნოსებსა და ენებზე. წარმოადგენს კავკასიის ერთიანობის იდეის ისტორიულ ჭრილებს, განმარტავს მათ ისტორიულ წინაპირობებსა და თავისებურებებს.

ბაკალავრი  როგორც ისტორიული, ასევე  ლინგვისტური ძირითადი ფაქტების შეცნობით, განსაზღვრითა და  დამახსოვრებით აღწერს და მოახდენს კავკასიოლოგიის, როგორც ლინგვისტური, ასევე ისტორიული პრობლემატიკის კლასიფიკაციას; იგი შეძლებს ფაქტების ურთიერთმიმართებას და ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების ანალიზს, მიღებული ცოდნის ახალ ვითარებაში გამოყენებას, საკითხისადმი კრიტიკულ მიდგომას.

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე კავკასიოლოგიის ბაკალავრს  აქვს რეგიონმცოდნის და, კერძოდ, ლინგვისტური ან ისტორიული  სფეროების  ფართო და კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს კავკასიოლოგიის დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ერთ–ერთ კავკასიურ ენას A2) და ერთ–ერთ ევროპულ ენას  B2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

კავკასიოლოგიის  ბაკალავრს, როგორც ლინგვისტს, ასევე ისტორიკოსს  შეუძლია ზოგადად რეგიონმცოდნეობის და, კერძოდ, ლინგვისტის ან ისტორიკოსის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით, წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური საკითხებისა და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. კავკასიოლოგიის  ბაკალავრს  როგორც ლინგვისტის, ასევე ისტორიის  სპეციალობით შეუძლია ერთ–ერთი კავკასიური ენის და ერთ–ერთი ევროპული ენის პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ერთ–ერთ კავკასიურ და ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ეფექტურად გამოყენება.

ბაკალავრი შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას პრაქტიკული საკითხების გადასაჭრელად. შეაფასებს რეალურ სიტუაციას ეთნოლინგვისტური პრობლემების განხილვის დროს, დასახავს არსებული ვითარების უკეთესობისაკენ შეცვლის პრესპექტივას. შეარჩევს შესაბამის და შესაფერის მიდგომას საკითხისადმი, მოახდენს ცოდნის დემონსტრირებას და მსმენელთა დარწმუნებას არგუმენტირებული მსჯელობით. შეძლებს ისტორიული თუ ლინგვისტური მასალის ილუსტრირებას; დაუკავშირებს არსებულ პრობლემურ საკითხებს სხვა მსგავს ან ანალოგიურ სიტუაციებს, დაძებნის პრობლემის გადაჭრის გზებს.



დასკვნის უნარი: 

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრს შეუძლია ლინგვისტური და ისტორიული საკითხების ანალიზი, პრობლემათა მიზეზებისა და შედეგების დიფერენცირება, იდენტური თემატიკის კატეგორიზაცია, ურთიერთშედარება და დასკვნის გამოტანა საერთოსა და განსხვავებულის შესახებ,  კონკრეტული ლინგვისტური თუ ისტორიული საკითხის კვლევა.

საკითხთა სინთეზირებისას ბაკალავრი მხედველობაში მიიღებს ლინგვისტური კავკასიოლოგიისა და კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკვანძო, გადამკვეთ საკითხებს, მოახდენს დაკავშირებულ პრობლემათა კომბინირებას. 

კავკასიოლოგიის  ბაკალავრს როგორც ლინგვისტის, ასევე ისტორიკოსის სპეციალობით შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.



კომუნიკაციის უნარი: 

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრს შეეძლება კავკასიოლოგიაში არსებულ ლინგვისტურ თუ ისტორიულ პრობლემატიკაზე და ამ პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ რეფერირება, წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ამ ინფორმაციის გადაცემა რომელიმე უცხო ენაზე, მათ შორის ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე. ბაკალავრი შეძლებს საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებას საკომუნიკაციოდ. იგი შეძლებს არსებულ პრობლემებზე კამათში ჩართვას, საკუთარი მოსაზრებების ჩამოყალიბებას, არგუმენტირებას, პრეზენტაციას და განსხვავებული მოსაზრებების შეჯამებას. 

კავკასიოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია ეფექტური ურთიერთობა სამუშაო ჯგუფში, პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.

კავკასიოლოგიის  ბაკალავრს  შეუძლია  მაპროფილებელ (ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე) და ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე  ტექსტების არსებითი შინაარსი, ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი,  დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; შესაძლოა უჭირდეს იშვიათად გამოყენებადი იდიომების გაგება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



სწავლის უნარი: 

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრი შეძლებს საკუთარი ცოდნის შეფასებას, შეარჩევს შემდგომი სწავლის მიმართულებას, გააკეთებს კრიტიკულ დასკვნებს მიღებული ცოდნის შესახებ. ბაკალავრს აქვს უნარი  თვალი ადევნოს დარგში არსებულ სამეცნიერო სიახლეებს. 

კავკასიოლოგიის ბაკალავრს, როგორც ლინგვისტის, ასევე ისტორიკოსის სპეციალობით აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან და ხელმძღვანელთან კონსულტაცია. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: 

კავკასიოლოგიის ბაკალავრს, როგორც ლინგვისტის, ასევე ისტორიკოსის სპეციალობით   კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიურ პატიოსნებას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; პატივს სცემს დემოკრატიულ ფასეულობებს და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად.

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრს აქვს კავკასიური ეთნოკულტურისადმი ტოლერანტული განწყობა. ბაკალავრი  სწორად განსაზღვრავს კავკასიის, როგორც რეგიონის მნიშვნელობას ევროპისა და აზიის გასაყარზე; იგი შეაფასებს კავკასიის ინტეგრაციის ვექტორებს და გამოკვეთს საქართველოს როლს როგორც ცენტრალური კავკასიის ინტეგრაციაში, ასევე შემდგომ მთლიანი რეგიონის ინტეგრაციაში. განსაზღვრავს ინტეგრაციის ისტორიულ და თანამედროვე წინაპირობებს, გამოკვეთს ინტეგრაციაში ეკონომიკური და პოლიტიკური მახასიათებლების გვერდით კულტურულ-ცივილიზაციური მახასიათებლის მთავარ როლს.  



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი – ცირა ბარამიძე

ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com 




დამატებითი პროგრამის დასახელება:  Caucasiology / კავკასიოლოგია 



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ESTC კრედიტი. 50 ESTC კრედიტი ეთმობა სავალდებულო საგნებს, 10 ESTC კრედიტი არჩევითს.



სწავლების ენა: ქართული ენა



სწავლის მიზანი:  დამატებითი პროგრამის მიზანია სტუდენტებს მისცეს იბერიულ-კავკასიური ენების, ასევე კავკასიაში გავრცელებული არაიბერიულ–კავკასიური ენების – ოსურის, აზერბაიჯანულის და კავკასიის ისტორიის საკვანძო საკითხების ცოდნა. პროგრამის მიზანია სტუდენტს შეასწავლოს ერთ–ერთი კავკასიური ენა A2 დონეზე, რაც მას მისცემს საშუალებას, დაამყაროს კომუნიკაცია, თარგმნოს, განუვითაროს კავკასიის ხალხთა ისტორიისა და კულტურის კვლევის უნარ–ჩვევები.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე

დამატებითი სპეციალობის არჩევის ბოლო ვადაა III სემესტრი



ცოდნა და გაცნობიერება

კავკასიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად სტუდენტი მიიღებს ცოდნას კავკასიის ისტორიული რეგიონისა და ეთნოლინგვისტური თავისებურებების შესახებ. იგი განსაზღვრავს  კავკასიური   ცივილიზაციის ძირითად მახასიათებლებს, შეაფასებს კავკასიას, აღწერს აბორიგენ და ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში შემოსულ ეთნოსებს. ასევე მიგრირებულ ეთნოსებს, მიგრაციათა გამომწვევ მიზეზებს. ბაკალავრს პროგრამის გავლის შედეგად ეცოდინება ერთ-ერთი კავკასიური ენა A2 დონეზე (მოდულის ძირითადი ენა),  ეცოდინება აგრეთვე კავკასიის ხალხთა ისტორია და კულტურული ანთროპოლოგია სრულყოფილად.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტი შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას პრაქტიკული საკითხების გადასაჭრელად. შეარჩევს შესაბამის და შესაფერის მიდგომას საკითხისადმი, მოახდენს ცოდნის დემონსტრირებას და მსმენელთა დარწმუნებას არგუმენტირებული მსჯელობით. შეძლებს ისტორიული თუ ლინგვისტური მასალის ილუსტრირებას; დაუკავშირებს არსებულ პრობლემურ საკითხებს სხვა მსგავს ან ანალოგიურ სიტუაციებს, დაძებნის პრობლემის გადაჭრის გზებს.



კომუნიკაციის უნარი:

სტუდენტს შეეძლება კავკასიოლოგიაში არსებულ ლინგვისტურ თუ ისტორიულ პრობლემატიკაზე რეფერირება, წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ამ ინფორმაციის გადაცემა რომელიმე უცხო ენაზე, მათ შორის ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე. შეუძლია საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საკომუნიკაციოდ. მას შეუძლია არსებულ პრობლემებზე კამათში ჩართვა, საკუთარი მოსაზრებების ჩამოყალიბება, არგუმენტირება, პრეზენტაცია და განსხვავებული მოსაზრებების შეჯამება. 



დასკვნის უნარი: სტუდენტს შეუძლია ლინგვისტური და ისტორიული საკითხების ანალიზი. ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებებს არგუმენტირებულად, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები. საკითხთა სინთეზირებისას სტუდენტი მხედველობაში მიიღებს ლინგვისტური კავკასიოლოგიისა და კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკვანძო, გადამკვეთ საკითხებს, მოახდენს დაკავშირებულ პრობლემათა კომბინირებას. 

სწავლის უნარი: სტუდენტს შეუძლია საკუთარი ცოდნის შეფასება და შემდგომი სწავლის მიმართულების შერჩევა. აკეთებს კრიტიკულ დასკვნებს მიღებული ცოდნის შესახებ. აქვს უნარი, ადევნოს თვალი დარგში არსებულ სამეცნიერო სიახლეებს. 



ღირებულებები: სტუდენტს ჩამოუყალიბდება კავკასიური ეთნოკულტურისადმი ტოლერანტული განწყობა. იგი შეძლებს სწორად განსაზღვროს კავკასიის, როგორც რეგიონის მნიშვნელობა ევროპისა და აზიის გასაყარზე; იგი შეაფასებს კავკასიის ინტეგრაციის ვექტორებს და გამოკვეთს საქართველოს როლს როგორც ცენტრალური კავკასიის ინტეგრაციაში, ასევე შემდგომ მთლიანი რეგიონის ინტეგრაციაში. განსაზღვრავს ინტეგრაციის ისტორიულ და თანამედროვე წინაპირობებს, გამოკვეთს ინტეგრაციაში ეკონომიკური და პოლიტიკური მახასიათებლების გვერდით კულტურულ-ცივილიზაციური მახასიათებლის მთავარ როლს.  



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი – ცირა ბარამიძე

ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com 




Название бакалаврской программы:  Кавказоведение



Присуждаемая академическая степень:  бакалавр Кавказоведения 



Уровень обучения: Бакалавриат



Объем программы в кредитах: 240 ECTS кредитов. 240 ECTS кредитов распределяются следующим образом: 120 кредитов  - основная специальность; 50 кредитов -  обязательные факультетские дисциплины; 60 кредитов- дополнительная специальность; 10 кредитов  - т.н. свободные кредиты. 



Язык обучения: русский



Цель программы: Подготовка высококвалифицированного кавказоведа в области лингвистики и истории. В результате изучения кавказоведческой бакалаврской программы, как лингвистики так и истории на уровне B2 должны владеть одним из кавказских языков, что даст им возможность общения, делать переводы и их лингвистический анализ.



Предварительные условия для допущения к программе:  едино-национальные экзамены



Резултаты обучения:

Знание и осмысление

После окончания обучения программы бакалавра по кавказоведению, студент получит знания по историческим и этнолингвистическим особенностям Кавказа. Он сможет определить геополитическое и геоэкономическое значения Кавказа, как буферной зоны на стыке Европы и Азии, основные признаки Кавказской цивилизации, оценит Кавказ, как место исторического стечения цивилизаций; выделит иберийско-кавказское, палеокавказское и ареально-кавказские компоненты, опишет аборигенные и другие этносы, заселившиеся на Кавказе в разные исторические периоды, а также мигрированные народы, причины, вызвавшие миграцию. Бакалавр оценит вопросы взаимоотношения религий, распространенных на Кавказе – едином культурном центре, его лингво-культурные и исторические особенности, в отличии от других пространств; определит перспективы регионализации Кавказа в процессе современной глобализации, вычленит роль Грузии в проблеме интеграции всего Кавказа.

Бакалавр в результате изучения курса овладеет одним из кавказских языков на уровне А2, по сравнению с другими программами, где языки изучаются на уровне А1. В совершенстве овладеет также историей народов Кавказа и социально-культурной антропологией.

Студент осмыслит итоги полученных знаний, суммирует особенности  кавказской цивилизации, традиционной культуры и лингвистики; сравнит с другими цивилизациями, сделает классификацию иберийско-кавказских, палеокавказских ареально-кавказских этнолингвистических единиц. Сопоставит субстраты, суперстраты и адстраты на Кавказе, рассмотрит особенности каждого явления, определит влияние языков пришлых этносов на автохтонные. Представит исторические перипетии единства кавказской идеи, определит исторические предпосылки и особенности этого единства.

Бакалавр путем осознания исторических и лингвистических фактов, определением и запоимнанием опишет и классифицирует кавказоведение как лингвистические, так и исторические проблематики; он сможет увязать факты интеграционного осмысления увязать между собой. Изучение основы иберийско-кавказского  языкознания, его интеграции с палео и ареальной лингвистикой, анализ вопросов связанных с ними и использование и критического подхода к возникающим новым ситуациям, использование знаний в новых условиях, генерировании, осознании.





Навыки использования знаний на практике:

Бакалавр сможет использовать полученные знания на практике при решении проблем, оценит реальную ситуацию во время рассмотрения этнолингвистических проблем. Выберет наиболее подходящий и соответствующий подход к вопросу, продемонстрируют знания и убедит аудиторию в аргументированных обсуждениях. Проиллюстрирует исторический или лингвистический материал. Свяжет существующие проблемные вопросы с подобными или аналогичными ситуациями и найдет пути их решения.





Навыки выводов

После окончания обучения программы бакалавра по кавказоведению, студент сможет проанализировать вопросы по истории и лингвистки, выделить проблемные цели и сделать соответствующие выводы. Систематизирует идентичную тематику, сравнит их друг с другом, сделает общие и частные выводы. Исследует конкретные выводы лингвистики и истории. Критически подойдет к существующим точкам зрения данного или иного вопроса. Аргументно утвердит свои мнения, сделает выводы. В систематизировании вопросов бакалавр учтет узловые вопросы лингвистического кавказоведения и истории народов Кавказа. Комбинирует эти проблемы. Составит схему иерархического решения этих проблем. Сделает выводы. Выработает планы дальнейшего исследования.





Комуникационные  навыки.

После прохождения бакалаврской программы студент сможет оценивать имеющиеся проблеммы лингвистики и истории региона  и в письменном плане, на нескольких языках предлагать пути их решения. Бакалавр будет иметь соответствующие навыки  для использования достижений кибертехнологии по решению вышеотмеченных проблем. Он также будет владеть навыками участия в диспутах, высказывать своё мнение, предусматрывать его и подводить итоги. 



Навыки учебы:

У бакалавра вырыбативается  навык  определять в условиях современной глобализации будущее локального лингво-культурного (иберийско-кавказского, палеокавказского и ареально-кавказского) пространства, направлять процесс трансформации традиционной культуры в современную.



Ценности 

После изучения бакалаврской программы кавказоведения у бакалавра вырыбытывается уважительное отношение к кавказским языкам, народам региона и к их культуре. Бакалавр сможет правильно оценивать значение кавказского региона на перекрестке Европы и Азии, севера и юга; он будет оценивать  интегрирующие факторы Кавказа для всего мира, а также роль Грузии внутри кавказской консолидации.



У бакалавра вырабативается навык определять в условиях современной глобализации будущее локального лингво-культурного (иберийско-кавказского, палеокавказского и ареально-кавказского) пространства, направлять процесс трансформации традиционной культуры в современную.



Методы достижениа резултатов учебы:

лекция, груповая работа, промежуточный экзамен:

1. вербальный метод

2. метод работы  над книгой: 

3. метод письменной работы:  конспектирование, реферирование материала, письменное оформление мысли.

4. Дискуссия

5. Презентация

6. Публичные семинары

7. Полевые работы 



Оценочная система знании студента

знание студента оценивается  с системой на 100 баллов, минималная оценка- 51 бал, оценка производится минимум по четырем компонентом.  критерии оценки даны в конкретных силлабусах. предлогаем обшую таблицу.





		91 -100

		отлично,   A



		81-90

		очень хорошо, B



		71-80

		хорошо, C



		61-70

		удовлетворительно, D



		51-60

		достаточно, E 



		41-50

		не сдан, FX



		0-40

		срезался, F









Контактное лицо:

Руководитель программы: профессор Ц. Барамиде

e-mail: caucasiology@gmail.com




საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: არაბისტიკა / Arabic Studies



მისანიჭებელი კვალიკიფაცია:	აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი /  BA in Oriental Studies

სპეციალობა - არაბისტიკა



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 ECTS კრედიტი). 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა ფაკულტეტებზე.  

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40); 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

არაბისტიკის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  90 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა თავისი არსით რეგიონმცოდნეობითი პროფილის პროგრამაა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის და კერძოდ, არაბული აღმოსავლეთის რეგიონს ასწავლის კომპლექსურად - ენის, ისტორიის, რელიგიის, ისლამურ-არაბული კულტურის,  ლიტერატურის, ხელოვნების, ისლამური სამართლისა და მისი ინსტიტუტების,  პოლიტიკური სისტემებისა და რეჟიმების, არაბული ქვეყნების თანამედროვე ყოფისა და რეალიების კუთხით.  პროგრამაში აქცენტი კეთდება აგრეთვე ქართულ-არაბულ ისტორიულ, ენობრივ, კულტურულ კავშირებზე. 

პროგრამის მიზანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს არაბისტი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  დასაქმებას.

ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, სადაც, დღიდან დაარსებისა, აღმოსავლეთმცოდნეობა ზოგადად და კერძოდ, არაბისტიკა პრიორიტეტული და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი დარგია. ის, რომ ახლო აღმოსავლეთთან მეზობლობა და მჭიდრო ისტორიული ურთიერთობა ბუნებრივად ითხოვს ჩვენი ქვეყნისგან სათანადო პრობლემატიკისა და ცოდნის ფლობას, აღმოსავლეთმცოდნეობის და ქართველოლოგიური სკოლის სათავეებთან მდგომ დიდ ქართველ მეცნიერებს, უნივერსიტეტის ფუძემდებლებს კარგად ჰქონდათ გააზრებული. ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობითი სკოლის ტრადიციებთან ერთად, პროგრამა კარგად იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, არაბისტიკის დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო ორიენტალისტიკური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, სადაც დღითიდღე მატულობს პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ინტერესი აღმოსავლეთის ქვეყნების მიმართ, რასაც განაპირობებს ამ ქვეყნების მზარდი პოტენციალი და როლი გლობალური პრობლემების გადაწყვეტაში.

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ აღმოსავლეთმცოდნეობის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.

    

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. აღმოსავლეთმცოდნეობა, როგორც კომპლექსური დარგი და არაბისტიკა, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Hჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეძლებს წამყვანი პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი უნდა იყოს ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.



არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:



1. ცოდნა და გაცნობიერება:



		1.1

		ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.



		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.2



		საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.3



		აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.4



		რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).



		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი 



		1.5

		ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.



		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.6



		ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით)



		1.7



		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    



		1.8



		აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად სემიტოლოგიაზე და კერძოდ არაბისტიკაზე და სემიტოლოგიური სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში, ასევე სემიტოლოგიის განვითარების მნიშვნელობაზე ქართველოლოგიისა და ქართული კულტურის ისტორიის კვლევისთვის.

		აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);



სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი (სავალდებულო);



არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (სავალდებულო);



მახლობელი აღმოსავლეთის არქეოლოგია (არჩევითი)





		1.9

		სემიტურ ენათა სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებზე წარმოდგენა, საერთო ნიშნების ცოდნა (აქცენტირება არაბულ ენაზე). ლინგვისტური კომპარატივისტიკის დაწყებითი უნარები.

		სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი (ძირითადი);

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ძირითადი);

ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)

ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი)



		1.10

		სპეციალობის მაპროფილებელ არაბულ ენაში საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის B2 დონის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე არაბულენოვანი ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  საგანმანათლებლო) გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას და წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

თანამედროვე არაბულ დიალექტებში (კერძოდ, ეგვიპტურსა და სირიულში) ისეთი დაწყებითი პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ადაპტაციას არაბულ გარემოში, კერძოდ, კონტაქტის დამყარებას იმ ადამიანებთან, რომლებმაც ან არ იციან თანამედროვე არაბული სალიტერატურო ენა, ან ურჩევნიათ საკუთარ დიალექტზე დაამყარონ კომუნიკაცია.

		არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში (სავალდებულო);



ეგვიპტური დიალექტის ელემენტარული პრაქტიკული კურსი (არჩევითი);



სირიული დიალექტის ელემენტარული პრაქტიკული კურსი (არჩევითი) 



		1.11

		ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის ცოდნა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა ისლამური სახელმწიფოს კონცეფციასა და ისლამურ მოძრაობებზე.

		ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია (არჩევითი);

აღმოსავლური ფილოსოფიური მოძღვრებები (არჩევითი);

ბიბლიის შესავალი 1, 2 (არჩევითი);

ბიბლია და ძველი აღმოსავლეთი (არჩევითი)





		1.12

		არაბული ქვეყნების შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი ისტორიისა და კულტურის ზოგადი კურსის ცოდნა; არაბთა წვლილი მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობაში; არაბული ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; არაბთა ადგილისა და როლის გააზრების უნარი ახლო აღმოსავლეთისა და ზოგადად მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. არაბული რეგიონის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის გაცნობიერება; თანამედროვე არაბულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა.

		არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების თანამედროვე მდგომარეობა (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია (არჩევითი); 

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო);

ისლამური აღმოსავლეთის ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი);

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი აღმოსავლურ-მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს.) (არჩევითი)

 



		1.13

		არაბ-საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ისტორიული ურთიერთობების საბაზისო ცოდნა; ისლამური ფაქტორის გათვალისწინების უნარი ამ ურთიერთობებში; საქართველოს შესახებ არაბული წყაროების (ისტორიული, გეოგრაფიული ხასიათის) ზოგადინფორმაციული ცოდნა.

		არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (სავალდებულო);

ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.14

		არაბული ლიტერატურის ისტორიის  ზოგადი კურსის ცოდნა ისლამამდელი ე.წ. „ჯაჰილიის“ პერიოდიდან მოყოლებული თანამედროვე არაბული ლიტერატურის ჩათვლით. არაბული ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაციისა და ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ ინფორმაციული ცოდნა. ფოლკლორისა და შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებზე წარმოდგენა; არაბული ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ სირთულეებში გარკვევის დაწყებითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. მხატვრული ტექსტის ესთეტიკურ-შემეცნებითი ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, რაც ეფუძნება ენის გამომსახველობითი საშუალებებისა და სტილისტიკური ხერხების თეორიულ ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ უნარს.

		შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის ისტორია და ფოლკლორი (სავალდებულო);



ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია (სავალდებულო);



თანამედროვე არაბი ავტორი ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული ლიტერატურული სკოლა) (არჩევითი);



ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია (არჩევითი);



შედარებითი მითოლოგია (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური და ქართული მითოლოგია) (არჩევითი)





		1.15

		თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. არაბულიდან ქართულად და ქართულიდან არაბულად წერილობითი და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი უნარების განვითარება;

სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).



		არაბულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში (სავალდებულო);



თანამედროვე არაბი ავტორი ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული ლიტერატურული სკოლა) (არჩევითი);



ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);



აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.16

		არაბულ-ქართული კონტაქტების ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ ინფორმაცია, ასევე არაბული კულტურისა და მეცნიერების ქართულ კულტურაზე ზეგავლენის შესახებ საბაზისო ცოდნა.

    ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე და ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში არაბიზმების დამკვიდრების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია; ქართულში არაბული ლექსიკური ნასესხობების ფონეტიკური და სემანტიკური ტრანსფორმაციების შესახებ საბაზისო ცოდნა, მათი თვისებრივი მაჩვენებლების გამოყოფის უნარი. ეტიმოლოგიური კვლევის მეთოდებზე ზოგადი წარმოდგენა.

 ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა და განვითარების ზოგადი ისტორიის საბაზისო ცოდნა. შუა საუკუნეების არაბულ-ქართული და ქართულ-არაბული ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ წარმოდგენა, კერძოდ, ქრისტიანული არაბული ლიტერატურის და ქართული საეკლესიო მწერლობის ურთიერთობათა საკვანძო საკითხების ცოდნა.

		არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (ძირითადი);



აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);



აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);



ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1, 2 (არჩევითი);



ქართული სახისმეტყველება (არჩევითი);



„ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო ცივილიზაციის კონტექსტში (არჩევითი)







1. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

 

		2.1

		ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.2

		ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.3

		საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 





რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით);





		2.4

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა (არჩევით)



		2.5

		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი



		2.6

		ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.7

		არაბული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.

არაბულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი;

არაბული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.

		არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში (სავალდებულო);



ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);



ეგვიპტური დიალექტის ელემენტარული პრაქტიკული კურსი (არჩევითი);



სირიული დიალექტის ელემენტარული პრაქტიკული კურსი (არჩევითი)



		2.8

		საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების რედაქტირების, რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი.



		არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);

არაბულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);

არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი)



		2.9

		სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების არაბულიდან ქართულად და პირუკუ თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების არაბულიდან ქართულად და პირუკუ სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები.

		არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში (სავალდებულო);

ეგვიპტური დიალექტის ელემენტარული პრაქტიკული კურსი (არჩევითი);

სირიული დიალექტის ელემენტარული პრაქტიკული კურსი (არჩევითი)



		2.10 

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობრივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-რელიგიურ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 

ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

		აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი (სავალდებულო);

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (ძირითადი);

ენათმეცნიერების შესავალი (სავალდებულო საფაკულტეტო);

ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი);

ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი) (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია (არჩევითი);

არაბულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);

შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის ისტორია და ფოლკლორი (სავალდებულო);

ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია (სავალდებულო);

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია (არჩევითი);

არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);



აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

აღმოსავლური ფილოსოფიური მოძღვრებები (არჩევითი);

და პროგრამის სხვა არჩევითი დისციპლინები









დასკვნის უნარი:

აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის  სპეციალობით შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების კრიტიკული შეფასება, ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული და არგუმენტირებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით. აქვს დარგობრივ სფეროში (აღმოსავლეთმცოდნეობა, არაბისტიკა) ანალიტიკური უნარი, პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.





კომუნიკაციის უნარი:

აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის  სპეციალობით  აქვს  მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით; ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.



არაბულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (არაბულის) საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი.





სწავლის უნარი:

აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის  სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.





ღირებულებები:

აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის  სპეციალობით   აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  არაბისტიკის  სპეციალობით  კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური  პასუხისმგებლობა და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:   სწავლის შედეგების მისაღწევად არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას არაბისტიკის  საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ქმნის.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. 

ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა არაბული ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი არაბულ ენაზე და არაბულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. აპოლონ  სილაგაძეს

ელ.ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge




დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  არაბისტიკა /Arabic Studies



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი

არაბისტიკის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტიდან  40 კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს, 20 კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს (სადაც სტუდენტი ირჩევს არაბისტიკის ძირითადი პროგრამის ნებისმიერ სავალდებულო ან არჩევით დისციპლინას, რომლის წინაპირობასაც აკმაყოფილებს). 



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი არაბისტიკის  საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა ინარჩუნებს ამავე დარგის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის რეგიონმცოდნეობით პროფილს, სასწავლო დისციპლინათა გარკვეული კონცენტრაციით ახლო აღმოსავლეთის და კერძოდ, არაბული აღმოსავლეთის რეგიონზე - ენის, ისტორიის, რელიგიის, ისლამურ-არაბული კულტურის,  ლიტერატურის, ხელოვნების, ისლამური სამართლისა და მისი ინსტიტუტების,  პოლიტიკური სისტემებისა და რეჟიმების, არაბული ქვეყნების თანამედროვე ყოფისა და რეალიების კუთხით.  პროგრამაში ასახულია აგრეთვე ქართულ-არაბული ისტორიული, ენობრივი, კულტურული კავშირებიც. 

პროგრამის მიზანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის, კერძოდ, არაბისტიკის დარგში ზოგადი ცოდნა  მისცეს სტუდენტს და  აღჭურვოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მისი შანსების გაზრდას  შრომით  ბაზარზე ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად.

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, არაბისტიკის დარგში სწავლების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო ორიენტალისტიკური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, ძირითად აქცენტს აკეთებს რეგიონის ენის შესწავლაზე, როგორც უმნიშვნელოვანეს ფაქტორზე, ასევე ითვალისწინებს მზარდ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ინტერესს არაბული ქვეყნების მიმართ, ისლამური ფაქტორის როლს არაბული რეგიონის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის განსაზღვრაში.

 არაბისტიკის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  

არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. აღმოსავლეთმცოდნეობა, როგორც კომპლექსური დარგი და არაბისტიკა, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Hჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეძლებს წამყვანი პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე 



სწავლის შედეგი: არაბისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით მომზადებულ ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ზოგადი ცოდნა სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად  და არჩევით დისციპლინებში, პირველ რიგში შესაბამისი ენობრივი ცოდნა; ასევე მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში. ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის საკუთარ ძირითად სპეციალობასთან კომბინირებით პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.



არაბისტიკის დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:



ცოდნა და გაცნობიერება:



		1.1

		აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად სემიტოლოგიაზე და კერძოდ არაბისტიკაზე და სემიტოლოგიური სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში, ასევე სემიტოლოგიის განვითარების მნიშვნელობაზე ქართველოლოგიისა და ქართული კულტურის ისტორიის კვლევისთვის.

სემიტურ ენათა სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებზე წარმოდგენა, საერთო ნიშნების ცოდნა (აქცენტირება არაბულ ენაზე).

		აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);



სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი (არჩევითი);



არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (არჩევითი);



მახლობელი აღმოსავლეთის არქეოლოგია (არჩევითი)

სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი (არჩევითი);

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5  (ძირითადი);





		1.2

		სპეციალობის მაპროფილებელ არაბულ ენაში  ენობრივი საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარება (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლება (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის გამოყენების უნარი სხვადასხვა თემატიკაზე არაბულენოვანი ტექსტების გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

თანამედროვე არაბულ დიალექტებში (კერძოდ, ეგვიპტურსა და სირიულში) ისეთი დაწყებითი პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ადაპტაციას არაბულ გარემოში, კერძოდ, კონტაქტის დამყარებას იმ ადამიანებთან, რომლებმაც ან არ იციან თანამედროვე არაბული სალიტერატურო ენა, ან ურჩევნიათ საკუთარ დიალექტზე დაამყარონ კომუნიკაცია.

		არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში (არჩევითი);



ეგვიპტური დიალექტის ელემენტარული  პრაქტიკული კურსი (არჩევითი);



სირიული დიალექტის ელემენტარული  პრაქტიკული კურსი (არჩევითი) 



		1.3

		ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის ცოდნა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა ისლამური სახელმწიფოს კონცეფციასა და ისლამურ მოძრაობებზე.

		ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია (არჩევითი);

აღმოსავლური ფილოსოფიური მოძღვრებები (არჩევითი);

ბიბლიის შესავალი 1, 2 (არჩევითი);

ბიბლია და ძველი აღმოსავლეთი (არჩევითი)





		1.4

		არაბული ქვეყნების ისტორიისა და კულტურის ზოგადი კურსის ცოდნა; არაბთა წვლილი მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობაში; არაბული ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; არაბთა ადგილისა და როლის გააზრების უნარი ახლო აღმოსავლეთისა და ზოგადად მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. არაბული რეგიონის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის გაცნობიერება; თანამედროვე არაბულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა.

		არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);

არაბული ქვეყნების თანამედროვე მდგომარეობა (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია (არჩევითი); 

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო/სხვა ფაკულტეტის სტუდენტთათვის არჩევითი);

ისლამური აღმოსავლეთის ხელოვნება და საქართველო (არჩევითი);

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი აღმოსავლურ-მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს.) (არჩევითი)

 



		1.5

		არაბ-საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ისტორიული ურთიერთობების საბაზისო ცოდნა; ისლამური ფაქტორის გათვალისწინების უნარი ამ ურთიერთობებში; საქართველოს შესახებ არაბული წყაროების (ისტორიული, გეოგრაფიული ხასიათის) ზოგადინფორმაციული ცოდნა.

		არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო/სხვა ფაკულტეტის სტუდენტთათვის არჩევითი)



		1.6

		არაბული ლიტერატურის ისტორიის  ზოგადი კურსის ცოდნა. არაბული ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაციისა და ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ ინფორმაციული ცოდნა. ფოლკლორისა და შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებზე წარმოდგენა; არაბული ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ სირთულეებში გარკვევის დაწყებითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. მხატვრული ტექსტის ესთეტიკურ-შემეცნებითი ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, რაც ეფუძნება ენის გამომსახველობითი საშუალებებისა და სტილისტიკური ხერხების თეორიულ ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ უნარს.

		შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის ისტორია და ფოლკლორი (არჩევითი);



ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია (არჩევითი);



თანამედროვე არაბი ავტორი ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული ლიტერატურული სკოლა) (არჩევითი);



ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია (არჩევითი);



შედარებითი მითოლოგია (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური და ქართული მითოლოგია) (არჩევითი)





		1.7

		თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. არაბულიდან ქართულად და ქართულიდან არაბულად წერილობითი და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი უნარების განვითარება;

სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).



		არაბულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (არჩევითი);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში (არჩევითი);



თანამედროვე არაბი ავტორი ორიგინალში (სირიულ-ამერიკული ლიტერატურული სკოლა) (არჩევითი);



ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);







		1.8

		არაბულ-ქართული კონტაქტების ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ ინფორმაცია, ასევე არაბული კულტურისა და მეცნიერების ქართულ კულტურაზე ზეგავლენის შესახებ საბაზისო ცოდნა.

    ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე და ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში არაბიზმების დამკვიდრების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია; ქართულში არაბული ლექსიკური ნასესხობების ფონეტიკური და სემანტიკური ტრანსფორმაციების შესახებ საბაზისო ცოდნა, მათი თვისებრივი მაჩვენებლების გამოყოფის უნარი. ეტიმოლოგიური კვლევის მეთოდებზე ზოგადი წარმოდგენა.

 ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა და განვითარების ზოგადი ისტორიის საბაზისო ცოდნა. შუა საუკუნეების არაბულ-ქართული და ქართულ-არაბული ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ წარმოდგენა, კერძოდ, ქრისტიანული არაბული ლიტერატურის და ქართული საეკლესიო მწერლობის ურთიერთობათა საკვანძო საკითხების ცოდნა.

		არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (არჩევითი);



აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);



აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);



ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1, 2 (არჩევითი);



ქართული სახისმეტყველება (არჩევითი);



„ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო ცივილიზაციის კონტექსტში (არჩევითი)









ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 



		2.1

		არაბული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის  წარმართვის უნარ-ჩვევები.

არაბულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის გამოხატვის, ნათლად  ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების  გადმოცემის უნარი;

არაბული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.

		არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი არაბულში (არჩევითი);



ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);



ეგვიპტური დიალექტის ელემენტარული  პრაქტიკული კურსი (არჩევითი);



სირიული დიალექტის ელემენტარული  პრაქტიკული კურსი (არჩევითი)



		2.4 

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

		აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

სემიტურ ენათა შესწავლის შესავალი (არჩევითი);

არაბული ენა 1, 2, 3, 4, 5 (ძირითადი);

ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო/სხვა ფაკულტეტის სტუდენტთათვის არჩევითი);

ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი);

ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია) (სავალდებულო);

არაბული ქვეყნების ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია (არჩევითი);

არაბულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (არჩევითი);

შუა საუკუნეების არაბული ლიტერატურის ისტორია და ფოლკლორი (არჩევითი);

ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია (არჩევითი);

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია (არჩევითი);

არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები) (არჩევითი);

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) (არჩევითი);



აღმოსავლური კულტურა (არჩევითი);

აღმოსავლური ფილოსოფიური მოძღვრებები (არჩევითი);

და პროგრამის სხვა არჩევითი დისციპლინები









დასკვნის უნარი:

დარგობრივ სფეროში  არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, ანალიზის საფუძველზე სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა.



კომუნიკაციის უნარი:

მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.

ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.

არაბულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (არაბულის) საკომუნიკაციო ფუნქციით გამოყენების უნარი.



სწავლის უნარი:

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა



ღირებულებები:

კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:   სწავლის შედეგების მისაღწევად არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას არაბისტიკის  საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ქმნის.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. 

ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამა არაბული ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი არაბულ ენაზე და არაბულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 





საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. აპოლონ  სილაგაძეს

ელ.ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge




საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება:  ირანისტიკა/ Iranian Studies



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი/ BA in Oriental Studies 

სპეციალობა:  ირანისტიკა 



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი). აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

ა) 50 კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო კურსებს: 40 კრედიტი განკუთვნილია საფაკულტეტო სავალდებულო კურსებისათვის (მათ შორის 10 კრედიტი გათვალისწინებულია ევროპული ენებისათვის, 10 კრედიტი კი კლასიკური და აღმოსავლური ენებისათვის), ხოლო 10 კრედიტი -სრულიად თავისუფალი არჩევანისათვის.

ბ) 120 კრედიტი განკუთვნილია სპეციალობის ბლოკისათვის, რომელიც თავის მხრივ ასეა განაწილებული: 90 კრედიტი სპეციალობის სავალდებულო კურსებისათვის, 20 კრედიტი - სპეციალობის არჩევითი კურსებისათვის და 10 კრედიტი - საბაკალავრო ნაშრომისათვის.

გ) 60 კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა ან მოისმინოს სხვადასხვა სასწავლო კურსი მისი ინტერესების მიხედვით.

დ) 10 კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის(სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

საბაკალავრო პროგრამით სტუდენტი სწავლების პირველ ეტაპზე გადის სხვადასხვა ჰუმანიტარული დისციპლინების შესავლებისა და საფუძვლების კურსებს, სპეციალობის სავალდებულო კურსები მას უქმნის ცოდნის იმ აუცილებელ მინიმუმს, რომელიც მას ესაჭიროება კვალიფიკაციის მისაღებად, ხოლო სპეციალობის არჩევითი კურსები უფართოებს კომპენტენციებს და დიაპაზონს აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგის სხვადასხვა მიმართულებით. რეკომენდებული დამატებითი პროგრამები მას სძენს ისეთ უნარებსა და კომპენტენციებს, რომელიც ეხმარება მომიჯნავე დარგებსა და სფეროებში გარკვევაში და, შესაბამისად, შრომით ბაზარზე ადვილად ადაპტირებაში. 



სწავლების ენა:   ქართული ენა 



პროგრამის მიზანი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულება მიმდინარე საბაკალავრო პროგრამით მოამზადებს აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრს ირანისტის სპეციალობით. პროგრამის ფარგლებში ბაკალავრი აითვისებს ქართული ირანისტიკის ყველა ძირითად სამეცნიერო და პრაქტიკულ მიღწევას და მოემზადება მისი ტრადიციების გასაგრძელებლად დარგის თანამედროვე მოთხოვნათა გათვალისწინებით. დარგის ცოდნასთან ერთად აკადემიური კეთილსინდისიერების და ეთიკის ნორმების, დემოკრატიული ფასეულობების შეძენით კურსდამთავრებული ჩამოყალიბდება სრულფასოვან მოქალაქედ. ქართველურ სამყაროს ისტორიულად ღრმა კავშირები ჰქონდა  ირანულ გარემოსთან, რაც განაპირობებს თავად პროგრამაში ქართულ–ირანული ურთიერთობებისთვის ყველა ძირითად სასპეციალიზაციო დისციპლინებში განსაკუთრებული ადგილის დათმობას ირანის ისტორიის, ირანულ ენათა, კერძოდ სპარსული ენის სტრუქტურისა და სპარსული ლიტერატურის ისტორიის კურსებთან ერთად. ასევე სათანადო ყურადღება ეთმობა სათარჯიმნო პრაქტიკუმს, რომელიც დღევანდელი საბაზრო მოთხოვნილებებითაა განპირობებული. 

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

ირანისტიკის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

ირანისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:



ცოდნა და გაცნობიერება:



		

		

		სასწავლო დისციპლინები:



		1.1

		ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.2



		საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.3



		აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.4



		რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).



		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		1.5

		ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.



		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.6



		ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა; არჩევით)



		1.7



		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    



		1.8

















		აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა;წარმოდგენა ზოგადად ირანისტიკასა და ამ სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში, ასევე ირანისტიკის განვითარების მნიშვნელობაზე ქართველოლოგიისა და ქართული კულტურის ისტორიის კვლევისთვის.

		აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

















		1.9

		 ირანულ ენათა სტრუქტურაში (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებში გარკვევა, საერთო ნიშნების ცოდნა (აქცენტირება სპარსულ ენაზე). ლინგვისტური კომპარატივისტიკის დაწყებითი უნარების შეძენა.

		ირანულ  ენათა შესწავლის შესავალი (სავალდებულო);



სპარსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(სავალდებულო)









		1.10

		სპარსული ენის ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების პრაქტიკული ფლობა; სპარსული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა; სპარსულად კითხვის, თარგმნის, აზრის გამოხატვის და მსჯელობის უნარი. ელემენტარული ლინგვისტური ანალიზის ჩვევების გამომუშავება.





		სპარსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(სავალდებულო)





		1.11

		სპარსული ლიტერატურის ისტორიის  ზოგადი კურსის ათვისება ისლამამდელი ძვ. და საშუალო ირანული ენობრივი ეპოქის ძეგლებიდან  მოყოლებული თანამედროვე სპარსული ლიტერატურის ჩათვლით. სპარსული ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაცია და ფოლკლორული ნიმუშების გაცნობა. ფოლკლორისა და შუა საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებში გარკვევა; სპარსული ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ სირთულეებში გარკვევის უნარ-ჩვევების გამომუშავება.



		ძველი,  საშუალო და ადრეული შუა საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის ისტორია; (სავალდებულო)

სპარსული  ფოლკლორი; (არჩევით)



შუა საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის ისტორია;(სავალდებულო)

 სპარსული ფოლკლორი;  (არჩევით)

 

ახალი და უახლესი სპარსული ლიტერატურის ისტორია.(სავალდებულო)





		1.12

		თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. სპარსულიდან ქართულად და ქართულიდან სპარსულად წერილობითი და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო პრაქტიკისთვის მომზადება.

		სპარსულიდან ქართულად თარგმნის თეორია და პრაქტიკა;(სავალდებულო)



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში. (სავალდებულო) 





		1.13

		სპარსულ-ქართული კონტაქტების ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) გაცნობა, ასევე სპარსული კულტურისა ქართულ კულტურაზე ზეგავლენის შესახებ საბაზისო ცოდნა.



		სპარსულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობანი (სავალდებულო)





		1.14

		ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე და ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში სპარსიზმების დამკვიდრების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია; ქართულში სპარსული ლექსიკური ნასესხობების ფონეტიკური და სემანტიკური ტრანსფორმაციების შესახებ საბაზისო ცოდნა, მათი თვისებრივი მაჩვენებლების გამოყოფა. ეტიმოლოგიური კვლევის მეთოდებზე ზოგადი წარმოდგენა.



		სპარსულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობანი

(სავალდებულო)



		1.15

		ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა და განვითარების ზოგადი ისტორიის საბაზისო ცოდნა. შუა საუკუნეების სპარსულ-ქართული და ქართულ-სპარსული ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ წარმოდგენის შექმნა, კერძოდ, სპარსული ლიტერატურის ძეგლთა ქართული თარგმანების და მათი მიბაძვების ციკლის გაცნობა.



		სპარსულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობანი

(სავალდებულო)



		1.16

		ირანის ძველი, შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა; სპარსული ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; ირანის როლის გააზრება ახლო აღმოსავლეთისა და ზოგადად მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. ირანის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის გაცნობიერება; თანამედროვე ირანულ აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა.



		ირანის ისტორია 1–2; (სავალდებულო)

ირანის თანამედროვე მდგომარეობა (სავალდებულო)





		1.17

		ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა ისლამური სახელმწიფოს კონცეფციასა და ისლამურ მოძრაობებზე.



		ისლამი (ისტორია. რელიგია. ცივილიზაცია) 

(სავალდებულო)





		1.18

		ირან-საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის ისტორიული ურთიერთობების საბაზისო ცოდნა; ისლამური ფაქტორის გათვალისწინება ამ ურთიერთობებში; საქართველოს შესახებ სპარსული წყაროების (ისტორიული, გეოგრაფიული ხასიათის) გაცნობა.



		ისლამი (ისტორია. რელიგია. ცივილიზაცია)

(სავალდებულო)









ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

 

		2.1

		ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.2

		ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.3

		საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 





რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით);





		2.4

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა (არჩევით)



		2.5

		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და ანალიზი.

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		2.6

		ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.7

		 სპარსული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპოდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის   წარმართვის უნარ-ჩვევები.



		სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში (სავალდებულო);







		2.8

		სპარსულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

		სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში (სავალდებულო);





		2.9

		სპარსული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.



		სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში (სავალდებულო);





		2.10 

		საბიბლიოთეკო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების რედაქტირების, რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი. 

		სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში;

(სავალდებულო)

სპარსულიდან ქართულად თარგმნის თეორია და პრაქტიკა;

(სავალდებულო)





		2.11

		სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების სპარსულიდან ქართულად და პირუკუ თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების სპარსულიდან ქართულად და პირუკუ სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები.



		სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სპარსულში;

(სავალდებულო)

სპარსულიდან ქართულად თარგმნის თეორია და პრაქტიკა;

(სავალდებულო)









		2.12

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში.

		სპარსულიი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (სავალდებულო);

ირანულ ენათა შესწავლის შესავალი;

(სავალდებულო);

ირანის ისტორია

(სავალდებულო);







		2.13

		ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 



		სპარსულ–ქართული ლიტერატურული და ენობრივი ურთიერთობები; (სავალდებულო)
ირანის თანამედროვე მდგომარეობა; (სავალდებულო)

ძველი,  საშუალო და ადრეული შუა საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის ისტორია; (სავალდებულო)

სპარსული  ფოლკლორი; (არჩევითი) 

შუა საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის ისტორია; (სავალდებულო)

სპარსული ფოლკლორი  (არჩევითი)











დასკვნის უნარი:

დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.



კომუნიკაციის უნარი:

მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით.

ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.

სპარსულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (სპარსულის) საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი





სწავლის უნარი:

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.





ღირებულებები:

კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.





 სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფისა და პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).

კონკრეტული მეთოდები იხ. კონკრეტულ სილაბუსებში. 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ირანისტიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (თარგმანი, საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას ირანისტიკის პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 

დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.





საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ლილი ჟორჟოლიანი 

ელ-ფოსტა: lili.zhorzholiani@tsu.ge




დამატებით  საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  ირანისტიკა/Iranian Studies



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი.  საბაკალავრო პროგრამაში 60 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

1. 40 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  

1. 20 კრედიტი - არჩევითი კურსები;



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია  სტუდენტს მისცეს საბაზისო  კონცენტრირებული ცოდნა ირანის ისტორიის, ირანულ ენობრივი სისტემებისა და ლიტერატურის ისტორიაში, აზიაროს იგი ქართული ირანისტიკის სკოლის ძირითად მიღწევებს და ტენდენციებს. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე.



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

1. სპარსული ენის ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების პრაქტიკული ფლობა; სპარსული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა; კითხვის, თარგმნის, აზრის გამოხატვის და მსჯელობის უნარი. 

1. სპარსული ლიტერატურის ისტორიის ზოგადი კურსის ათვისება. სპარსული ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებში გარკვევა; 

1. ირანის ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა; ირანის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის გაცნობიერება; თანამედროვე აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა. 

1. ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა.  (ისლამი ( რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია))



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

1. სპარსული ენის  პრაქტიკული გამოყენება ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის   წარმართვის უნარ-ჩვევები.



დასკვნის უნარი:

1. დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. 

1. მოპოვებული ან/და მიღებული ინფორმაციის  კრიტიკული შეფასების, არგუმენტირებისა და სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 



კომუნიკაციის უნარი:

1. ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. 

1. ჯგუფური მუშაობისას მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. 

სწავლის უნარი:

1. სამუშაო დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. 

1. სიტუაციაში ადაპტირების და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი. 



ღირებულებები:

1.  ტოლერანტობა;

1. ინტერპერსონალური ურთიერთობებისა და აკადემიური ეთიკის უნარ-ჩვევები. 





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 





საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ლილი ჟორჟოლიანი 

ელ-ფოსტა: lili.zhorzholiani@tsu.ge




საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება:  ასირიოლოგია / Assyriology



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი / Ba in Oriental Studies

სპეციალობა:  ასირიოლოგია



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 ECTS კრედიტი). 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 



50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 65 ESTC კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 45 ESTC კრედიტი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ფართო ჰუმანიტარული განათლების მქონე პირები, რომელთაც ექნებათ საგანმანათლებლო საფეხურის შესაბამისი კვალიფიკაციები ასირიოლოგიაში. სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს სულ ცოტა ორი ენა, რომელიც ლურსმულ დამწერლობას იყენებდა, ძველაღმოსავლური ისტორიის, ლიტერატურის, კულტურის საკვანძო საკითხები. მას უნდა შეეძლოს შესწავლილი ენებიდან თარგმნა, ტექსტებისთვის ფილოლოგიური, ისტორიული და ზოგადად კულტუროლოგიური ხასიათის კომენტარების მომზადება, სპეციალიზებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, წერითი და ზეპირი პრეზენტაცია. კურსდამთავრებულთა მიერ შეძენილი როგორც ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. აგრეთვე ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივას.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა-გაცნობიერება: ასირიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული  სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრს ასირიოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ,  ასირიოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა; სულ ცოტა ორი ენის, რომელიც ლურსმულ დამწერლობას იყენებდა (აქადური და შუმერული ან აქადური და ხეთური), გრამატიკის საფუძვლების ცოდნა; ამ ენებზე შედგენილი ტექსტების ორიგინალში კითხვის, ტრანსლიტერაციის და თარგმანის უნარი; შუამდინარეთის ისტორიის ძირითადი პერიოდების და ლიტერატურის ისტორიის საკვანძო საკითხების ცოდნა. იგი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია ინგლისურს B2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის  სპეციალობით შეუძლია ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, ასირიოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი, შესწავლილ ენებზე არსებული ტექსტების ორიგინალში კითხვის, ტრანსლიტერაციის და თარგმანის უნარი. 



დასკვნის უნარი: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის  სპეციალობით შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.



კომუნიკაციის უნარი: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის  სპეციალობით შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიში მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.



სწავლის უნარი: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს  ასირიოლოგიის  სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: აღმოსავლეთმცოდნეობის  ბაკალავრს ასირიოლოგიის   სპეციალობით   კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.  



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის (ან თარგმანის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირინე ტატიშვილი

ელ-ფოსტა: irine.tatishvili@tsu.ge


დამატებითი პროგრამის დასახელება: ასირიოლოგია / Assyriology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ESTC კრედიტი. 



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტს შეასწავლოს ერთ–ერთი ენა ძველი, ძველი აღმოსავლეთის ისტორია, ლიტერატურა, კულტურის საკვანძო საკითხები. განუვითროს შესწავლილი ენებიდან თარგმნის უნარი, ტექსტებისთვის ფილოლოგიური, ისტორიული და ზოგადად კულტუროლოგიური ხასიათის კომენტარების მომზადების უნარი, სპეციალიზებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. დამატებითი პროგრამის არჩევის ბოლო ვადა მეოთხე სემესტრი



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს ძველი ენების დამწერლობისა და გრამატიკული საფუძვლების ცოდნა. შუამდინარეთის ისტორიის ძირითადი პერიოდების და ლიტერატურის ისტორიის საკვანძო საკითხების ცოდნა. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს შესწავლილ ენებზე არსებული ტექსტების ორიგინალში კითხვის, ტრანსლიტერაციის და თარგმანის უნარი. სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად. 



დასკვნის უნარი: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი მასალის მოპოვება, სისტემატიზაცია და გაანალიზებას სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით და მათ საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება. სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება. 



კომუნიკაციის უნარი: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვებისა და გადაცემის უნარი. შეუძლია ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე აკადემიური ტერმინოლოგიის გამოყენებით. 





სწავლის უნარი: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს სხვადასხვა კატეგორიის მასალის თანმიმდევრული ორგანიზება, სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვის უნარი. 



ღირებულებები: დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს მეცნიერული ეთიკის ნორმებს, იცავს ტოლერანტობისა და ინტელექტუალური საკუთრების, პიროვნების თავისუფლებისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის პრინციპებს.  



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  თარგმანის, ტრანსლიტერაციის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირინე ტატიშვილი

ელ-ფოსტა: irine.tatishvili@tsu.ge






საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: Turkology/თურქოლოგია



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  BA in Oriental Studies/აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი

სწავლების დარგი: თურქოლოგია



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი) საბაკალავრო პროგრამაში 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

1. 120 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  

1. 50 კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;

1. 60 კრედიტი - დამატებითი სპეციალობა;

1. 10 კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

თურქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება რა უნივერსიტეტის მისიას ემსახურება მისი მიზნების განხორციელებას, კერძოდ - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტუტრული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწვლას, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითრებას.

თურქეთისა და თურქული ენის წარსულისა და თანამედროვე მდგომარების კვლევა მრავალმხრივ საინტერესოა დღევანდელ პირობებში როგორც გეოპოლიტიკური, ისე კულტურულ–ისტორიული და ლინგვისტურ–ეთნოგრაფიული  თვალსაზრისით. ეს ინტერესი განსაკუთრებულია ქართველურ სამყაროში, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი პოლიტიკური და ენობრივ–კულტურული ურთიერთობა ჰქონდა თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე ისტორიულად და ახლა მცხოვრებ ხალხებთან. სწორედ ეს განაპირობებს თურქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანს: დამწყებ თურქოლოგს მისცეს საბაზისო ცოდნა თურქეთის ისტორაში, თურქული ენობრივი სისტემებისა და ლიტერატურის ისტორიაში, კულტურასა და რელიგიაში; აზიაროს იგი ქართული თურქოლოლოგიური სკოლის ძირითად მიღწევებს და მოამზადოს  ამ სახელოვანი ტრადიციების გასაგრძელებლად. ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობის სკოლის ტრადიციებთან ერთად, პროგრამა კარგად იცნობს და ითვალისწინებს  ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, თურქოლოგიის დარგში სწავლებისა და კვლევების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს.

პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო თურქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ აღმოსავლეთმცოდნეობის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.



 პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:



ცოდნა და გაცნობიერება:

· ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპების, კონცეპტების და  ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლების ცოდნა. (ფილოსოფიის შესავალი)

· საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპების, ფაქტებისა და მოვლენების მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში ცოდნა. (საქართველოს ისტორია)

· აკადემიური წერის ძირითადი ტენდენციების ცოდნა. (აკადემიური წერა)

· აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად თურქოლოგიასა და თურქოლოგიური სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში, ასევე თურქოლოგიის განვითარების მნიშვნელობაზე ქართველოლოგიისა და ქართული კულტურის ისტორიის კვლევისთვის.(თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი; აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; მახლობელი აღმოსავლეთის არქეოლოგია).

· თურქულ ენათა სტრუქტურაში (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებში გარკვევა, საერთო ნიშნების ცოდნა. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ამოსავალი დებულებების ცოდნა დაწყებით უნარების დონეზე, თურქული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა; კითხვის, თარგმნის, აზრის გამოხატვის და მსჯელობის უნარი.  (თურქული ენა, ენათმეცნიერების შესავალი ,ზოგადი ენათმეცნიერება, თურქულ-ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები, თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი).

· თურუქლ ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” მიხედვით B2 დონის შესაბამისი ცოდნის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარს, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვის და წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის ცოდნას. (თურქული ენა); სათარჯიმნო პრაქტიკუმი თურქულში).

· ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის ცოდნა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა. ზოგადი წარმოდგენა ისლამური სახელმწიფოს კონცეფციასა და ისლამურ მოძრაობებზე. (ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია); ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია; აღმოსავლური ფილოსოფიური მოძღვრებები; ბიბლიის შესავალი 1, 2 ; ბიბლია და ძველი აღმოსავლეთი). 

· თურქეთის რესპუბლიკის შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი ისტორიისა და თანამედროვე მდგომარეობის ზოგადი კურსის  და თურქული ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; თურქების ადგილისა და როლის გააზრების უნარი ახლო აღმოსავლეთისა და ზოგადად მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში. თურქეთის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის გაცნობიერება;  თანამედროვე აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა (თურქეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); თურქეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) ; თურქეთის თანამედროვე მდგომარეობა; ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები; აღმოსავლური კულტურა; ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი აღმოსავლურ-მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს.).

· საქართველოსა და თურქეთის ისტორიული და დღევანდელი ურთიერთობების ცოდნა; ისლამური ფაქტორის გათვალისწინების უნარი ამ ურთიერთობებში; საქართველოს შესახებ თურქული წყაროების (ისტორიული, გეოგრაფიული ხასიათის) ზოგადინფორმაციული ცოდნა. (თურქეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია); ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები; ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; აღმოსავლური კულტურა; საქართველოს ისტორია; ისლამური აღმოსავლეთის ხელოვნება და საქართველო).

· თურქული ლიტერატურის ისტორიის  ზოგადი კურსის ათვისება თანამედროვე თურუქლი ლიტერატურის ჩათვლით. თურქული  ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაციისა და ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ ინფორმაციული ცოდნა. ფოლკლორისა და შუა საუკუნეების თურუქლი ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებზე წარმოდგენა; თურქული ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ სირთულეებში გარკვევა; მხატვრული ტექსტის ესთეტიკურ-შემეცნებითი ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, რაც ეფუძნება ენის გამომსახველობითი საშუალებებისა და სტილისტიკური ხერხების თეორიულ ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ უნარს. (ძველი თურუქლი  ლიტერატურის ისტორია; ახალი თურუქლი ლიტერატურის ისტორია; უახლესი თურუქლი ლიტერატურის ისტორია; ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია; შედარებითი მითოლოგია (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური და ქართული მითოლოგია); ოსმალური ენა 1,2 )

· თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. თურქულიდან ქართულად და ქართულიდან თურქულად წერილობითი და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი უნარების განვითარება; სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა). (თურქულიდან  ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა ; სათარჯიმნო პრაქტიკუმი თურქულში ; ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2; აკადემიური წერა ; თურუქლი ენა 6;7 ).

· თურქულ-ქართული კონტაქტების ძირითად ასპექტთა (პოლიტიკური ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ ინფორმაცია,  ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე და ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში თურქიზმების დამკვიდრების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია; ქართულში თურუქლი ლექსიკური ნასესხობების ფონეტიკური და სემანტიკური ტრანსფორმაციების შესახებ საბაზისო ცოდნა, მათი თვისებრივი მაჩვენებლების გამოყოფის უნარი. ეტიმოლოგიური კვლევის მეთოდებზე ზოგადი წარმოდგენა. ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა და განვითარების ზოგადი ისტორიის საბაზისო ცოდნა. შუა საუკუნეების თურქულ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების შესახებ წარმოდგენა. (აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; აღმოსავლური კულტურა; ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1, 2; ქართული სახისმეტყველება; „ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო ცივილიზაციის კონტექსტში; ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1,2).





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

· ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება. (ფილოსოფიის შესავალი).

· ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა. (აკადემიური წერა).

· საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე. ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის. (ინგლისური ენა; რომელიმე სხვა ევროპული ენა).

· ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის. (ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა).

· ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და ანალიზი. (საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი).

· ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად. (ენათმეცნიერების შესავალი).

· თურქული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები. თურქულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი;თურუქლი ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი. (თურუქლი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; სათარჯიმნო პრაქტიკუმი თურქულში ; თარგმანის თეორია და პრაქტიკა).

· საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების რედაქტირების, რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი. (თურუქული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; თურუქლიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა; თურუქლ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები; ოსმალური ენა 1,2,; ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს  ისტორიული ურთიერთობები; ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2).

· სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების თურქულიდან ქართულად და პირუკუ თარგმნის უნარი;  სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები. (თურქული ენა; სათარჯიმნო პრაქტიკუმი; თარგმანის თეორია და პრაქტიკა).

· პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-რელიგიურ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. (აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი; თურქულ ენათა შესწავლის შესავალი; თურუქლი ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6; ენათმეცნიერების შესავალი ; ზოგადი ენათმეცნიერება; ისლამი (რელიგია. ისტორია. ცივილიზაცია); თურქეთის ისტორია (შუა საუკუნეები);თურქეთის ისტორია (ახალი და უახლესი); თურქეთის თანამაედროვე მდგომარეობა; ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებრივი გეოგრაფია; თურქულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა; ძველი თურქული ლიტერატურის ისტორია ; ახალი თურქული ლიტერატურის ისტორია; უაზლესი თურქული ლიტერატურის ისტორია; ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია; თურქულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები; ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული ურთიერთობები; ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (შუა საუკუნეები); ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); აღმოსავლური კულტურა; აღმოსავლური ფილოსოფიური მოძღვრებები და პროგრამის სხვა არჩევითი დისციპლინები)



დასკვნის უნარი:

დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. მოპოვებული ან/და მიღებული ინფორმაციის  კრიტიკული შეფასების, არგუმენტირებისა და სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 



კომუნიკაციის უნარი:

· ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა, მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. 



· თურქულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (თურქულის) საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი



სწავლის უნარი:

· სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; სიტუაციაში ადაპტირების და სამუშაოს დაწყებამდე შესასრულებელი გეგმის შედგენის უნარი,  პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვა, სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება და შემდგომი სწავლისათვის საჭირო პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა. განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები:

· კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

·  სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია,  ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ. ).





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 







საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ელისაბედ ბჟალავა.

ელ-ფოსტა: elisabed.bzhalava@tsu.ge






დამატებით საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  თურქოლოგია/ Turkology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი.  საბაკალავრო პროგრამაში 60 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

1. 40 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა;  

1. 20 კრედიტი - არჩევითი კურსები;



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია  სტუდენტს მისცეს საბაზისო ცოდნა თურქეთის ისტორიის, თურქული ენობრივი სისტემებისა და ლიტერატურის ისტორიაში, აზიაროს იგი ქართული თურქოლოლოგიური სკოლის ძირითად მიღწევებს და ტენდენციებს. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

· თურქულ ენათა ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების პრაქტიკული ფლობა; თურქული ენის საბაზისო ლექსიკური მარაგის შეძენა; კითხვის, თარგმნის, აზრის გამოხატვის და მსჯელობის უნარი. (თურქული ენა)

· თურქული ლიტერატურის ისტორიის ზოგადი კურსის ათვისება. თურქული ლიტერატურის ზოგად მახასიათებლებსა და თავისებურებებში გარკვევა; (თურქული ლიტერატ;ურა;ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია; ოსმალური ენა)

· თურქეთის ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა; თურქეთის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის გაცნობიერება; თანამედროვე აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა. (თურქეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი);თურქეთის თანამედროვე მდგომარეობა)

· ისლამის როგორც რელიგიის და სოციალური ინსტიტუტის ისტორიის ზოგადი კურსის შესწავლა. ისლამში რელიგიურ ვალდებულებებისა და თეოლოგიური დოქტრინების, შუა საუკუნეების და თანამედროვე ისლამის ისტორიის საბაზისო ცოდნა.  (ისლამი ( რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია))



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

თურქული ენის  პრაქტიკული გამოყენება ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის   წარმართვის უნარ-ჩვევები. (თურქული ენა)



დასკვნის უნარი:

· დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია)







· მოპოვებული ან/და მიღებული ინფორმაციის  კრიტიკული შეფასების, არგუმენტირებისა და სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)



კომუნიკაციის უნარი:

· ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)

· ჯგუფური მუშაობისას მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია)



სწავლის უნარი:

· სამუშაო დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია)

· სიტუაციაში ადაპტირების და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)



ღირებულებები:

·  ტოლერანტობის უნარ-ჩვევები თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)

· ინტერპერსონალური ურთიერთობებისა და აკადემიური ეთიკის უნარ-ჩვევები. (თურქული ენა; თურქული ლიტერატურის ისტორია; თურქეთის ისტორია; ისლამი)



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 



საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ელისაბედ ბჟალავა.

ელ-ფოსტა: elisabed.bzhalava@tsu.ge












საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება: არმენოლოგია / Armenology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: აღმოსავლეთმცოდეობის ბაკალავრი / BA in Armenology

სპეციალობა: არმენოლოგია



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

1. 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

1. 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

1. 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა ფაკულტეტებზე.  

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

1. 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არმენოლოგიის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  90 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბაკალავრო საფეხურის შესატყვისი რეგიონმცოდნეობითი კომპეტენციების მქონე სპეციალისტის მომზადება არმენოლოგიის დარგში. არმენოლოგიის კათედრა იყო ერთ-ერთი პირველი კათედრა, რომელიც შეიქმნა ახლადდაარსებულ ქართულ უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის უშუალო ინიციტივით, რადგან უნივერისტეტის მესვეურებს კარგად ჰქონდათ გაცნობიერებული ამ დარგის მნიშვნელობა საქართვლოსათვის. არმენოლოგიური დარგების მცოდნე საქართველოს თითქმის ყველა სფეროში სჭირდება (პედაგოგიური და სამეცნიერო დაწესებულებები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგარეო ურთიერთობები და დიპლომატიური მისიები, რეგიონებთან ურთიერთობა, შინაგანი და სასაზღვრო უწყებები), ამიტომ მათზე საბაზრო მოთხოვნილება გაციელებით უფრო დიდია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. სწორედ ამიტომ პროგრამის მიზანია ქართველი არმენოლოგი ფართო ჰუმანიტარული ხედვის მქონე სპეციალისტად ჩამოაყალიბოს.

პროგრამა მიზნად ისახავს, მოამზადოს სტუდენტი არმენოლოგიის დარგში  როგორც პრაქტიკული ისე კვლევითი–ანალიტიკური მუშაობისთვის. ამისათვის ის ეუფლება ისეთ ძირითად დისციპლინებს, როგორიცაა: ახალი და ძველი სომხური ენები, სომხეთის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, სომხური ლიტერატურის ისტორია ასევე უძველესი დროიდან მეოცე საუკუნემდე. ვინაიდან ქართველი არმენოლოგი მზადდება მომავალში ძირითადად ქართულ-სომხური ურთიერთობის სფეროში (პედაგოგიურ, სათარჯიმნო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო, საექსპერტო და ა.შ.) სამუშაოდ, ბაკალავრიატის დონეზე მან უნდა მოისმინოს ისეთი საგნებიც, როგორიცაა, ქართულ-სომხური ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები, სომხეთის რესპუბლიკის თანამედროვე მდგომარეობა, თარგმანის თეორია, გაიაროს სათარჯიმნო პრაქტიკა. ზოგადად, კურსდამთავრებული არმენოლოგიურ დისციპლინებთან ერთად უნდა ფლობდეს ქართველოლოგიურსაც, იგი მზად უნდა იყოს მათი შედარებითი ანალიზისათვის.  

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სტუდენტი შესასწავლი დარგობრივი მასალის  ზუსტად აღსაქმელად და იმავე დროს კრიტიკულად გასააზრებლად. პროგრამის მანძილზე გამომუშავებული ღირებულებები უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულის მწვავე საპოლემიკო საკითხების განხილვისთვის მზაობას, როგორიცაა, მაგ.,  სახელმწიფოებრივ და საეკლესიო საკითხებზე  მისი, როგორც სპეციალისტის დასკვნები და რეკომენდაციები. 

პროგრამა ამზადებს სპეციალისტს  შრომითი ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, აძლევს მას სწავლის გაგრძელების საშუალებას როგორც ძირითად, ისე მომიჯნავე პროფილის სპეციალობებში. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

		

		

		სასწავლო დისციპლინები:



		1.1

		ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.2

		საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.3

		აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.4

		რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		1.5

		ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.6

		ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით)



		1.7

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    



		1.8

		აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; ძველი და ახალი სომხური ენის აღწერითი გრამატიკის სრული კურსის ცოდნა.  შესაბამისი გრამატიკულ ტერმინოლოგი ფლობა როგორც სომხურ, ასევე ქართულ ენაზე, სომხური ენის გრამატიკული აღწერის მეთოდებს, განსხვავებულ პრინციპების, ქართულ-სომხურ ენობრივ კონტაქტებისა და სათანადო ლიტერატურის ცოდნა. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის დაწყებითი უნარები.

		აღმოსავლეთმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

ძველი სომხური ენა 1,2,3,  (სავალდებულო) 

ახალი სომხური ენა1,2,3,4 (სავალდებულო) ქართულ-სომხური ენობრივი და ლიტ. ურთიერთობები  (სავალდებულო);

ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო) ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი)





		1.9

		სპეციალობის მაპროფილებელ სომხურ ენაში 

საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის B2 დონის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე სომხური ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  საგანმანათლებლო) გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

კლასიკური სომხურის ცოდნა, ამ ენაზე დაწერილი ტექსტების კითხვის და გაგების უნარი

		ახალი სომხური ენა 1, 2, 3, 4 (სავალდებულო);

სომხურიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა 

 (სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში (სავალდებულო);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);



ძველი სომხური ენა 1, 2, 3 (სავალდებულო);





		1.10

		სომხეთის ისტორიის, მისი ისტორიოგრაფიის ცოდნა. საქართველოს სახელმწიფოში შესული სომხეთის ჩრდილო მხარეთა პოლიტიკური, კულტურული და ლიტერატურული სიტუაციის ცოდნა. საქართველოს და სომხეთის ეკლესიების ურთიერთობის ძირითად საკითხების ცოდნა.  თანამედროვე სომხეთის პოლიტიკური, ეკონომიური, საგარეო ორიენტაციის, უშუალო მეზობლებთან (განსაკუთრებით საქართველოსთან) ურთიერთობების საკითხებს, პოლიტიკურ ძალთა განლაგების ცოდნა.  ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული ურთიერთობის ცოდნა 

		სომხეთის ისტორია 1,2 (სავალდებულო); 

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)

სომხეთის თანამედროვე მდგომარეობა (სავალდებულო); საქართველოსა და სომხეთის ეკლესიების ურთიერთობათა ისტორია (სავალდებულო);

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული ურთიერთობები (არჩევითი)

შესავალი კავკასიოლოგიაში (არჩევითი)





		1.11

		სომხური ლიტერატურის ისტორიის  ზოგადი კურსის ცოდნა სომხური ანბანის შექმნიდან მეოცე საუკუნის სომხური ლიტერატურის ჩათვლით. სომხური ფოლკლორის ჟანრული კლასიფიკაციისა და ფოლკლორული ნიმუშების შესახებ ინფორმაციული ცოდნა. სომხური ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ სირთულეებში გარკვევის დაწყებითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. მხატვრული ტექსტის ესთეტიკურ-შემეცნებითი ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, რაც ეფუძნება ენის გამომსახველობითი საშუალებებისა და სტილისტიკური ხერხების თეორიულ ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ უნარს.

		სომხური ლიტერატურისა და ფოლკლორის ისტორია 1, 2, 3 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში (სავალდებულო);

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია (არჩევითი);

შედარებითი მითოლოგია (ძველი აღმოსავლეთის, ანტიკური და ქართული მითოლოგია) (არჩევითი)





		1.12

		თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. სომხურიდან ქართულად და ქართულიდან სომხურად წერილობითი და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, სხვადასხვა სფეროში სათარჯიმნო პრაქტიკისთვის მომზადება; თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი უნარების განვითარება;

სათარგმნ ენასთან ერთად ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).



		სომხურიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა 

 (სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში (სავალდებულო);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.13

		ქართულ-სომხური კონტაქტების ძირითადი ასპექტების (პოლიტიკური ფონი, კულტურული ურთიერთგაცვლა, ენობრივი ნასესხობანი და სხვ.) შესახებ ინფორმაცია.

 ენათა ინტერფერენციის პრობლემებზე და ლექსიკური სესხების პროცესებზე ზოგადი წარმოდგენა; ქართულში და სომხურში საერთო გამოყენების  ფალაური წარმოშობის  და ერთმანეთისაგან ნასესხები ლექსიკის ცოდნა; ეტიმოლოგიური კვლევის მეთოდებზე ზოგადი წარმოდგენა.

 ლიტერატურული კონტაქტების გენეზისისა და განვითარების ზოგადი ისტორიის საბაზისო ცოდნა. ქართულიდან სომხურად და სომხურიდან ქართულად თარგმნილი ლიტერატურის ცოდნა, ამ თარგმანების წარმოშობის გეოგრაფიული და ისტორიული ასოპექტების ცოდნა (საეკლესიო განხეთქილების შემდეგ ტაოს რეგიონი და მისი მოსახლეობა); ქართულ-სომხური საეკლესიო ურთიერთობების საკვანძო საკითხების ცოდნა დოგმატიკაში განსხვავების გავლენა ლიტერატურულ კონტაქტებზე.



		სომხური ლიტერატურისა და ფოლკლორი ისტორია 1, 2, 3 (სავალდებულო);



ქართულ სომხური ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (სავალდებულო);



ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია 

(სავალდებულო);



საქართველოსა და სომხეთის ეკლესიების ურთიერთობათა ისტორია (სავალდებულო);

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1, 2 (აჩევითი); ბიბლია და ძველი აღმოსავლეთი (არჩევითი);

ბიბლიის შესავალი 1, 2 (არჩევითი);











ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

 

		2.1

		ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.2

		ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.3

		საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით);





		2.4

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა (არჩევით)



		2.5

		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და ანალიზი.

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		2.6

		ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.7

		სომხური ენის  პრაქტიკული გამოყენება წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.

სომხურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის (ლიტერატურული, იურიდიული, ეკონომიკური და ა.შ.) ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი;

სომხური ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.

ძველ სომხურ ენაზე კლასიკური პერიოდის ტექსტების თარგმნა სომხურიდან ქართულად _ რთულ შემთხვევებში ლექსიკონის გამოყენებით.



		ახალი სომხური ენა 1, 2, 3, 4 (სავალდებულო);



სომხურიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა 

 (სავალდებულო);



სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში (სავალდებულო);



ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი);



ძველი სომხური ენა 1, 2, 3 (სავალდებულო);





		2.8

		საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო ფონდებზე მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების რედაქტირების, რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი.



		ახალი სომხური ენა 1, 2, 3, 4 (სავალდებულო);

სომხურიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);

ქართულ-სომხური ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (სავალდებულო);

ქართული ტექსტის ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი 1, 2 (არჩევითი)



		2.9

		ერკვევა სომხური ისტორიოგრაფიის საკითხებზე არსებულ განსხვავებულ შეხედულებებში, მათი საბუთიანობის ოპტიმალურობაში, შეეძლება სხვადასხვა ხასიათის  წყაროს მოძებნა და მათი გამოყენება სომხეთის ისტორიის მოცემული ეტაპისათვის

		სომხეთის ისტორია, 1,2 (სავალდებულო);

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.10

		სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების სომხურიდან ქართულად და პირუკუ თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების სომხურიდან ქართულად და პირუკუ სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები.

		სომხური ენა 1, 2, 3, (სავალდებულო);

სათარჯიმნო პრაქტიკუმი სომხურში (სავალდებულო);





		2.11 

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-რელიგიურ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 

ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)

ახალი სომხური  ენა 1, 2, 3, 4 (სავალდებულო); ძველის სომხური ენა 1, 2, 3,  (სავალდებულო);

სომხური ლიტერატურისა და ფოლკლორი ისტორია 1, 2, 3 (სავალდებულო);

სომხეთის ისტორია 1, 2 (სავალდებულო);

ენათმეცნიერების შესავალი (სავალდებულო საფაკულტეტო); ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი);

ქართულ-სომხური ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები (სავალდებულო);საქართველოსა და სომხეთის ეკლესიების ურთიერთობათა ისტორია (სავალდებულო); ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია (არჩევითი);

და პროგრამის სხვა არჩევითი დისციპლინები













დასკვნის უნარი:

დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.



კომუნიკაციის უნარი:

მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.

ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.

სომხურ  ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (სომხურის) საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი



სწავლის უნარი:

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა



ღირებულებები:

არმენოლოგია არის დარგი, რომელიც გულისხმობს პრობლემურ და საკამათოდ მწვავე საკითხებზე მუშაობას, რომლებიც საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბდა ქართულ და სომხურ სახელმწიფოებს შორის, რაც ხშირად საკმაოდ მტკივნეულად აღიქმება სომხური თუ ქართული საზოგადოების მიერ, ამიტომ ამ დარგში მომუშავე მკვლევარს, ახალბედასა თუ გამოცდილს, მართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე, დელიკატობა და მეცნიერული ობიექტურობის საჭიროების  გაცნობიერება და ერთგულება. პროგრამა უყალიბებს ახალგაზრდებს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარს; ტოლერანტობას,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემსა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემას.

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად არმენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წერითი დავალებები და სხვ.). 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C; 61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



დამატებითი ინფორმაცია: ძირითად სპეციალობაზე არჩევის ვადა არის II სემესტრი. სასურველი არმენოლოგიის ბაკალავრმა  აირჩიოს საგნები კავკასოლოგიის, კლასიკური ფილოლოგიის, ისტორიის, ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამებიდან. 



საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი,  სრული პროფესორი ზაზა ალექსიძე 

ტელ: 2 34-20-26. 

ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com






დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: არმენოლოგია / Armenology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 40 ESTC კრედიტი სპეციალობისათვის სავალდებულო კურსებისათვის, 20 ESTC კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია რეგიონმცოდნეობითი კომპეტენციებით აღჭურვოს კურსდამთავრებული არმენოლოგიის დარგში. არმენოლოგიური დარგების მცოდნე სპეციალისტები საქართველოს თითქმის ყველა სფეროში სჭირდება (პედაგოგიური და სამეცნიერო დაწესებულებები, ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, საგარეო ურთიერთობები და დიპლომატიური მისიები, რეგიონებთან ურთიერთობა, შინაგანი და სასაზღვრო უწყებები), ამიტომ მათზე საბაზრო მოთხოვნილება გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს. სწორედ ამიტომ პროგრამის მიზანია ძირითადი ჰუმანიტარული განათლების მქონე სპეციალისტებს  მისცეს არმენოლოგიის დარგში დამატებითი ცოდნა, რაც მათ დასაქმების სფეროებს გაუფართოებს.

პროგრამა მიზნად ისახავს, მისცეს კურსდამთავრებულებს ზოგადი კომპეტენციები არმენოლოგიის დარგში  როგორც პრაქტიკული ისე კვლევითი–ანალიტიკური მუშაობისთვის. ზოგადად, კურსდამთავრებული სასურველია, არმენოლოგიურ დისციპლინებთან ერთად ფლობდეს ქართველოლოგიური პროფილის ძირითად სპეციალობას, რაც უზრუნველყოფს მის მზაობას მათი შედარებითი ანალიზისათვის, დარგობრივი მასალის  ზუსტად აღსაქმელად და იმავე დროს კრიტიკულად გასააზრებლად. პროგრამის მანძილზე გამომუშავებული ღირებულებები უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულის მწვავე დარგობრივი საპოლემიკო საკითხების განხილვისთვის მზაობას. 

პროგრამა ამზადებს კურსდამთავრებულს  შრომითი ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, აძლევს მას სწავლის გაგრძელების საშუალებას როგორც არმენოლოგიური, ისე მომიჯნავე პროფილის სპეციალობებში. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   წინაპირობის გარეშე. არმენოლოგიის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დაწყება მიზანშეწონილია მაქსიმუმ, სწავლების მეოთხე სემესტრიდან. სასურველი არმენოლოგიის დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე შემოვიდნენ სტუდენტები ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფარგლებში ისტორიის, კავკასოლოგიის, კლასიკური ფილოლოგიის,  ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამებიდან.  



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება

იცის ძველი და ახალი სომხური ენის აღწერითი გრამატიკის ზოგადი კურსი. ფლობს როგორც სომხურს ისე შესატყვის ქართულ გრამატიკულ ტერმინოლოგიას, სომხური ენის გრამატიკული აღწერის მეთოდებს, განსხვავებულ პრინციპებს, ქართულ-სომხურ ენობრივ კონტაქტებსა და სათანადო ლიტერატურას.

ფლობს სომხურიდან ქართულად და ქართულიდან სომხურად თარგმნის თავისებურებებსა და პრაქტიკულ გამოცდილებას. 

იცის სომხეთის ისტორია, მისი ისტორიოგრაფია და პერიოდიზაცია. საქართველოს სახელმწიფოში შესული სომხეთის ჩრდილო მხარეთა პოლიტიკურ, კულტურულ და ლიტერატურულ სიტუაციას. სპეციალურად ეუფლება საქართველოს და სომხეთის ეკლესიების ურთიერთობის ძირითად საკითხებს. 

იცის სომხური ლიტერატურის ისტორია, მისი პერიოდიზაციის პრინციპები, ქართულ-სომხური ლიტერატურული ურთიერთობების უმთავრესი საკითხებს და სათანადო ლიტერატურას.

 იცნობს თანამედროვე სომხეთის პოლიტიკურ, ეკონომიურ, საგარეო ორიენტაციის, უშუალო მეზობლებთან (განსაკუთრებით საქართველოსთან) ურთიერთობების საკითხებს, პოლიტიკურ ძალთა განლაგებას.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

შეუძლია ახალ სომხურ ენაზე მხატვრული და სამეცნიერო ტექსტების, პრესის, იურიდიული და ეკონმიკური ხასიათის დოკუმენტების თავისუფლად კითხვა  და მეტყველება; სომხურიდან ქართულად და ქართულიდან სომხურად წერილობით და ზეპირად თარგმნა; ძველ სომხურ ენაზე შეუძლია კლასიკური პერიოდის ტექსტების თარგმნა სომხურიდან ქართულად _ რთულ შემთხვევებში ლექსიკონის გამოყენებით.

ფლობს ქართულ-სომხური ენობრივი ურთიერთობის ძირითად საკითხებს: გრამატიკული კატეგორიებისა და სინტაქსური სტრუქტურების მსგავსება-განსხვავებას, საერთო ხმარების (ერთი წყაროდან მომდინარე) ლექსიკასა და ერთმანეთისგან ნასესხებ სიტყვებსა და ტერმინებს, ერთმანეთისაგან ძველად თარგმნილ გრამატიკულ თხზულებებს.

ერკვევა სომხური ისტორიოგრაფიის საკითხებზე არსებულ განსხვავებულ შეხედულებებში, მათი საბუთიანობის ოპტიმალურობაში, შეეძლება სხვადასხვა ხასიათის  წყაროს მოძებნა და გამოყენება სომხეთის ისტორიის მოცემული ეტაპისათვის; ფლობს სადავო საკითხების გადმოცემისას პოლემიკური ეთიკის ნორმებს.

ერკვევა ქართულ-სომხური ლიტერატურული ურთიერთობის (ძველად და ახლა) ძირითად საკითხებში: ერთმანეთისაგან თარგმნილი ლიტერატურა, საერთო ლიტერატურული ინტერესები, დოგმატიკაში განსხვავების გავლენა ლიტერატურულ კონტაქტებზე, საერთო და განსხვავებული ლიტერატურული ტერმინოლგია.



დასკვნის  უარი

სწავლების პროცესი ორგანიზებულია ისე, რომ კურსის დამთავრების შემდეგ სტუდენტს დამოუკიდებლად შეეძლოს ისტორიული და ლიტერატურული პროცესების ანალიზი და შეფასება. ამ უნარის განვითარებას განსაკუთრებით ხელს შეუწყობს ისეთი საგანი, როგორიცაა ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები, რომელიც ბუნებრივად მოითხოვს შეპირისპირებისა და მსგავსება-განსხვავებათა შემჩნევისა და გამომწვევი მიზეზების ახსნის, მათი განზოგადებისა და ისტორიულ პროცესში ადგილის მიჩენის უნარს.



კომუნიკაციის უნარი

სომხური და ქართული ენების ცოდნა, სომხური კულტურული სამყაროს ცოდნა მას გაუადვილებს კონტაქტებს არა მარტო კავკასიურ გარემოში, არამედ, სომხური დიასპორის კავკასიის გარეთაც ფართო გავრცელების გამო, მთელს მსოფლიოშიც. სპეციალისტთა და არასპეციალისტთა გარემოში ლოგიკური, მწყობრი და ნათელი კომუნიკაციის უნარი.



სწავლის უნარი

ვინაიდან ქართული არმენოლოგია არ შეიძლება არსებობდეს ქართველოლოგიის გარეშე, სტუდენტს სწავლების პროცესში უხდება დიდ მასალასთან ურთიერთობა, რაც მისგან და პედაგოგისგან ბუნებრივად მოითხოვს ასწავლოს და ისწავლოს დროის რაციონალური განაწილება, განსხვავებული ტიპისა და ენის მასალის ორგანიზება ცნობიერებასა და კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში, არსებითის გამიჯვნა არაარსებითისგან ანალიზისა და დამახსოვრების პროცესში.



ღირებულებები

არმენოლოგია არის დარგი, რომელიც გულისხმობს პრობლემურ და საკამათოდ მწვავე საკითხებზე მუშაობას, რომლებიც საუკუნეთა მანძილზე ჩამოყალიბდა ქართულ და სომხურ სახელმწიფოებს შორის, რაც ხშირად საკმაოდ მტკივნეულად აღიქმება სომხური თუ ქართული საზოგადოების მიერ, ამიტომ ამ დარგში მომუშავე მკვლევარს, ახალბედასა თუ გამოცდილს, მართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე, დელიკატობა და მეცნიერული ობიექტურობის საჭიროების  გაცნობიერება და ერთგულება.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 





საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი,  სრული პროფესორი ზაზა ალექსიძე

 ტელ: 2 34-20-26. 

ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com






საბაკალავრო  პროგრამის სახელწოდება:  ებრაისტიკა-არამეისტიკა/ Hebrew and Aramaic Studies



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი / BA in Oriental Studies



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი) საბაკალავრო პროგრამაში 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:



· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისთვის სავალდებული ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის).

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კურსების/მოდულების შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა ან ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე).

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს შეუძლია კრედიტების გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო ენის ცოდნის გასაღრმავებლად.

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).



ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:



· 120 კრედიტი – ძირითადი სპეციალობა

(100 კრედიტი – სპეციალობის სავალდებულო კურსები; 

20 კრედიტი - სპეციალობის არჩევითი კურსები).

· 50 კრედიტი – საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;

· 60 კრედიტი – დამატებითი სპეციალობა;

· 10 კრედიტი – ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.



სწავლების ენა: ქართული ენა







პროგრამის მიზანი და აქტუალობა:

          ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ებრაისტიკა-არამეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას.

ებრაისტიკა-არამეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი ებრაისტიკა-არამეისტიკაში, რომელსაც აქვს შესაბამისი ცოდნა ფილოლოგიის, ისტორიოგრაფიისა და ქვეყანათმცოდნეობის დარგში.

ქართული ებრაისტიკისა და არამეისტიკის სკოლის განვითარებას განსაკუთრებული როლი ეკისრება უპირველესად ქართული კულტურის ისტორიის შესწავლისა და კვლევის, და ასევე საკუთრივ ებრაისტიკა-არამისტიკის პრობლემატიკის კვლევის საქმეში - მოსეს ხუთწიგნეულის არსებულ ხელნაწერთა შორის კონსონანტური ტექსტის მხრივ ერთ-ერთი საუკეთესოა თბილისური ებრაული ხელნაწერი (X ს.) _ „ლაილაშის ბიბლია“; მცხეთის არამეული წარწერები შუქს ჰფენს საქართველოს ისტორიის მთელ რიგ საკითხებს. დადგინდა მანამდე უცნობი სახეობა არამეული დამწერლობისა, „არმაზული“  და სხვ.

ებრაული და არამეული ენების სწავლებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (1945 წ.) აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის სემიტოლოგიის კათედრაზე უძღვებოდა ცნობილი სემიტოლოგი აკად. კ. წერეთელი, ხოლო 1991 წელს მისი ინიციატივით დაარსდა ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის კათედრა, რომელიც წლების მანძილზე ამზადებდა მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებს. კათედრამ გამოუშვა ათეულობით მაღლკვალიფიციური სპეციალისტი, რომლებიც დღეს წარმატებით იღვწიან, როგორც სამეცნიერო-კვლევით, ისე პედაგოგიურ ასპარეზზე, ასევე საქართველოს საგარეოპოლიტიკურ უწყებებში, კომერციულ ორგანიზაციებში, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში და სხვ.

პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს შესძინოს კომპეტენცია ებრაისტიკა-არამეისტიკის სხვადასხვა სფეროში: კლასიკურსა და თანამედროვე ებრაულში, თანამედროვე ისრაელის ლიტერატურაში, ბიბლეისტიკაში (კლასიკური ებრაული ტექსტები _ ბიბლია, თალმუდი და სხვ.), ებრაული და არამეული ენების ისტორიულ გრამატიკაში, არამეულ (სირიულ) ენაში, არამეული (სირიული) ლიტერატურის ისტორიაში, არამეულ(სირიულ)-ქართულ ლიტერატურულ და ენობრივ ურთიერთობებში, ისრაელის ისტორიაში, თანამედროვე ისრაელის პოლიტიკურ და სოციალურ–ეკონომიკურ მდგომარეობაში და სხვ.

ებრაისტიკა–არემისტიკის საბაკალავრო პროგრამა გულისხმობს სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებასა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, დარგობრივი ცოდნის გენერირებასა და ინოვაციური სწავლებით საუნივერსიტეტო ტრადიციების განვითარებას სემიტოლოგიის, კერძოდ, ებრაისტიკა–არამეისტიკის დარგში. შეძენილი ცოდნის ბაზაზე სტუდენტს ეძლევა ფართო არჩევანი შემდგომი დასპეციალებისა და პროფესიული კარიერის განსაზღვრისათვის. მომავალ სპეციალისტს საშუალება ექნება შემოქმედებითად, მოცემულ დროს ბაზრის მოთხოვნისა და საკუთარი შემეცნებითი ინტერესების გათვალისწინებით განსაზღვროს თავისი განათლების მიმართულება და ხარისხი.

საბაკალავრო პროგრამის აქტუალობას უდავოდ განაპირობებს საქართველოში მნიშვნელოვანი ებრაული და არამეული დიასპორების არსებობა.

ებრაისტიკა-არამეისტიკის დეპარტამენტი განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდება მოტივირებული სტუდენტების მოზიდვას. ასეთ სტუდენტებს აქვთ სწავლის გაგრძელებისა და პროფესიული დახელოვნების საშუალება მაგისტრატურაში.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 





სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება



კურსდამთავრებულმა იცის:

1.1.ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.2.საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

1.3. აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 

1.4.რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით);

1.5.ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები;

1.6.ერთ–ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) 

მინიმუმ B 1 დონეზე;   

1.7.ერთ–ერთი აღმოსავლური ენა (არჩევით)    /რეკომენდებულია არაბული ენა/.;



აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; წარმოდგენა ზოგადად ებრაისტიკა – არამეისტიკაზე და სემიტოლოგიის სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში; აღმოსავლური ენების, თანამედროვე ებრაულის (B2), ბიბლიის ებრაულისა და არამეულის საბაზისო ცოდნა, ებრაული და არამეული ენების სტრუქტურული თავისებურებების შესწავლა და ზოგადსემიტურ კონტექსტში გააზრება, აღმოსავლური ლიტერატურის, ქართულ – აღმოსავლური ლიტერატურული ურთიერთობების, კულტურის, ისტორიის საბაზისო ცოდნა.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

2.1. ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება;

2.2. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა;

2.3. საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ერთ–ერთ ევროპულ  ენაზე (ინგლისურ  ენაზე ან არჩევით).

2.4.  ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისათვის;

2.5. ერთ–ერთი აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური და სამეცნიერო მიზნებისთვის; /რეკომენდებულია არაბული ენა/.;

2.6.  ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

2.7.ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად;



სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი; ბიბლიოთეკის ფონდებზე მუშაობა, ტექსტების რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი. პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი; კონკრეტული, ვიწრო დარგობრივი მონაცემების გააზრება, როგორც ლინგვისტურ, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ – კულტუროლოგიურ კონტექსტში; ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ფილოლოგიურ – ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.



კომუნიკაციის უნარი

შემეცნებითი და მეთოდოლოგიური უნარი: სინთეზი და ანალიზი; დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი, როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის საშუალებით. ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით; ახალი მონაცემების ანალიზის უნარი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით.



დასკვნის უნარი

სტუდენტი შეძლებს სათანადო სფეროში შეძენილი თეორიული ცოდნის კრიტიკულად გააზრებას, განსხვავებული ინტერპრეტაციების შეჯერებას, შესასწავლი ენისა და ლიტერატურის ამა თუ იმ მონაცემის გაანალიზებას და ლოგიკური, დასაბუთებული დასკვნის გამოტანას.



სწავლის უნარი

ებრაისტიკა-არამეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის გავლის შედეგად ბაკალავრი შეძლებს საკუთარი ცოდნის შეფასებას. გააკეთებს კრიტიკულ დასკვნებს შეძენილი ცოდნის შესახებ, კრიტიკულად შეაფასებს განსხვავებულ სამეცნიერო მოსაზრებებს, განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის აუცილებლობას და შეიმუშავებს სათანადო გეგმებს.



ღირებულებები

ებრაისტიკა-არამეისტიკის ბაკალავრს სწავლის პროცესში უყალიბდება საკუთარი დამოკიდებულება ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მიმართ. ის მონაწილეობს მეცნიერული ეთიკისადმი, ზნეობისადმი საკუთარი თუ სხვათა დამოკიდებულების შეფასებაში და იღვწის ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობისათვის.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის (ან თარგმანის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 

91 -100 – ფრიადი, A;  

81-90 – ძალიან კარგი, B;  

71-80 –  კარგი, C; 

61-70 – დამაკმაყოფილებელი, D;  

51-60 –საკმარისი,  E;  

41-50 – ვერ ჩააბარა, FX; 

0-40 – ჩაიჭრა, F. 

შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით.





საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი,  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ებრაისტიკა–არამეისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია

ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com












დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ებრაისტიკა–არამეისტიკა / Hebrew-Aramic studies



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: დამატებითი სპეციალობის 60 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 40 ESTC კრედიტი სპეციალობისათვის სავალდებულო კურსებისათვის, 20 ESTC კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, სტუდენტებს შესძინოს კომპეტენცია ებრაისტიკა-არამეისტიკის სხვადასხვა სფეროში:  თანამედროვე ებრაულში, თანამედროვე ისრაელის ლიტერატურაში, ბიბლეისტიკაში, არამეულ (სირიულ) ენაში, არამეული (სირიული) ლიტერატურის ისტორიაში, არამეულ(სირიულ)-ქართულ ლიტერატურულ და ენობრივ ურთიერთობებში. 

პროგრამის მიზანია ძირითადი ჰუმანიტარული განათლების მქონე სპეციალისტებს  შესძინოს დამატებით ცოდნა ებრაისტიკა–არამეისტიკის დარგში, რაც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულს კულტურულ–ისტორიული, ტექსტის ლინგვისტიკის და ენობრივი სისტემების ასპექტით მიუდგეს ძველ ქართულ თარგმანებს და აპრობირებული მეთოდიკის საფუძველზე შეისწავლონ ისინი.

შეძენილი ცოდნის ბაზაზე სტუდენტს ეძლევა არჩევანი შემდგომი დასპეციალებისა და პროფესიული კარიერის განსაზღვრისათვის. მომავალ სპეციალისტს საშუალება ექნება შემოქმედებითად, მოცემულ დროს ბაზრის მოთხოვნისა და საკუთარი შემეცნებითი ინტერესების გათვალისწინებით განსაზღვროს თავისი განათლების მიმართულება და ხარისხი.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:   წინაპირობის გარეშე. ებრაისტიკა–არამეისტიკის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დაწყება მიზანშეწონილია სწავლების მეოთხე სემესტრიდან. სასურველია დამატებით საბაკალავრო პროგრამა გაიარონ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის, კავკასოლოგიის, კლასიკური ფილოლოგიის,  ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამების სტუდენტებმა.  





სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება

1. აღმოსავლეთმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; 

1. წარმოდგენა ზოგადად ებრაისტიკა–არამეისტიკაზე და სემიტოლოგიის სკოლის ტრადიციებზე საქართველოში;

1.  აღმოსავლური ენების, თანამედროვე ებრაულის, არამეულის (სირიული ენის) საბაზისო ცოდნა;

1. აღმოსავლური ლიტერატურის, კერძოდ, ებრაული ლიტერატურის ისტორიისა და არამეული (სირიული) ლიტერატურის ისტორიის საბაზისო კურსი;

1.   ქართულ–აღმოსავლური ლიტერატურული ურთიერთობები;

1. თანამედროვე ებრაულიდან ქართულად და ქართულიდან თანამედროვე ებრაულზე თარგმნის ზოგიერთი თავისებურება, პრაქტიკული გამოცდილება. 

1. თანამედროვე ისრაელის პოლიტიკური და სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობა და სხვ.



ცოდნის პრაქტიკული

გამოყენება/პრაქტიკული უნარები:

1. თანამედროვე ებრაულ ენაზე სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურული თხზულებების ტექსტების, სამეცნიერო, იურიდიული და ეკონომიკური ხასიათის დოკუმენტების, პრესის მასალის კითხვა და მიმოხილვა, კომენტირება და თარგმნა სპეციალური ლექსიკონების დახმარებით;

1. არამეული (კლასიკური სირიული) ენის მორფოლოგიის და ნაწილობრივ მორფოსინტაქსის საფუძვლიანი ცოდნა საშუალებას აძლევს სტუდენტს დაამუშაოს სხვადასხვა ჟანრის ადაპტირებული სირიული ტექსტები; 

სტუდენტს აქვს ტექსტებზე მუშაობის უნარ-ჩვევები, გარკვეული ლექსიკური მარაგი, რაც შესაძლებლობას აძლევს მას სპეციალური ლექსიკონების გამოყენებით წაიკითხოს,  დაამუშავოს, თარგმნოს გახმოვნებული ტექსტები.

1. სტუდენტს აქვს ცოდნა ახალი ებრაული მწერლობის შესახებ. ის შეისწავლის თანამედროვე ებრაულ მწერლობას, როგორც უძველესი, ბიბლიური ძირების მქონეს და იმავდროულად ულტრათანამედროვე ფენომენს, რომელიც დღეს აქტიურადაა ჩართული მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესში.



დასკვნის უნარი

სტუდენტი შეძლებს სათანადო სფეროში შეძენილი თეორიული ცოდნის კრიტიკულად გააზრებას, განსხვავებული ინტერპრეტაციების შეჯერებას, შესასწავლი ენისა და ლიტერატურის ამა თუ იმ მონაცემის გაანალიზებას და ლოგიკური, დასაბუთებული დასკვნის გამოტანას.



კომუნიკაციის უნარი

შემეცნებითი და მეთოდოლოგიური უნარი: სინთეზი და ანალიზი; დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი, როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის საშუალებით. ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით; ახალი მონაცემების ანალიზის უნარი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით.



სწავლის უნარი

ებრაისტიკა-არამეისტიკის დამატებითი სპეციალობის პროგრამის გავლის შედეგად სტუდენტი შეძლებს საკუთარი ცოდნის შეფასებას. გააკეთებს კრიტიკულ დასკვნებს შეძენილი ცოდნის შესახებ, კრიტიკულად შეაფასებს განსხვავებულ სამეცნიერო მოსაზრებებს, განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის აუცილებლობას და შეიმუშავებს სათანადო გეგმებს.



ღირებულებები

ებრაისტიკა-არამეისტიკის დამატებითი სპეციალობის პროგრამის გავლის პროცესში სტუდენტს უყალიბდება საკუთარი დამოკიდებულება ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მიმართ. ის მონაწილეობს მეცნიერული ეთიკისადმი, ზნეობისადმი საკუთარი თუ სხვათა დამოკიდებულების შეფასებაში და იღვწის ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობისათვის.







სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 





საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი,  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ებრაისტიკა–არამეისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია

ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com




საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება:   ქართული ფილოლოგია / Georgian Philology 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ფილოლოგიის ბაკალავრი  (ქართული ფილოლოგია)

BA in Philology  (Georgian Philology)



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  240 ECTS კრედიტი

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც.დამატებითი პროგრამის  არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა ან  ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია კრედიტების გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო ენის ცოდნის გასაღმავებლად. 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).



ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  

20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები).

60 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს,  30 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს, ხოლო 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო ნაშრომს. 



სწავლების ენა: ქართული.



პროგრამის მიზანი:  ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, კურსადამთავრებულს მისცეს ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ინტერდისციპლინური და კომპლექსური საკითხების  ცოდნა და გააცნოს  მას ლიტერატურათმცოდნეობითი და ენათმეცნიერული კვლევის თავისებურებები, დანიშნულება და მნიშვნელობა  ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ძეგლების საშუალებით; განუვითაროს  ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და კრიტიკული შეფასების, მათი ისტორიულ და კულტურულ ჭრილში განხილვის, კომენტირებისა და ინტერპრეტირების  უნარი, შეასწავლოს ქართული ენის სტრუქტურა და ისტორია, მისცეს  ერთ-ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის ცოდნა საბაზისო დონეზე, რათა შეძლოს ლიტერატურული წყაროების ორიგინალში მოძიება და წაკითხვა; გამოუმუშაოს სტუდენტს პრაქტიკული უნარები შემდეგი მიმართულებებით:  ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის და საგამომცემლო საქმის სფეროებში, ხელი შეუწყოს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებათა დამკვიდრებას  კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას, ქართული ლიტერატურის და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში.  

 

პროგრამის მიზანია  ფილოლოგიის ბაკალავრს ქართული ფილოლოგიის სპეციალობით ჰქონდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის  შესახებ კომპლექსური ცოდნა,  რათა მან  პედაგოგიური მიმართულებით დამატებითი კვალიფიკაციის მიღების შემთხვევაში შეძლოს დასაქმება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად სკოლაში, ასევე შეეძლოს მუშაობა მასმედიის და საგამომცემლო სფეროში,  საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში,  კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების საფუძველზე კი სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის გაგრძელება. კურსდამთავრებულის ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლება და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევები, მას არა მხოლოდ ქართული  ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივას აძლევს. 





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 



სწავლის შედეგი: ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს: 



1. ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულმა იცის:

1.1. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.2. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

1.3.  აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 

1.4. რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით);

1.5. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები;

1.6. ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები;

1.7. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, შედარებითი ენათმეცნიერების საფუძვლები; 

1.8. თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიები და პრინციპები;

1.9.  ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე; 

1.10. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით); 

1.11. ერთ–ერთი ევროპული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები (არჩევით);

1.12. ფილოლოგიის როგორც დარგის მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრა, ქართული ფილოლოგიის ისტორიის, მისი თანამედროვე დონისა და პერსპექტივების წარმოჩენა ფილოლოგიური კვლევების ზოგად კონტექსტში. ქართული ფილოლოგიის ძირითადი თეორიები, პრინციპები და მეთოდები; 

1.13. ქართული ენის განვითარების ძირითადი ეტაპები; ქართულ ენაში მიმდინარე ძირითადი ენობრივი მოვლენების დიაქრონიული და სინქრონიული აღწერა, ენობრივ ცვლილებათა ხასიათი და ქრონოლოგია. ძველი ქართული სამწერლობო კერები და მათი მთარგმნელობითი მეთოდები;

1.14. თანამედროვე ქართული ენის ფონეტიკა–ფონოლოგია, თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, ქართული ენის სტრუქტურული მოდელები და მათი ტიპოლოგიური შედარება–შეპირისპირება თანამედროვე  ინდო–ევროპულ ენებთან; ენის დონეების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, მორფონოლოგიური და მორფოსინტაქსური პროცესების გარჩევა; თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი და ამ სფეროებთან დაკავშირებული თეორიები და პრაქტიკული საკითხები;

1.15. ძველი ქართული ენის გრამატიკული სტრუქტურისათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები; ამ სფეროსთან დაკავშირებული თეორიები და პრაქტიკული საკითხები;

1.16. ქართული პალეოგრაფიის საფუძვლები და ძირითადი თეორიული საკითხები (დამწერლობის წარმოშობა, დამწერლობის ტიპები, ეპიგრაფიკის, კოდიკოლოგიისა დიპლომატიკის საფუძვლები; ქართული ანბანის ძველი სახეობები (ასომთავრული, ნუსხური და ადრეული მხედრული);

1.17. ქართული ენის სტილისტიკისა და სალიტერატურო ქართულის ნორმალიზაციის საკითხები;

1.18. ქართული ენის დიალექტოლოგიისა და ლექსიკოლოგიის  საკვანძო საკითხები; ქართული ენის ლექსიკურ–ფრაზეოლოგიური თავისებურებები; სოციალურ–კულტურული, ყოფითი, პროფესიული და სხვა ფაქტორების გავლენა თანამედროვე სალიტერატურო ენასა და მის დიალექტებზე. 

1.19. ძველი და ახალი ქართული ლექსთწყობის საფუძვლები და ხალხური პოეტიკის თავისებურებები; ტროპი და ტროპული მრავალსახეობა; პოეტური ლექსიკის, ფონატიკის, სემანტიკისა და სინტაქსის ურთიერთმიმართება. 

1.20. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები;

1.21. ქართული ზეპირსიტყვიერების  ზოგადი და ეროვნული სპეციფიკური თავისებურებები, ძირითადი ჟანრები.

1.22. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი საკითხები (ძველი ქართული მწერლობის ჟანრები და მიმართულებები, აგიოგრაფია, ჰიმნოგრაფია; ქართული მწერლობის მიმართება ბიბლიასთან, ძველი და ახალი აღთქმის წიგნების შინაარსი და პრობლემატიკა; საერო ლიტერატურა; ქართული ორიგინალური აგიოგრაფიის ტექსტების საისტორიო და მხატვრული ღირებულებები, ქართული ჰიმნოგრაფიის სპეციფიკა და ქართული ლიტერატურის ადგილი შუა საუკუნეების მხატვრული აზროვნების სისტემაში. შუა საუკუნეების სასულიერო მწერლობის ძეგლების რედაქციების სპეციფიკა და მნიშვნელობა მედიევისტიკის ზოგადი თვალსაზრისით; ქართული წვლილი შუა საუკუნეების ევროპულ მწერლობაში.

1.23. ძველი ქართული საერო ლიტერტურის საკვანძო საკითხები, რუსთველოლოგიის  ძირითადი პრობლემატიკა,  XII-XVIII საუკუნების ქართველი მწერლობის  თვალსაჩინო წარმომადგენელთა  შემოქმედება;

1.24. XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურისა და საზოგადოებრივი აზროვნების ძირითადი ტენდენციები. ქართული რომანტიზმი და მისი სპეციფიკა. რეალისტური მიმართულება ქართულ მწერლობაში:  XIX საუკუნის ქართული მწერლობა  (მხატვრული, კრიტიკულ–პუბლიცისტური, სატირულ–იუმორისტული, ეპისტოლარული და სხვ.).

1.25. XX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი საკითხები (ქართული პროზისა და პოეზიის ჟანრობრივი და ესთეტიკური თავისებურებები; 20-იანი წლების ლიტერატურული სკოლები და დაჯგუფებები, ქართული ინტელექტუალური ემიგრაცია და სხვ.; 

1.26. თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესების ძირითადი ტენდენციები და მათი მიმართება მსოფლიო ლიტერატურული ანალიტიკის სისტემებთან;

1.27. მხატვრული სტილისა და სტილისტიკის საკითხები; ტექსტის მხატვრულ–გამომსახველობითი რესურსების მნიშვნელობა; ლიტერატურული სახისმეტყველება; ლიტერატურული ნაწარმოების ინტერდისციპლინური და ინტერტექსტუალური შესწავლის პრინციპები;

1.28. ზეპირსიტყვიერი შემოქმედების სპეციფიკა და ფოლკლორის ჟანრები: აცნობიერებს ფოლკლორის როლს ქართველი ხალხის ისტორიაში, ყოფასა და კულტურაში, იცის ფოლკლორისტიკის მიმართება მოსაზღვრე დისციპლინებთან (ლიტერატურის ისტორია, ლიტერატურის თეორია, ისტორია, ეთნოლოგია, ენათმეცნიერება). იცნობს ქართველი ხალხის რელიგიური და მითოლოგიური აზროვნების ძირითადი მახასიათებლებს და ქართული მითოლოგიის მიმართება მსოფლიოს ხალხთა მითოლოგიურ სისტემებთან; 



პროგრამის არჩევითი მოდულებიდან რომელიმეს არჩევის შემთხვევაში ხდება ცოდნის კონცენტრაცია  შემდეგი მიმართულებებით:

მოდული – ქართველური ენათმეცნიერება (ქართული ლექსიკოლოგია, მეგრული ენის გრამატიკა, სვანური ენის გრამატიკა; ქართული დიალექტოლოგია)  სტუდენტს აძლევს ქართული ენის გრამატიკის საკითხების უფრო ფართო ცოდნას, კერძოდ,  მან იცის  ქართული ენის ლექსიკოლოგია–ლექსიკოგრაფიის  საკვანძო საკითხები,  ქართული  ენის  დიალექტების თავისებურება,  ქართველური ენების (მეგრული, სვანური) გრამატიკული სტრუქტურები და ფლობს ქართველური ენების ელემენტარულ ლექსიკას.



მოდული – ქართული ლიტერატურა (რუსთველი და რუსთველოლოგია; ქართული მწერლობა შუასაუკუნეების აზროვნების კონტექსტში; მე–19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები; მე–20 საუკუნის ქართული მწერლობა ინტერკულტურულ მოვლენათა კონტექსტში) სტუდენტს აძლევს უფრო ღრმა კომპეტენციებს ქართული ლიტერატურის საკითხებში, კერძოდ, მან იცის ქართველოლოგიის, ბიზანტინისტიკის და მედიევისტიკის ძირითადი პრობლემები, რუსთველოლოგიის საკვანძო საკითხები:  XII ს. ქართული ლიტერატურის სპეციფიკა და მისი მიმართება ევროპულ და აღმოსავლურ ლიტერატურებთან, უფრო ფართოდ იცნობს  მე–19 საუკუნის ქართველ კლასიკოსთა შემოქმედებას და აანალიზებს მე–20 საუკუნის ქართულ მწერლობას ევროპულ ლიტერატურულ პროცესებთან მიმართებაში.

მოდული –  საგამომცემლო-სარედაქციო საქმე (გამოცემის ფილოლოგია; ტექსტის რედაქტირება, კორექტირება და გამოცემა; ქართული მწერლობის ძეგლების პუბლიკაციის ისტორიისა და პრაქტიკის საკითხები) სტუდენტს შეასწავლის საგამომცემლო–სარედაქციო საქმის საფუძვლებს, კერძოდ,  სტუდენტმა იცის ტექსტოლოგიის ძირითადი მეთოდოლოგიური სისტემები, იცნობს ქართული მწერლობის ძეგლების პუბლიკაციის ისტორიას, ფლობს  ტექსტის რედაქტირებისა და კორექტირების ძირითადი პრინციპებს; იცნობს ტექსტის კრიტიკულ კვლევისა და   პუბლიკაციისათვის მომზადების ძირითად მეთოდებს   და აცნობიერებს ამ საქმიანობის მნიშვნელობას.





2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

2.1.ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება;

2.2. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა ქართულ ენაზე;

2.3. საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე. 

2.4. ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის;

2.5.  ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური  მიზნებისთვის; 

2.6. ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

2.7. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნებითი მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად;

2.8. ენათმეცნიერული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ლინგვისტური ფაქტების, მოვლენებისა და პროცესების აღწერა, გაანალიზება  და შეფასება;

2.9. სხვადასხვა პერიოდისა და ჟანრის ძველი ქართული ტექსტებისთვის ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი კომენტარების მომზადება; 

2.10. საშუალო სირთულის ძველი ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლებისა და ხელნაწერების წაკითხვა;

2.11. ძველი და ახალი ქართული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების  გამოყენება;

2.12. ლიტერატურულ ტექსტებზე დაკვირვება, მათი აღწერა და ინტერპრეტაცია;

2.13. შესაბამისი უცხო ენის ფლობის შემთხვევაში შეუძლია მარტივი ლიტერატურული ნაწარმოების თარგმნა ქართულ ენაზე ლიტერატურული სტილის ნორმებისა და თარგმანის სტილისტიკის წესების დაცვით.

2.14. შეუძლია ქართული ლიტერატურისა და ზეპირსიტყვიერების ერთ მთლიან კულტურულ კონტექსტში გააზრება. 



პროგრამის არჩევითი მოდულებიდან რომელიმეს არჩევის შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით ექნება პრაქტიკული უნარები შესაბამისი მიმართულებებით:

მოდული – ქართველური ენათმეცნიერება

სტუდენტს შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად  ქართული ენის  ლექსიკური ფონდის ანალიზი და ტექსტების ლექსიკოლოგიური თვალსაზრისით განხილვა და  შეძენილი ცოდნას გამოიყენება სხვა ენათა ლექსიკოლოგიის შესწავლისას;  მეგრულ და სვანურ ენობრივ ნიმუშთა ანალიზი, დიალექტოლოგიური მასალის აღწერა და  ანალიზი.



მოდული – ქართული ლიტერატურა 

სტუდენტს შეუძლია შუა საუკუნეების და რენესანსული კულტურების უმთავრესი სააზროვნო საკითხების ინტერპრეტირება და ლიტერატურული ნაწარმოების შესაბამის ისტორიულ, ინტელექტუალურ, კულტურულსა და ინსტიტუციურ კონტექსტსთან მათი დაკავშირება;  



მოდული – საგამომცემლო –სარედაქციო საქმე 

 სტუდენტს აქვს ტექსტის პუბლიკაციისთვის საჭირო პრაქტიკულ უნარები და  შეუძლია ტექსტის გამოსაცემად მომზადება, იგი გამოავლენს  და ასწორებს ტექსტში დაშვებულ ლოგიკურ–აზრობრივ  და ენობრივ–სტილისტურ შეცდომებს.  



3. დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

3.1.ქართველური ენათმეცნიერების, ქართული ლიტერატურის, ლიტერატურათ-მცოდნეობის, თარგმანმცოდნეობის, ზეპირსიტყვიერების და საგამომცემლო საქმის სფეროებისათვის დამახასიათებელი მონაცემების მოპოვებისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების;

3.2. ახალი მონაცემების ანალიზის ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდების გამოყენებით (ანალიზი და სინთეზი).

3.3. პრობლემების ამოცნობისა და მათი გადაჭრის უნარი ქართული ლიტერატურათ-მცოდნეობისა და ლინგვისტური ცოდნის გამოყენებით.

3.4. ქართული ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი.





4. კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს შეუძლია:

4.1. ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმების დაცვით და ქართული ლიტერატურული მასალის  გამოყენებით.

4.2. ქართული ენისა და ლიტერატურის არსებითი საკითხების შესახებ კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტთა, ასევე არასპეციალისტთა წრეში.

4.3. ქართული ფილოლოგიის სფეროში დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის, საკვალიფიკაციო ნაშრომის მომზადება როგორც ქართულ, ისე უცხო ენაზე;

4.4. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემა როგორც ქართულ, ისე უცხო ენაზე;

4.5. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა და  აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემა;

4.6. სწავლებისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ქართულ ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენება.





5. სწავლის უნარი

კურსდამთავრებული აქვს უნარი:

5.1. დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და უცხოენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების;

5.2. წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით, ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით კვლევითი სამუშაოს შესრულების;

5.3. სასწავლო გეგმის თითოეული საგნის მომზადების სისტემატურ პროცესში სტუდენტი გამოიმუშავებს დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარს.

5.4. ბაკალავრიატში სწავლისას გამოკვეთილი ინტერესების მიხედვით სტუდენტი ადგენს შემდგომ სწავლის მიმართულებას.



6. ღირებულებები

კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული აქვს:

6.1. პროფესიული ეთიკის ნორმები; 

6.2. საქართველოში ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელობა და ზრუნავს ენის სიწმინდის დაცვისა და ლიტერატურის შესწავლისათვის;

6.3. ზოგადად ფილოლოგიურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში არსებული ეთიკური პრობლემები, აქვს მათი გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

6.4. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

6.5. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.6. ტოლერანტობისა და ინტელექტუალური საკუთრების, პიროვნების თავისუფლებისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.7. კულტურული მრავალფეროვნების, პიროვნულ განსხვავებათა   პატივისცემა და დაფასება.

6.8. ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა.

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია, დემონსტრირების მეთოდი და სხვ.). ამასთან, სწავლების პროცესში დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილებისა და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით გამოყენებულია დემონსტრირების თანამედროვე ტექნოლოგიები.

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა მუზეუმებში. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს  ისტორიული ძეგლების მონახულებას. ეწყობა ექსპედიციები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ქართული ენის დიალექტების, ქართველური ენებისა და ფოლკლორული მასალების შესაკრებად. გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები და ლიტერატურული საღამოები. სტუდენტები ინფორმირებული და ჩართული არიან ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და ქართული ენის ინსტიტუტის მუდმივმოქმედ სამეცნიერო სემინარის მუშაობაში.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. 

პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) საბაკალავრო ნაშრომის  დაცვას ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას (პრაქტიკა, ექსპედიცია...) ქართული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 



სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ ოთხ კომპონენტს. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი, ზეპირი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე.

ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge

ტელ:  2 290833



პროფ. რამაზ ქურდაძე, 

ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge 




დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  ქართული ფილოლოგია Georgian Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი



პროგრამის მიზანი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი ქართული საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა ინარჩუნებს ამავე დარგის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის ფილოლოგიურ პროფილს. 

პროგრამის მიზანია ქართული ფილოლოგიის საკითხებით დაინტერესებული სტუდენტისთვის ცოდნის მიწოდება ქართველური ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის საბაზისო ცოდნის შეძენის საფუძველზე. 

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს კვალიფიკაციასა და აკადემიურ ხარისხს.

პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადად ფილოლოგიის და კერძოდ, ქართული ფილოლოგიის დარგში სწავლების თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო ფილოლოგიური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას.

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. 

Minor პროგრამის დაწყება სასურველია არაუგვიანეს IV სემესტრიდან. რეკომენდებულია ქართული ფილოლოგიის პროგრამის კომბინაცია შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებთან: პედაგოგიკა, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული ფილოლოგია, კავკასიოლოგია, გერმანული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია, სლავური ფილოლოგია, სკანდინავისტიკა, არმენოლოგია, არაბისტიკა, ისტორია, ფილოსოფია, კლასიკური ფილოლოგია, ირანისტიკა, ეთნოლოგია, ჟურნალისტიკა და სხვ.



სწავლის შედეგი:

ქართული ფილოლოგიის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით მომზადებულ სტუდენტს აქვს დარგის შესაბამისი ზოგადი ცოდნა სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად  და არჩევით დისციპლინებში. მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში. აქვს  ფილოლოგიის  დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის საკუთარ ძირითად სპეციალობასთან კომბინირებით პრაქტიკაში გამოყენება. 



ქართული ფილოლოგიის დამატებით (minor) პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:



		

		ს წ ა ვ ლ ი ს   შ  ე დ ე გ ე ბ ი

1. ცოდნა და გაცნობიერება:

		სასწავლო კურსები



		1.1

		ქართველური ენათმეცნიერების, ძველი და ახალი ქართული ენის ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის საბაზისო ცოდნა. 

		ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 1, 2, 3; ქართული პალეოგრაფია, ძველი ქართული ენა, ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია, ქართული დიალექტოლოგია



		1.2

		ძველი ქართული ლიტერატურის, ახალი ქართული ლიტერატურის, უახლესი ქართული ლიტერატურისა და ქართული ზეპირსიტყვიერების საბაზისო ცოდნა.

		ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1, 2; ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია, უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ქართული ფოლკლორი, რუსთველი და რუსთველოლოგია, ქართული მწერლობა შუა საუკუნეების აზროვნების კონტექსტში, მე-19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები, მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობა ინტერკულტურულ მოვლენათა კონტექსტში, ხალხური პოეტიკა. 







1. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

		2.1

		პროფესიული მიდგომა ქართველური ენათმეცნიერებისა და ქართული ლიტერატურის არსებითი საკითხებისადმი; ძველი და ახალი ქართული ენის ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის საბაზისო საკითხებში მართებული თეორიული გააზრებისა და პრაქტიკულად სწორი ორიენტირების უნარი; ძველი, ახალი და თანამედროვე ქართული ლიტერატურის არსებით საკითხებში ორიენტიერება; ქართული ლიტერატურის გააზრება მსოფლიო ლიტერატურული აზროვნების პროცესში.

		ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 1, 2, 3; ქართული პალეოგრაფია, ძველი ქართული ენა, ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია, ქართული დიალექტოლოგია; ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1, 2; ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია, უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ქართული ფოლკლორი, რუსთველი და რუსთველოლოგია, ქართული მწერლობა შუა საუკუნეების აზროვნების კონტექსტში, მე-19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები, მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობა ინტერკულტურულ მოვლენათა კონტექსტში, ხალხური პოეტიკა.



		2.2.

		დარგობრივ სფეროში პროფესიული კითხვისა და დაკვირვების უნარი.



		ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 1, 2, 3; ქართული პალეოგრაფია, ძველი ქართული ენა, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 1, 2; ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორია, უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ქართული ფოლკლორი



		2.3.

		ლიტერატურის თეორიის, ლიტერატული კრიტიკისა და ტექსტოლოგიის მეთოდების გამოყენების უნარი.

		ქართული პალეოგრაფია, ძველი ქართული ენა, რუსთველი და რუსთველოლოგია, ქართული მწერლობა შუა საუკუნეების აზროვნების კონტექსტში, მე-19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები, მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობა ინტერკულტურულ მოვლენათა კონტექსტში, ხალხური პოეტიკა.







დასკვნის უნარი:

დარგობლივ სფეროში  არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, ანალიზის საფუძველზე სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა.



კომუნიკაციის უნარი:

1. მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.

1. ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.

1. პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის (ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის) საკომუნიკაციო ფუნქციით გამოყენების უნარი.



სწავლის უნარი:

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები:

დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კულტურებისა და აზრის პატივისცემა;

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების მეთოდი მითითებულია ამ დისციპლინის სილაბუსში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 







საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე.

ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge

ტელ:  2 290833



პროფ. რამაზ ქურდაძე, 

ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge 
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მისანიჭებელი კვალიფიკაცია   ფილოლოგიის ბაკალავრი; BA in Philology;

 სპეციალობა: ინგლისური ფილოლოგია / Speciality: English Philology



სწავების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა,  ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე, მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია კრედიტების გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო ენის ცოდნის გასაღმავებლად. 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, როგორც სასპეციალიზაციო  პროგრამიდან, ისე მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო კურსებისათვის, 75  ESTC კრედიტი განკუთვნილია სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის,  25 ESTC კრედიტი- სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვისთვის.  საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობის საბაკალავრო პროგრამისათვის არჩევითია, რაც ნიშნავს იმას, რომ  სტუდენტს შეუძლია შეასრულოს საბაკალავრო ნაშრომი, ან აიღოს ორი დამატებითი არჩევითი საგანი ინგლისურ ენაზე  (10 კრედიტის ფარგლებში). ასევე, რეკომენდებულია ინგლისური პროგრამის სტუდენტებმა თავისუფალი 10 კრედიტის ფარგლებში მოისმინონ პროგრამის ორი ახალი არჩევითი, ინოვაციური არჩევითი კურსი  აკადემიური ინგლისური და საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათ გაუღმავებთ დარგობრივ ცოდნას და შესძენთ იმ  დამატებით ენობრივ კომპეტენციებს, რომლებიც აუცილებელია შრომითი ბაზარზე მათი წარმატებით დასაქმებისათვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა (პროგრამის მაპროფილებელი საგნებიs უმეტესი ნაწილი იკითხება ინგლისურ ენაზე)



პროგრამის მიზანი:  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს  მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას- საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.

 ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს აძლევს კომპლექსურ ცოდნას, რომელიც მოიცავს ინგლისური ენის, ინგლისური ენის თეორიის, ინგლისურენოვანი ლიტერატურის ისტორიის მიმართულებებს. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ინგლისური ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის უმეტესი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსები ინგლისურ ენაზე იკითხება  და ინგლისურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. ბაკალავრიატში ინგლისური ფილოლოგიის ძირითადი სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია სპეციალობის პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების სიღრმისეული შესწავლა, პრაქტიკული და მეცნიერული კომპეტენციების შეძენა, მათი გამოყენების მაღალი სტანდარტების დაუფლება. გარდა ამისა, პროგრამა  მიზნად ისახავს დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების გამომუშავებასა და განვითარებას;  არჩეული დარგის სამეცნიერო საფუძვლების შესწავლას,  ძირითადი მეთოდოლოგიური კომპეტენციების, ასევე პრაქტიკულ-პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც ბაკალავრს შემდგომში გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას. 

ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, სადაც ზოგადად ფილოლოგიური დისციპლინების, კერძოდ კი დასავლეთ ევროპის ენების სწავლება, შესწავლა და ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციების დაუფლება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგად მოიაზრებოდა უნივერსიტეტის დაარსების პირველი დღეებიდანვე. ინგლისური ფილოლოგიის  პროგრამის მნიშვნელობა განსაკუთრებით გაიზარდა დღეს, როდესაც ინგლისურმა ენამ დაიმკვიდრა სამუშაო ენის სტატუსი მთელ მსოფლიოში და ფაქტობრივად,  დღეს  გვევლინება როგორც ერებს შორის ურთიერთობის  lingua franca. 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება უცხო  ენის, კერძოდ, ინგლისური ენის, მისი თეორიისა და ინგლისური ლიტერატურის სწავლების ძლიერ  ტრადიციას თბილისის სახელმწიფო  უნივერსისტეტში და, ამავე დროს, ფეხს უწყობს თანამედროვე მოთხოვნებს. ამ გარემოების გათვალისწონებით და პროგრამის მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად  მასში ჩართული აკადემიური პერსონალი და მასწავლებლები  ითვალისწინებენ ამ დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებსა და მსოფლიო სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ამ პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების გარანტიაა. შეიძლება ითქვას, რომ ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს  მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. გარდა ამისა, ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის  განვითარების დინამიკა ცხადყოფს, რომ ეს პროგრამა ვითარდება ერთი მხრივ, დარგის ფუნდამენტური და ინოვაციური მიღწევების გათვალისწინებით, ხოლო მეორე მხრივ,  დროის, ბაზრისა და  საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე;  უცხო ქვეყნის მოქალაქეები მიიღებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა უნდა დაადასტურონ ინგლისური ენის ცოდნა A2 დონეზე (ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე  ინგლისურ ენაში – შეფასება მინიმუმ 51 ქულა/ტესტირების შედეგი/სერტიფიკატი).

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტებისათვის  ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში ცხადდება მობილობა და ცენტრს წარედგინება ინფორმაცია ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამაზე არსებული ვაკანტური ადგილების შესახებ.  პარალელურად, საბაკალავრო პროგრამის აღწერილობა და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა ქვეყნდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ვებ–გვერდებზე.

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობით გადმოსვლის მსურველი/გადმოსული სტუდენტის მიერ უკვე გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობა ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამასთან დგინდება კრედიტების აღიარებასთან დაკავშირებული საუნივერსიტეტო რეგულაციებით. კერძოდ, აღნიშნულ საკითხს არეგულირებს თსუ აკადემიური საბჭოს შემდეგი დადგენილებები: N58/2010, 25.06.10 „ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის (ECTS) შემოღებამდე გავლილი უმაღლესი განათლების სასწავლო კურსებისთვის კრედიტების მინიჭების წესის შესახებ“; N57/2010, 25.06.10 „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესი“ და N59/2010, 25.06.10 „უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების წესის ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ“.  



სწავლის შედეგები: 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:



ცოდნა-გაცნობიერება:

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე ფილოლოგიის   ბაკალავრს ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად,  ფილოლოგიისა და კერძოდ, ინგლისური  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ინგლისური ფილოლოგიის დარგის მოცულობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას  (ინგლისური) სულ მცირე, B2 (+) და, სურვილის შემთხვევაში, რომელიმე ევროპულ უცხო ენას სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის ( საკუთარი  არჩევანის მიხედვით).

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ინგლისური ფილოლოგიის  ბაკალავრს  შეუძლია ინგლისური ფილოლოგიის  დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრს შეუძლია  ინგლისური   ენის  პრაქტიკული გამოყენება პროგრამის მიერ დასახული დონის ფარგლებში მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ამ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად გამოყენება.

ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრს ასევე შეუძლია მის მიერ არჩეული ევროპული ან აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი კომპეტენციების დადასტურება.







დასკვნის უნარი: 

ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრს  შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას  ასევე შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.



კომუნიკაციის უნარი: 

ბაკალავრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიში მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.

ბაკალავრს შეუძლია  მაპროფილებელ (ინგლისურ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული,  ფართო სპექტრის  ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ, თავისუფლად  და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და რთული ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და  სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად, .



სწავლის უნარი: 

ბაკალავრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განვითარების- განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.



ღირებულებები: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობით კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და კოლეგიალობის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და  მათ  დასამკვიდრებლად სწრაფვა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

პროგრამით დასახული სწავლის შედეგების მისაღწევად ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას  ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

ასევე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ინგლისური ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის შემადგენელი უმეტესი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი ინგლისურ ენაზე იკითხება და ინგლისურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 



შეფასების სისტემა:

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 

დასკვნითი გამოცდა ფასდება 40 ქულით.  დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელები:

პროფ. მანანა რუსიეშვილი

ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 

ტელ: 599 16 83 39



სრული პროფესორ  მანანა გელაშვილი

ელ-ფოსტა: manana.gelashvili@tsu.ge         manana_gelashvili@yahoo.co.uk




დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ინგლისური ფილოლოგია/English Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  60  ESTC  კრედიტი (სავალდებულო დისციპლინები -40 კრედიტი  და სპეციალობის არჩევითი საგნები -20 კრედიტი). 



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:  უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის დამატებითი პროგრამა ინგლისურ  ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს სტუდენტს შესძინოს სავალდებულო დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების საფუძვლები ძირითადი საბაკალავრო პროგრამიდან “ინგლისური ფილოლოგია”;  შესაბამისად, მაინორის პროგრამა სტუდენტს უქმნის დარგის ზოგად საფუძვლებს და შესძენს  როგორც დარგის  კომპეტენციებს, ასევე მის პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევების ნაწილს, რაც ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში, უზრუნველყოფს სტუდენტის შანსების გაზრდას შრომით  ბაზარზე წარმატებით დასასაქმებლად.

ინგლისური ფილოლოგიის მაინორის პროგრამის უპირველესი მიზანია  სტუდენტისათვის პრაქტიკული ენობრივი კომპეტენციების და დარგის ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების შეძენა.  სტუდენტის ცოდნა ინგლისურ ენაში უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” პარამეტრებს, რაც გულისხმობს ენობრივი კომპეტენციის ზრდას B1//B2 დონემდე დამატებითი პროგრამის ფარგლებში; უცხო ენის ფლობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებს  სტუდენტი იაქტიურებს ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: ზეპირმეტყველება, წერა, მოსმენა და კითხვა. 



დამატებით სპეციალობაზე მიღების წინაპირობები: ეროვნულ გამოცდებზე  ინგლისურ  ენაში  51 ქულა,  საგანში:  შესავალი ინგლისურ ფილოლოგიაში - სულ მცირე 51 ქულა. 



სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება:

		ინგლისური ფილოლოგიის ძირითადი ეტაპები, ინგლისურენოვანი ლინგვისტიკის საეტაპო მნიშვნელობის თეორიები და მისი ქვედარგების დახასიათება 

		ინგლისური ფილოლოგიის შესავალი

( საფაკულტეტო არჩევითი კურსი) 



		სპეციალობის მაპროფილებელ ინგლისურ ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” მიხედვით B2 დონის შესაბამისი ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე ინგლისურენოვანი ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  საგანმანათლებლო) გაცნობა/ გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

		ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5 

(სავალდებულო)



		ინგლისური ლიტერატურის განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპები. შუსაუკუნეების და აღორძინების პერიოდის  ინგლისური ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციები და ავტორები.

		ინგლისური  ლიტერატურის ისტორია 1

(სავალდებულო)







ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:



		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და ანალიზი.

		შესავალი ინგლისურ ფილოლოგიაში





		ინგლისური  ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.

ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

		ინგლისური 1, 2, 3, 4, 5



		ინგლისური ლიტერატურული  ტექსტისათვის ლიტერატურათმცოდნეობითი კომენტარების მომზადებისა და ანალიზის უნარი; 

		ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 1







დასკვნის უნარი:

ინგლისურენოვანი ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი;



კომუნიკაციის უნარი

ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი; სწავლისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი.

ინგლისურ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა;



სწავლის უნარი:

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი;



ღირებულებები:

კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

პროგრამით დასახული სწავლის შედეგების მისაღწევად ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში გამოიყენება  სხვადასხვა მეთოდი (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).  ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

ასევე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ აღნიშნული პროგრამა ინგლისური ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის შემადგენელი უმეტესი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი ინგლისურ ენაზე იკითხება და ინგლისურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელები:

პროფ. მანანა რუსიეშვილი

ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 

ტელ: 599 16 83 39



სრული პროფესორ  მანანა გელაშვილი

ელ-ფოსტა: manana.gelashvili@tsu.ge         manana_gelashvili@yahoo.co.uk




საბაკალავრო პროგრამის სახელწოდება:  გერმანული  ფილოლოგია / German Philology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი / BA in Phihology 

სპეციალობა: გერმანული ფილოლოგია/ Philology German Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი). ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა ფაკულტეტებზე.

	დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

	დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

	თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით  სასპეციალიზაციო 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან: 

· 20 ESTC კრედიტი გაკუთვნილია ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციებისთვის აუცილებელი კურსებისთვის,

· 70 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს;

· 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  





სწავლების ენა: ქართული (სემინარები ან სასემინარო მასალები გერმანულ ენაზე. რამდენიმე კურსი ტარდება მთლიანად გერმანულ ენაზე)

				

პროგრამის მიზანი:

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა კომპლექსურად შეასწავლის გერმანულ ენას (რეფერენციული ჩარჩოს 6 დონეზე)  და ლიტერატურას (ლიტერატურულ ტექსტებს დაწყებული ძველი პერიოდიდან უახლესი პერიოდის ჩათვლით). ასევე გერმანულ საენათმეცნიერო, თეორიულ დისციპლინებს თანმდევი პრაქტიკული სემინარებით უმეტესწილად გერმანულ ენაზე: გერმანული ენის გრამატიკის საფუძვლებს, გერმანული ენის ისტორიას, ლექსიკოლოგიას, სტილისტიკასა და ტექსტის ლინგვისტიკას ისევე როგორც ლიტერატურათმცოდნეობის დისციპლინებს: დაწყებული შესავალი კურსით გერმანულ მედიევისტიკაში და ლიტერატურათმცოდნეობის ძველი და ახალი პერიოდებით და დამთავრებული უახლესი ლიტერატურის ისტორიით. პროგრამის მიზანია, გერმანული ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს გერმანისტი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  დასაქმებას.

ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, სადაც, დღიდან დაარსებისა, ფილოლოგია ზოგადად და კერძოდ, გერმანული ფილოლოგია  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი იყო. ის, რომ გერმანიასთან ტრადიციულად არსებობდა ისტორიული ურთიერთობა და გარკვეულწილად გერმანოფილიაც კი (დაწყებული საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკით და დამთავრებული თანამედროვე ურთიერთობებით; თუნდაც გერმანული აკადემიური გაცვლის სამსახურის მოღვაწეობას და აქტიურ მხარდაჭერას თუ გავითვალისწინებთ ქართველ მეცნიერთათვის  ყველა დარგში) ბუნებრივად ითხოვს ჩვენი ქვეყნისგან გერმანულ ენასთან და გერმანიასთან მის კულტურასთან დაკავშირებულ სათანადო პრობლემატიკისა და ცოდნის ფლობას, რომელიც გამოჩენილ ქართველ მეცნიერებს – ქართული გერმანისტიკის ფუძემდებლებს (ირაკლი ტატიშვილი, ოთარ ჯინორია, ნოდარ კაკაბაძე, რეზო ყარალაშვილი) კარგად ჰქონდათ გააზრებული.

 მოცემული საბაკალავრო პროგრამა იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და გამოცდილებას გერმანული ფილოლოგიის დარგში, რადგან გერმანული ენა არის ერთერთი მნიშვნელოვანი გზა ევროპული ინტეგრაციისკენ, რომლისკენაც სწრაფვა სხვა ფაქტორებს შორის აგრეთვე განპირობებულია გერმანიისა და  გერმანულენოვანი ქვეყნების პოტენციალით და როლით საერთაშორისო პრობლემების გადაწყვეტაში.



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის ზოგადფილოლოგიური პროფილის საბაკალავრო პროგრამას სპეციალობით გერმანული ფილოლოგია კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ გერმანული ფილოლოგიის, არამედ ფართო ჰუმანიტარული და აგრეთვე სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.



პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. ფილოლოგია როგორც კომპლექსური დარგი და გერმანული ფილოლოგია როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს უკავია წამყვანი პოზიცია საგანმანათლებლო დაწესებულებათა შორის.



ამრიგად, საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) და კონკრეტული (გერმანული ფილოლოგიის) საბაზისო კომპეტენციების გამომუშავებას და განვითარებას; ის უქმნის სტუდენტს გერმანული ფილოლოგიის დარგის, ერთი მხრივ, პრაქტიკაზე და, მეორე მხრივ, მეცნიერებაზე ორიენტირებულ საფუძვლებს, რაც გულისხმობს როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს ასევე პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რათა მოხდეს მისი მიზანმიმართული მომზადება  სწავლის გაგრძელებისთვის შემდგომ (სამაგისტრო) დონეზე და/ან დასაქმების სხვადასხვა სფეროებისთვის  საბაზრო ეკონომიკის თანამედროვე პირობებში.

პირველი საფეხურის სასწავლო საბაკალავრო პროგრამა გერმანულ ფილოლოგიაში გარდა პრაქტიკული და თეორიული კომპეტენციებისა და უნარ–ჩვევებისა, სწავლების პროცესში მიზნობრივად ახდენს ზოგადი და ტრანსფერული უნარების განვითარებას, რაც ხელს შეუწყობს შემდგომში კურსდამთავრებულისთვის სწავლის გაგრძელებას შემდგომ სამაგისტრო და სადოქტორო დონეებზე და/ან დასაქმებას პრაქტიკაზე ორიენტირებულ დასაქმების სფეროებში და  მის წარმატებულ ინტეგრაციას სამოქალაქო საზოგადოებაში.



სწავლების პროცესში სავალდებულო საკვანძო კვალიფიკაციათა შეძენა გულისხმობს სტუდენტის კომპეტენციის ზრდას A1/2-დან B-B2+  დონემდე გერმანული ენის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების პროცესში ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: ზეპირი მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. შესაბამისად, ენის პრაქტიკული კურსი ასევე აღრმავებს ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს.



წინამდებარე საბაკალავრო პროგრამა აერთიანებს გერმანული ფილოლოგიის შემადგენელი ქვედარგების: გერმანული ენათმეცნიერებისა და გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობის დისციპლინებს და თავიდანვე ითვალისწინებს მეცნიერულ მეთოდებზე დამყარებული კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც საფუძველს ქმნის სწავლის შემდგომ გაგრძელებასა და კვლევის დაწყებისთვის სამაგისტრო და სადოქტორო დონეებზე.



პირველი საფეხურის სწავლების ფარგლებში კვლევის უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება გულისხმობს: შესასწავლი საკითხის მართებულად დასმას, პრობლემატიკასთან დაკავშირებული ფაქტების კრიტიკულ შეფასებას და ცოდნაზე დამყარებული დასკვნების გამოტანას, კომუნიკაციის უნარის გამომუშავებას, სწავლის უნარს და გარკვეული ღირებულებების შეძენას.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტებისათვის  სტუდენტთა მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.



სწავლის შედეგი:

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  გერმანული ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს ფილოლოგიური დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელებისთვის.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  გერმანული ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებებით:



· ცოდნა და გაცნობიერება:

		

		

		სასწავლო დისციპლინები:



		1.1

		ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.2



		საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.3



		აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.4



		რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).



		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		1.5

		ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი ცნებითი აპარატი, დეფინიციები, ფონეტიკის, მორფოლოგიის, სინტაქსისა და სემანტიკის ამოსავალი დებულებები; ლიტერატურული მიმდინარეობები, ჟანრები და ტროპის სახეები. 

ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი ძირითადი კვლევის მეთოდები.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო);

ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი (საფაკულტეტო არჩევითი შესავლის კურსი)



		1.6



		ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში სხვა ევროპული ენა მინიმუმ B1 დონეზე. 

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა; არჩევით)



		1.7



		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    



		1.8



		ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები; ერთ-ერთი ევროპული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპების, ჟანრების,  მნიშვნელოვანი ავტორებისა და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლების ცოდნა.



		ლიტერატურის თეორია (ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო კურსი);

მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კურსი (არჩევით)



		1.9



		ფილოლოგიის როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; გერმანისტიკის წარმოშობის ფილოლოგიური წანამძღვრების, გერმანული ლინგვისტური აზროვნებისა და ლიტერატურის ისტორიის განვითარების ტენდენციებისა და ეტაპების ცოდნა. გერმანული ენათმეცნიერების, გერმანული ლიტერტურის ისტორიისა და თეორიის ძირითადი ცნებების ცოდნა, ტექსტის კვლევის აუცილებელი, საბაზისო ინსტრუმენტარიუმის  ფლობა.

		გერმანული ფილოლოგიის შესავალი (საფაკულტეტო არჩევითი);



 





		1.10

		გერმანული ენის ბგერითი/ფონეტიკურ ფონოლოგიური ინვენტარის, მორფოლოგიურ – სინტაქსური სტრუქტურების, ენის სისტემის ისტორიული ცვალებადობის, ლექსიკური ფონდის სემანტიკური თავისებურებების,  ტექსტის კვლევის ლინგვისტური და სტილისტიკური მეთოდების, ენათმეცნიერული კომპარატივისტიკის საფუძვლების ცოდნა. 

		გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ძირითადი);



ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო);



ლინგვისტური კომპარატივისტიკა (ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო კურსი)

 



		1.11

		სპეციალობის მაპროფილებელ გერმანულ ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” მიხედვით B2+ დონის შესაბამისი ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, წერა, ზეპირი კომუნიკაცია); 





გერმანული ენის მორფოლოგიური და სინტაქსური წყობის თავისებურების ცოდნა; კანონზომიერებათა განხილვა ენობრივ უნივერსალიებთან მიმართებაში;ენის პერიფერიული მოვლენების (გამონაკლისები, გადახრა-ანომალიების) ცოდნა; მორფოლოგიურ თეორიული ანალიზის ცოდნა.



ენის დიაქრონიული განვითარების ცოდნა, სხვადასხვა პერიოდის გერმანულ ტექსტებზე ენათმეცნიერული ანალიზის მეთოდების გამოყენების, ტექსტზე მუშაობისა და მათი გაგების უნარი;

ანალიზის შედეგების მიხედვით ენის განვითარების პროცესში წარმოქმნილ ცვლილებებზე და შესაბამისად ენობრივ  ცვალებადობის ცოდნა,  ენის განვითარების როგორც წარსული, ისე თანამედროვე ტენდენციების თანმიმდევრულად გააზრებისა და შეფასების, მსჯელობის  უნარი.



გერმანული ენის ლექსიკური მარაგის, სემანტიკური თავისებურებების ცოდნა; 

ლექსიკური ფონდის, სემანტიკური მახასიათებლების ზოგადი ცოდნა. ლექსიკოგრაფიის ძირითადი პრინციპების და ლექსიკონების ტიპების ცოდნა და გამოყენების უნარი.

ლექსიკურ ერთეულთა კლასიფიკაცია-სისტემატიზაციის თეორიული წანამძღვრები და დაჯგუფების წესები, მახასიათებელთა სემანტიკის, პროტოტიპების თეორიებისა და სხვ. ასევე მათი ქვეჯგუფებად კლასიფიკაციების პრინციპების, ლექსიკურ ერთეულთა შორის მნიშვნელობის მიმართებათა ცოდნა; ლექსიკურ ერთეულთა  მენტალური ლექსიკონის აღწერა, ლექსიკოგრაფიის პრინციპების, კომპოზიციის სახეების და სხვა საშუალებების: იდიომატურ და ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა წარმოქმნის პრინციპების ცოდნა; ენის ლექსიკური მარაგის დარგობრივი, რეგიონალური, სოციალური (სოციალურად სპეციფიური ლექსიკა) და სტილისტიკური მნიშვნელობის ცოდნა ლექსიკური მარაგის აღწერისას, რაც ენის ლექსიკური მარაგის სინქრონიულ ჭრილში აღწერისა და შემეცნების, მასზე მსჯელობისა და მისი გამოყენების საფუძველს უქმნის სტუდენტს



ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული, სამეცნიერო) გაცნობა/ გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში. გერამნულიდან ქართულზე და ქართულიდან გერმანულზე თარგმანის უნარების გამომუშავება. თანამედროვე გერმანული ენის ისეთი პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, რომელიც უზრუნველყოფს კომუნიკაციას გერმანული ენის მატარებლებთან და მათ ადაპტაციას გერმანულენოვანი ქვეყნების კულტურულ გარემოში.

სტილისტიკური მნიშვნელობის ცოდნა ლექსიკური მარაგის გამოყენებისას, სტილისტური დონეების და ენობრივ საშუალებათა შეფერილობების /კონოტაციების ცოდნა და გამოყენების უნარი.

 გერმანული ენის ფუნქციური სახეობების განსხვავება/გამოყენება გერმანულ ენაზე, არამხატვრული/პრაგმატიკული და ფიქციონალური ტექსტების სახეობების  ანალიზის უნარი . 

ფუნქციონალური სტილებისა და შესაბამისად, დარგობრივი ტერმინოლოგიისა და ცნებების ცოდნა; პრაგმატიკული ტექსტების სახეობებისა და ნაწილობრივ მხატვრული ტექსტების სტილისტური ანალიზის უნარ-ჩვევები და მეთოდოლოგიის  საბაზისო ცოდნა. 

		გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6 (საბაზისო სავალდებულო );



აუდიო–ვიზუალური მედიების თეორია და პრაქტიკა (არჩევითი)























გერმანული ენის გრამატიკის საფუძვლები (სავალდებულო)

















გერმანული ენის ისტორია (სავალდებულო)























გერმანული ენის ლექსიკოლოგია

(სავალდებულო)





























































გერმანული ენის სტილისტიკა

(არჩევითი)





		1.12

		ტექტის კვლევის  თეორიებისა და ანალიზის მეთოდების ცოდნა ლინგვისტური კვლევის მეთოდებისა და აქამდე დაგროვებული ლინგვისტური კომპეტენციების შეჯერების უნარი; ტექსტის ლინგვისტური ანალიზისა და ანალიზის შედეგად მიღებული შედეგების ინტერპრეტაციის ტექნიკების დაუფლებას, შესაბამისად მისი ზედაპირული და სიღრმული სტრუქტურების, ფუნქციური დატვირთულობის განსაზღვრის უნარი;

ტექსტის კვლევის დაუფლება ინტერდისციპლინარულ (ანალიზის პროცესში მომიჯნავე ფილოლოგიური დისციპლინების მეთოდების თავმოყრის, ამ ასპექტში დაგროვებული ცოდნის მობილიზების) რაკურსში.

		შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში

(სავალდებულო)





		1.13

		თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. გერმანულიდან ქართულად თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა; თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი უნარების განვითარება;

სტუდენტი იძენს თარგმნის ტექნიკას შესაბამისი თეორიული წანამძღვრების საფუძველზე (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა), როგორც ერთ-ერთ შემადგენელ კომპეტენციას ფილოლოგიური სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.



		გერმანული ენიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო);











		1.14

		გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობითი დისციპლინების სწავლის შედეგად სტუდენტი იძენს ფართო დარგობრივ კომპეტენციას.

გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობის რაკურსში სტუდენტი ცოდნას იძენს ორი განსხვავებული ასპექტით:

ერთი მხრივ ხდება სწავლების შედეგის ორიენტაცია ლიტერატურის ისტორიის 

 სხვადასხვა ეტაპზე, ხოლო მეორე მხრივ, შემსწავლელი იძენს მეთოდოლოგიურად სისტემატიზებულ ცოდნას; სტუდენტი კარგად იცნობს ცალკეული ლიტერატურული ეპოქის მახიასათებლებსა და პოეტიკას;

სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ფორმატში სტუდენტი ეუფლება ასევე ლიტერატურული ტექსტების ანალიზისა და ინტერპრეტაციის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებისა და ანალიზის ტექნიკას;

სტუდენტი ფლობს ცოდნას გერმანული ლიტერატურის ისტორიის საკვანძო საკითხების შესახებ:

- გერმანული მედიევისტიკის, შუა საუკუნეების გერმანული ლიტერატურისა და კულტურის შესახებ; შესაბამისად, სტუდენტს ექმნება საბაზისო ცოდნა და უნარები ძველი ლიტერატურის ინტერპრეტაციაში;

- ბაროკოსა და განმანათლებლობის პერიოდის ლიტერატურული პროცესების შესახებ არა მარტო გერმანული ლიტერატურის, არამედ ზოგადევროპული ლიტერატურისა და კულტურის კონტექსტში;

- “ქარიშხლისა და შეტევის” ასევე “გერმანული კლასიკის” პერიოდის ლიტერატურის ძირითად ტენდენციებს, მათ ფილოსოფიურ და ესთეტიკურ წანამძღვრებს; 

- რომანტიზმის როგორც ზოგადევროპული ლიტერატურული მოვლენის შესახებ; ეცნობა გერმანული რომანტიზმის სპეციფიკასა და ცალკეულ სკოლებს, ამ მიმდინარეობის ფილოსოფიურ საფუძვლებსა და საეტაპო ნაწარმოებებს;

ახალი (1880-1945) და უახლესი გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორიის (1945-2000) ძირითად ტენდენციებსა და ამ ეპოქების ავტორთა შემოქმედებას, ზოგად ლიტერატურულ-ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით; საპროგრამო, ლიტერატურულ კანონს მიკუთვნებული ნაწარმოებების მხატვრულ სპეციფიკას; ჟანრობრივად განსხვავებული ტექსტების ანალიზსა და ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევეებსა და ტექნიკებს;

		მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კურსი (არჩევით);

















































შესავალი გერმანულ მედიევისტიკაში  (სავალდებულო);









გერმანული ლიტერატურის ისტორია (ბაროკო და განმანათლებლობა) (სავალდებულო);









გერმანული ლიტერატურის ისტორია (კლასიკა და რომანტიზმი) (სავალდებულო);





ახალი გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორია (1880-1945) (არჩევითი);







უახლესი გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორია (1945-2000) (არჩევითი);









· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

 

		2.1

		ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.2

		ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.3

		საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა; არჩევით);





		2.4

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ერთ–ერთი კლასიკური ან  აღმოსავლური ენა (არჩევითი)



		2.5

		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და ანალიზი.

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		2.6

		ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო);



ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი (საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი) 



		2.7

		გერმანული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.

გერმანულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი;

გერმანული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.

		გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6 (სავალდებულო);





აუდიო – ვიზუალური მედიების თეორია და პრაქტიკა ( არჩევითი)





შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში (სავალდებულო);



გერმანული ენის სტილისტიკა (სავალდებულო);



გერმანული ენის ლექსიკოლოგია (სავალდებულო)





		2.8

		სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მათ შორის სამეცნიერო/ რეფერირების, კომენტირებისა და ანოტირების უნარი.



		გერმანული ენა 1,2, 3,4, 5, 6 (სავალდებულო);

გერმანულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)

ზოგადი ენათმეცნიერება/ლინგვისტური კომპარატისტიკა (ფილოლოგის კომპეტენციისათვის სავალდებულო)

გერმანული ენის გრამატიკის საფუძვლები ( სავალდებულო);

გერმანული ენის ისტორია

(სავალდებულო);

გერმანული ენის ლექსიკოლოგია (სავალდებულო)

შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში (სავალდებულო)

გერმანული ენის სტილისტიკა (არჩევითი);

მედიევისტიკის შესავალი (სავალდებულო)







		2.9

		გერმანული ენის ფუნქციონალური  პრაგმატიკული) სტილების ცოდნა: საქმიანი, სამეცნიერო, ყოველდღიური კომუნიკაციის, პრესისა და პუბლიცისტიკის .

		გერმანული ენის სტილისტიკა

(არჩევითი)



		2.10 

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის ისტორიისა და თეორიის მონაცემების გათვალისწინებით. 

ლინგვისტური და ლიტერატურული  პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და  ანალიზის უნარი ისტორიულ კონტექსტში.

		გერმანული ფილოლოგიის შესავალი (საფაკულტეტო არჩევითი შესავლის კურსი);

 გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ძირითადი);

ენათმეცნიერების შესავალი (სავალდებულო საფაკულტეტო);



ზოგადი ენათმეცნიერება/ლინგვისტური კომპარატისტიკა (ფილოლოგიის კომპეტენციისათვის სავალდებულო)



გერმანული ენის გრამატიკის საფუძვლები ( სავალდებულო);

გერმანული ენის ისტორია

(სავალდებულო);

გერმანული ენის ლექსიკოლოგია (სავალდებულო);

შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში (სავალდებულო);

გერმანული ენის სტილისტიკა (არჩევითი);

მედიევისტიკის შესავალი (სავალდებულო);



 ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი (საფაკულტეტო არცევითი შესავლის კურსი);

ლიტერატურის თეორია (ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო კურსი);

მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კურსი (არჩევით)

გერმანული ლიტერატურის ისტორია (ბაროკო და განმანათლებლობა) (სავალდებულო);

გერმანული ლიტერატურის ისტორია (კლასიკა და რომანტიზმი) (სავალდებულო);

 ახალი გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორია (1880-1945) (არჩევითი);

უახლესი გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორია (1945-2000)

 (არჩევითი);

და სხვა არჩევითი დისციპლინები









დასკვნის უნარი:

გერმანული ფილოლოგიის სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება მიღებული მეთოდების გამოყენებით. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის, მოვლენების შედარების, განსხვავებებისა და ზოგადი მახასიათებლების დადგენის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, მოცემულ სიტუაციაში ადაპტირებისა და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი



კომუნიკაციის უნარი:

· მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით.

· ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები. დისკუსიაში პროფესიული  ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობა.

· გერმანულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა; საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და პროფესიულ საქმიანობაში სპეციალობის ენის (გერმანულის) საკომუნიკაციო ფუნქციით ეფექტურად და მოქნილად გამოყენების უნარი, მათ შორის გერმანული ენის მატარებლებთან, მაგალითად, საქართველოში ჩატარებულ გერმანიის დღეებში, ასევე გერმანიაში ჩატარებულ საზაფხულო უნივერსიტეტებში(იენა, ბამბერგი, ზაარლანდი) წარმატებით მონაწილეობის – გერმანელი მეცნიერების ლექციებსა და სემინარებში, დისკუსიებში  ჩართვის, ტექსტით მანიპულირების უნარ  მას აქვს ასევე უნარი აწარმოოს ინტერაქცია არასპეციალისტებთან ქართულსა და გერმანულ ენებზე მათ შორის ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტიდან.



სწავლის უნარი:

· სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი, რასაც  გარკვეულწილად ხელს უწყობს ახალი მედიალური ფორმების,  ტექნიკური საშუალებების თვალსაჩინოების მიზნით გამოყენება.  

· დამოუკიდებლად სწავლის უნარს საბაკალავრო დონეზე ეფუძნება მობილობის განხორციელება რაც ვლინდება გერმანიაში ბაკალავრების სემესტრული სწავლის პროცესში. ეს ერთ/ერთი ფაქტორთაგანია, რაც ხელს უწყობს (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელებას ან /და მის ადაპტაციას ბაზრის გარემოსთან.



ღირებულებები:

კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად  გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 



გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.



საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.



განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ  გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გერმანული ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი გერმანულ ენაზე და გერმანულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. ვინაიდან  დასაქმების ნებისმიერ სფეროში კურსდამთავრებულს შეხება ექნება ზეპირ თუ წერილობით ტექსტებთან, ზემოაღნიშნული უნარების შეძენა კურსდამთავრებულს გაუიოლებს ინტეგრაციას საზოგადოებაში.



გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას უზრუნველყოფს:

· სასწავლო კურსებისთვის მინიჭებული კრედიტების მოცულობის შესაბამისობა სტუდენტის რეალურ დატვირთვასთან; სემესტულად გამოცხადებული საპროგრამო სასწავლო კურსების კვირეული სააუდიტორიო–საკონტაქტო საათების ჯამის მაქსიმალურად მიახლოება სტუდენტის დატვირთვის კვირეულ ბადესთან.

· სავალდებულო და არჩევითი საგნების ზომიერი თანაფარდობა, რაც, ერთი მხრივ, განაპირობებს პროგრამის ძირითადი მიზნების განხორციელებასა და სწავლის შედეგების მიღწევას, ხოლო, მეორე მხრივ, სტუდენტს უტოვებს არჩევანის შესაძლებლობას; 

· სწავლების მეთოდების მრავალფეროვნება;

· სასპეციალიზაციო სალექციო კურსების დიდი ნაწილის, სემინარებისა და პრაქტიკუმების წარმართვა სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში, რაც სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობის მეტ საშუალებას იძლევა; 

· ძირითადი სასწავლო კურსების უზრუნველყოფა უახლესი ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებით და სხვ.   





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 

დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა არა უმეტეს 40 ქულა. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 





საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ლალი ქეცბა -ხუნდაძე. 

ელ-ფოსატა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de 








დამატებითი პროგრამის დასახელება :  გერმანული  ფილოლოგია /German  Philology   



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის ხანგრძლივობა: 	60 ECTS კრედიტი



პროგრამის მიზანი:

უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის დამატებითი პროგრამა გერმანული  ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს ნაწილობრივ სავალდებულო დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების დაუფლებას ძირითადი საბაკალავრო პროგრამიდან “გერმანული ფილოლოგია”; ის უქმნის სტუდენტს დარგის ზოგად საფუძვლებს და სძენს ნაწილობრივ როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს ასევე პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რაც ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში, უზრუნველყოფს სტუდენტის შანსების გაზრდას შრომით  ბაზარზე წარმატებით დასასაქმებლად.

პირველ რიგში მიზნად ისახავს პრაქტიკული ენობრივი კომპეტენციების და დარგის ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების შეძენას. იგი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” პარამეტრებს, რაც გულისხმობს ენობრივი კომპეტენციის ზრდას A1 -დან B1-/B2 დონემდე დამატებითი პროგრამის ფარგლებში; უცხო ენის ფლობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევებს კი სტუდენტი იაქტიურებს ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: ზეპირი მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. შესაბამისად, ენის პრაქტიკული კურსი აღრმავებს ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დამატებით პროგრამაზე სასწავლებლად სტუდენტმა მონაწილეობა უნდა მიიღოს ტესტირებაში (გრადაციის ტესტი). რომლის შედეგად სტუდენტის ენობრივი კომპეტენცია უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებულ საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს პარამეტრებს, კერძოდ A1/A2 დონეს. 



სწავლის შედეგები:

ცოდნა და გაცნობიერება:

		ფილოლოგიის როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა; გერმანისტიკის წარმოშობის ფილოლოგიური წანამძღვრების, გერმანული ლინგვისტური აზროვნებისა და ლიტერატურის ისტორიის განვითარების ტენდენციებისა და ეტაპების ცოდნა. გერმანული ენათმეცნიერების, გერმანული ლიტერტურის ისტორიისა და თეორიის ძირითადი ცნებების ცოდნა, ტექსტის კვლევის აუცილებელი, საბაზისო ინსტრუმენტარიუმის  ფლობა.

		გერმანული ფილოლოგიის შესავალი (საფაკულტეტო არჩევითი);



 





		სპეციალობის მაპროფილებელ გერმანულ ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” მიხედვით B 1 -B2 დონის შესაბამისი ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, წერა, ზეპირი კომუნიკაცია); 

		გერმანული  ენა 1, 2, 3, 4, 5 

(სავალდებულო)



		ტექტის კვლევის  თეორიებისა და ანალიზის მეთოდების ცოდნა ლინგვისტური კვლევის მეთოდებისა და აქამდე დაგროვებული ლინგვისტური კომპეტენციების შეჯერების უნარი; ტექსტის ლინგვისტური ანალიზისა და ანალიზის შედეგად მიღებული შედეგების ინტერპრეტაციის ტექნიკების დაუფლებას, შესაბამისად მისი ზედაპირული და სიღრმული სტრუქტურების, ფუნქციური დატვირთულობის განსაზღვრის უნარი;

ტექსტის კვლევის დაუფლება ინტერდისციპლინარულ (ანალიზის პროცესში მომიჯნავე ფილოლოგიური დისციპლინების მეთოდების თავმოყრის, ამ ასპექტში დაგროვებული ცოდნის მობილიზების) რაკურსში.

		შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში

(სავალდებულო)









· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:



		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის ისტორიისა და თეორიის მონაცემების გათვალისწინებით. 

		გერმანული ფილოლოგიის შესავალი (საფაკულტეტო არჩევითი);



შესავალი ტექსტის ლინგვისტიკაში

(სავალდებულო)







		გერმანული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.

გერმანულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; 

		გერმანული ენა 1, 2, 3, 4, 5





დასკვნის უნარი:

გერმანული ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი;



კომუნიკაციის უნარი

ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი; სწავლისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი.

გერმანულ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა;



სწავლის უნარი:

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი;



ღირებულებები:

კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად  გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).  ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.



საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.



განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ  გერმანული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის გერმანული ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი გერმანულ ენაზე და გერმანულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. ვინაიდან  დასაქმების ნებისმიერ სფეროში კურსდამთავრებულს შეხება ექნება ზეპირ თუ წერილობით ტექსტებთან, ზემოაღნიშნული უნარების შეძენა კურსდამთავრებულს გაუიოლებს ინტეგრაციას საზოგადოებაში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 





საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ლალი ქეცბა -ხუნდაძე. 

ელ-ფოსატა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de 








საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: სკანდინავიური ფილოლოგია / Scandinavian Philology 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი / BA in Philology



სპეციალობა სკანდინავიური ფილოლოგია 

Speciality: Scandinavian Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 

საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სკანდინავიური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამით ფილოლოგიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა ფაკულტეტებზე.

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სკანდინავიური ფილოლოგიის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები),  70 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს,  20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს.



სწავლების ენა: ქართული ენა 



პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, შეასწავლოს სტუდენტს სკანდინავიური ენები (ნორვეგიული როგორც ძირითადი და შვედური როგორც მეორე ენა) და ლიტერატურა, მისცეს ცოდნა  სკანდინავიის ქვეყნების კულტურისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ, გამოუმუშაოს პროგრამის განმავლობაში შეძენილი ცოდნის გამოყენების უნარ-ჩვევები; ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე მოამზადოს კადრი სკანდინავიურ ფილოლოგიაში,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  დასაქმებას. პროგრამა კარგად იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად ჰუმანიტარულ მეცნიერებებსა და ფილოლოგიაში, კერძოდ კი, სკანდინავიურ ფილოლოგიაში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო ფილოლოგიური და სკანდინავისტური სასწავლო თუ კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, სადაც დღითიდღე იზრდება ინტერესი ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების მიმართ, რასაც განაპირობებს ამ ქვეყნების მზარდი და მრავალმხრივი პოტენციალი. სასწავლო პროგრამები სკანდინავიური ფილოლოგიის (ისევე როგორც, საზოგადოდ, სკანდინავისტიკის) სფეროში არსებობს მსოფლიოს მრავალ და ევროპის თითქმის ყველა წამყვან უნივერსიტეტში. სკანდინავიის მცირერიცხოვანი, გეოგრაფიულად განაპირა ევროპული ერების სულიერი და საზოგადოებრივი ცხოვრების გამოცდილება მრავალმხრივ საყურადღებოა ჩვენს, გეოგრაფიულად ასევე განაპირა, ევროპულ და მცირერიცხოვან ქვეყანაში თანამედროვე ტიპის დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობისათვის. პროგრამის დასრულების შედეგად ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირი შეიძენს შესაბამის ფილოლოგიურ და ზოგადჰუმანიტარულ კომპეტენციათა ერთობლიობას. მას გამოუმუშავდება თეორიული თუ პრაქტიკული ფილოლოგიური საქმიანობისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევები. პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ. სკანდინავიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე სკანდინავიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ფილოლოგიის, არამედ სხვა ჰუმანიტარულ და, აგრეთვე, მიმართულებათშორისი დარგების პროფილით სწავლის გაგრძელების კარგი პერსპექტივა როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთის ქვეყნებში. 





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

კურსდამთავრებულმა იცის:  ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში; აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; რომელიმე (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით); ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები; ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები; ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, ინდოევროპულ ენათა შედარებითი ენათმეცნიერების საფუძვლები;  თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, თარგმანის მეთოდები; ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე;  ერთ–ერთი აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით); მსოფლიოს (ევროპის) ერთ-ერთი ქვეყნის ლიტერატურის. განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები (არჩევით);

პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრს აქვს ფილოლოგიის, როგორც დარგის, ფართო აღქმის უნარი, აცნობიერებს აღნიშნული დარგის კომპლექსურ საკითხებს; ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენებს (ნორვეგიულს და შვედურს).

 კურსდამთავრებულს აქვს შესბამისი საბაზისო ცოდნა სკანდინავიურ ენათა სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგადი მახასიათებლების შესახებ; იცის სკანდინავიურ ენათა საერთო ნიშნები; სიღრმისეულად ფლობს საკითხებს გერმანიკული, და მათ შორის სკანდინავიური ენების წარმოშობისა და განვითარების შესახებ; აცნობიერებს აღნიშნული ენების ადგილს და მნიშვნელობას ინდოევროპულ და მსოფლიოს ენათა სისტემაში; 

სკანდინავიური ლიტერატურის ისტორიის ცოდნა, ნორვეგიული და შვედური ლიტერატურის განვითარების მაგალითზე, საუკუნეთა სიღრმიდან მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესებამდე, კურსდამთავრებულს  შესაძლებლობას აძლევს  გააცნობიეროს ამ რეგიონის ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ხასიათის ჟანრული და ესთეტიკური თავისებურებანი და სკანდინავიური ლიტერატურის ადგილი მსოფლიო ლიტერატურაში.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება; ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება/არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა; საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე. ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის; ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური და სამეცნიერო მიზნებისთვის;  ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად; 

სკანდინავიური ფილოლოგიის საბაკალვრო პროგრამის დასრულების შემდეგ ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირი ფლობს შესაბამის კომპეტენციათა ერთობლიობას. მას გამომუშავებული აქვს როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული ფილოლოგიური საქმიანობისათვის აუცილებელი ზოგადი უნარ-ჩვევები. კურსდამთავრებულს ათვისებული აქვს არამარტო ნორვეგიული და შვედურ ენები (რომელთა მეტ-ნაკლებად პარალელურ რეჟიმში შესწავლაც უაღრესად ავსებს და ამყარებს თითოეული მათგანის პრაქტიკულ ცოდნას,  გამომდინარე ამ ენათა უახლოესი ნათესაობიდან), არამედ, გერმანიკული ენების საერთო ლინგვისტური ნიშნების ცოდნა სხვადასხვა ენობრივ დონეზე მას (ბაკალავრს), სურვილის შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად უადვილებს სხვა გერმანიკული ენების პრაქტიკულ შესწავლასაც.  კურსდამთავრებულს განვითარებული აქვს ურთიერთმონათესავე ენებისა და ეროვნული ლიტერატურების ფაქტებსა თუ პროცესებზე დაკვირვების უნარი; შეუძლია პრაქტიკული მთარგმნელობითი ამოცანის  გადაჭრა.



დასკვნის უნარი:

კურსდამთავრებულს აქვს ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი; შეუძლია ტექსტის ენობრივი და ლიტერატურული ინტერპრეტირება და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა; აგრეთვე, ხელეწიფება სკანდინავიური ლიტერატურის, ისევე როგორც სკანდინავიური  და ცალკეულ შემთხვევებში, საზოგადოდ, გერმანიკული ენების შესახებ მონაცემების შეგროვება და განმარტება, მათი ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით და შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება.  



კომუნიკაციის უნარი:

კურსდამთვარებულს აქვს ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი; შეუძლია სკანდინავიური  ფილოლოგიისა და,  ცალკეულ შემთხვევებში, აგრეთვე გერმანიკულ ენებთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკუთარი მოსაზრებების წერილობითი ფორმით ჩამოყალიბება ან/და მისი ზეპირად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ, ინგლისურ  და პროგრამით შესწავლილ სკანდინავიურ ენებზე, მათ შორის თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებით. ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა. შეუძლია ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



სწავლის უნარი:

კურსდამთავრებულს აქვს შესაბამისი პროფესიული ლიტერატურიდან კონკრეტული კვლევისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი;  შეუძლია ახალი ინფორმაციის ანალიზი  დარგის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით; ხელეწიფება საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა; შეუძლია დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და შესაბამისი უცხოენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით გარკვეული ცოდნის მიღება ან განახლება; შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია კვლევითი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად; აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები:

კურსდამთავრებულს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა;   ხელეწიფება განსხვავებული  ღირებულებებისადმი  თავისი და სხვების დამოკიდებულების  შეფასება; შეუძლია, სკანდინავიური სინამდვილის მაგალითზე, განსხვავებული კულტურისა და აზროვნების პატივისცემა;  იგი არამარტო მატარებელია  ტოლერანტული და დემოკრატიული ღირებულებებისა, რომლითაც ცნობილია სკანდინავიური კულტურა და სინამდვილე, არამედ, შეძენილი ცოდნიდან გამომდინარე, შეუძლია, თავისი პროფესიული  საქმიანობის  დროს  ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში მათ ფორმირებასა და დამკვიდრებას. კურსდამთავრებული ჯგუფური მუშაობისას გამოხატავს სოციალურ და ეთიკურ პასუხისმგებლობას; იცავს ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმებს.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის შედეგების მისაღწევად საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის,, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და ა.შ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:



		91 -100

		ფრიადი,   A



		81-90

		ძალიან კარგი, B



		71-80

		კარგი,  C



		61-70

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		51-60

		საკმარისი,  E 



		41-50

		ვერ ჩააბარა,  FX



		0-40

		ჩაიჭრა, F









საკონტაქტო პირი: 

სკანდინავისტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი კახაბერ ლორია.

ელ-ფოსტა: kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge

 

         

დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: სკანდინავიური ფილოლოგია / Scandinavian Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია, შეასწავლოს სტუდენტს სკანდინავიური ენები (ნორვეგიული როგორც ძირითადი და შვედური როგორც მეორე ენა) და ლიტერატურა, მისცეს გარკვეული ცოდნა სკანდინავიის ქვეყნების კულტურისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების შესახებ. გაუღვივოს ინტერესი ამ მცირერიცხოვანი, გეოგრაფიულად განაპირა ევროპული ერების სულიერი და საზოგადოებრივი ცხოვრების გამოცდილების ქართულ სინამდვილეში გამოყენებისათვის. სკანდინავიური ფილოლოგიის დამატებითი საგანამანათლებლო პროგრამის გავლა სტუდენტს მისცემს დასაქმების დამატებით შესაძლებლობებს.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე.    დამატებითი სპეციალობის არჩევის ბოლო ვადა: ბაკალავრიატის მეოთხე სემესტრი; 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს აქვს ცოდნა სკანდინავიურ ენათა სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებზე; ცოდნა გერმანიკული, და მათ შორის სკანდინავიური ენების წარმოშობისა და განვითარების თაობაზე, ისევე როგორც მათ ადგილზე ინდოევროპულ და მსოფლიოს ენათა სისტემაში; 

სკანდინავიური ლიტერატურის ისტორიის გაცნობა, ნორვეგიული ლიტერატურის ერთი პერიოდის მაგალითზე, კურსდამთავრებულს  შესაძლებლობას აძლევს გააცნობიეროს ამ რეგიონის ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ხასიათის ჟანრული და ესთეტიკური თავისებურებანი.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კურსდამთავრებულს გარკვეულ დონეზე ათვისებული აქვს არამარტო ნორვეგიული და შვედური ენები (რომელთა პარალელურ რეჟიმში შესწავლაც უაღრესად ავსებს და ამყარებს თითოელი მათგანის პრაქტიკულ ცოდნას,  გამომდინარე ამ ენათა უახლოესი ნათესაობიდან), არამედ, გერმანიკული ენების საერთო ლინგვისტური ნიშნების შესწავლა სხვადასხვა ენობრივ დონეზე მას (კურსდამთავრებულს), სურვილის შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად უადვილებს სხვა გერმანიკული ენების პრაქტიკულ შესწავლასაც. კურსდამთავრებულს განვითარებული აქვს მონათესავე ენების ფაქტებზე დაკვირვების უნარიც. 



დასკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია  სკანდინავიური  და მეტ-ნაკლები წარმატებით, საზოგადოდ, გერმანიკული ენების შესახებ მონაცემების შეგროვება და განმარტება, მათი ანალიზი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით და შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. 



კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთვარებულს შეუძლია სკანდინავიური ფილოლოგიისა და, აგრეთვე,  გერმანიკულ ენებთან დაკავშირებულ ცალკეულ საკითხებზე საკუთარი მოსაზრებების წერილობითი ფორმით ჩამოყალიბება ან/და მისი ზეპირად გადაცემა სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ქართულ  და ნორვეგიულ (გარკვეულწილად, ასევე შვედურ) ენებზე, მათ შორის თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენებითაც.



სწავლის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს შესაბამისი ლიტერატურიდან საჭირო ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.



ღირებულებები:

კურსდამთავრებული არის არამარტო მატარებელი  ტოლერანტული და დემოკრატიული ღირებულებებისა, რომლითაც ცნობილია სკანდინავიური სინამდვილე, არამედ, შეძენილი ცოდნიდან გამომდინარე, შეუძლია,  ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში მათ ფორმირებასა და დამკვიდრებას. კურსდამთავრებული ჯგუფური მუშაობისას გამოხატავს სოციალურ და ეთიკურ პასუხისმგებლობას; იცავს ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმებს.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, დასკვნითი გამოცდის და ა.შ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: 

სკანდინავისტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი კახაბერ ლორია.

ელ-ფოსტა: kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge







 






საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ფრანგული ფილოლოგია/ French Philology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ფილოლოგიის ბაკალავრი/ BA  in Philology

სწავლების ძირითადი დარგი: ფრანგული ფილოლოგია / Speciality:  French Philology    



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი). თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამით ფრანგული ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა ფაკულტეტებზე.

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  90 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს (20 ECTS კრედიტი ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო დისციპლინებს, 70 ECTS კრედიტი ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობის სავალდებულო საგნებს), ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ფრანგული  ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია  სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს ფრანგული ენა, ენის თეორია და ფრანგული ლიტერატურის ისტორია. პროგრამის მიზანია, ფრანგული  ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით აღჭურვილი სპეციალისტი, რაც მას შემდგომში გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას. გარდა ამისა, საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე აღნიშნული პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა მთელი რიგ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საფუძვლებში; სურვილის შემთხვევაში, შეასწავლოს რომელიმე ევროპული უცხო ენა სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, და რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის (საკუთარი არჩევანის მიხედვით). ამავდროულად პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს ინგლისური ენის შესწავლას  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე. აღნიშნული საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე სტუდენტი იღებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების იმ ზოგადტრანსფერულ უნარებს, რომელსაც წარმატებით გამოიყენებს საკუთარი სპეციალობის ათვისების პროცესში.



ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, სადაც ზოგადად ფილოლოგიური დისციპლინების, კერძოდ კი დასავლეთ ევროპის ენების სწავლება, შესწავლა და ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციების დაუფლება მნიშვნელოვან დარგად მოიაზრებოდა უნივერსიტეტის დაარსების პირველი დღეებიდანვე.

 

ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება უცხო  ენის, კერძოდ, ფრანგული ენის, მისი თეორიისა და ფრანგული ლიტერატურის სწავლების ტრადიციას თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში. ამ გარემოების გათვალისწინებით და პროგრამის მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად  მასში ჩართული აკადემიური პერსონალი და მასწავლებლები  ითვალისწინებენ ამ დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებსა და მსოფლიო სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ამ პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების გარანტიაა. შეიძლება ითქვას, რომ ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს  მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 



ამგვარად, ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს  მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  



პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. გარდა ამისა, ფრანგული ფილოლოგიის პროგრამის  განვითარების დინამიკა ცხადყოფს, რომ ეს პროგრამა ვითარდება ერთი მხრივ, დარგის ფუნდამენტური და ინოვაციური მიღწევების გათვალისწინებით, ხოლო მეორე მხრივ,  დროის, ბაზრისა და  საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტებისათვის  ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.



სწავლის შედეგი:

ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:



ცოდნა-გაცნობიერება:

ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად,  ფილოლოგიისა და კერძოდ, ფრანგული  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ფრანგული ფილოლოგიის დარგის მოცულობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ფრანგულ ენას) სულ მცირე, B2 (+) და ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე, სურვილის შემთხვევაში, ფლობს რომელიმე ევროპულ უცხო ენას სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის (საკუთარი  არჩევანის მიხედვით).



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია ფრანგული ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 



ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია  ფრანგული  ენის  პრაქტიკული გამოყენება პროგრამის მიერ დასახული დონის ფარგლებში მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ამ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად გამოყენება.



ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით ასევე შეუძლია მის მიერ არჩეული ევროპული ან აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი კომპეტენციების დადასტურება.



დასკვნის უნარი: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას  ასევე შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.



კომუნიკაციის უნარი: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია  მაპროფილებელ (ფრანგულ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული,  ფართო სპექტრის  ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ, თავისუფლად  და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და რთული ტექსტების კითხვა და თარგმნა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და  სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



სწავლის უნარი: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განვითარების - განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.



ღირებულებები: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ფრანგული ფილოლოგიის სპეციალობით  კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და კოლეგიალობის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და  მათ  დასამკვიდრებლად სწრაფვა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 



ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.



საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ფრანგული ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი ფრანგულ ენაზე და ფრანგულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 

ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაში სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას უზრუნველყოფს:

· სასწავლო კურსებისთვის მინიჭებული კრედიტების მოცულობის შესაბამისობა სტუდენტის რეალურ დატვირთვასთან; სემესტულად გამოცხადებული საპროგრამო სასწავლო კურსების კვირეული სააუდიტორიო–საკონტაქტო საათების ჯამის მაქსიმალურად მიახლოება სტუდენტის დატვირთვის კვირეულ ბადესთან.

· სავალდებულო და არჩევითი საგნების ზომიერი თანაფარდობა, რაც, ერთი მხრივ, განაპირობებს პროგრამის ძირითადი მიზნების განხორციელებასა და სწავლის შედეგების მიღწევას, ხოლო, მეორე მხრივ, სტუდენტს უტოვებს არჩევანის შესაძლებლობას; 

· სწავლების მეთოდების მრავალფეროვნება;

· სასპეციალიზაციო სალექციო კურსების დიდი ნაწილის, სემინარებისა და პრაქტიკუმების წარმართვა სტუდენტთა მცირერიცხოვან ჯგუფებში, რაც სტუდენტებთან ინდივიდუალური მუშაობის მეტ საშუალებას იძლევა; 

· ძირითადი სასწავლო კურსების უზრუნველყოფა უახლესი ფრანგულენოვანი და ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებით და სხვ.   





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

ფრანგული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას ფრანგული ფილოლოგიის პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 



სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 

დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს მაქსიმუმ 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 



უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.



სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 





საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული  პროფესორი  ქეთევან გაბუნია

ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com





	




დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ფრანგული ფილოლოგია/ French Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS კრედიტი



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა ფრანგული ფილოლოგიაში ორიენტირებულია იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს დასაქმებაში და მისცეს მას დასაქმების დამატებითი შესაძლებლობა (მისი ძირითადი სპეციალობის გარდა). პროგრამა მიზნად ისახავს  ბაკალავრს მისცეს ზოგადი ცოდნა ფრანგული ფილოლოგიის სფეროში. ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს ფრანგული   ენის შესწავლას იმ დონეზე, რაც მას გამოადგება ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციაში დასაქმების არეალის გაფართოებაში. აგრეთვე სტუდენტს აძლევს ზოგად ცოდნას ფრანგული ენის  თეორიულ  საკითხებსა და ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის შესახებ. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე.  ფრანგული ფილოლოგიის დამატებით პროგრამაზე  სწავლის დაწყება შესაძლებელი მაქსიმუმ  IV სემესტრიდან 



სწავლის შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება

პრაქტიკული ენის ცოდნა B1 დონის შესაბამისად, რომელიც გულისხმობს ფრანგულ  ენაში ოთხ კომპონენტს: წერა, მეტყველება (დიალოგი, მონოლოგი);წაკითხული ტექსტის გაგება, მოსმენილი ტექსტის გაგება და გადმოცემა.

ენის თეორიული საგნების საფუძვლების ცოდნა: საგნის ირგვლივ ძირითადი საკითხებისა და შესაბამისი ტერმინოლოგიის ცოდნა; 

ზოფადი ცოდნა ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის შესახებ. ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობებისა და ტენდენციების ცოდნა.   ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი, განხილვა, შეფასება, საკუთარი შეხედულებების გამოხატვა.



ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

· ფრანგულ ენაზე კომუნიკაცია B1 დონის შესაბამისად

· ენის თეორიულ საგნებში მოცემული პრობლემის გაგება, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ლიტერატურის მოძიება და მისი ანალიზი. 

· ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი, შეფასება, საკუთარი შეხედულებების გამოხატვა.



გ) დასკვნის უნარი

ენის თეორიულ საგნებსა და ფრანგულ ლიტერატურაში ჩატარებული კვლევის შედეგად შეგროვებული მასალის ანალიზისა და სინთეზის უნარი, შესაბამისი, დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი და მათი ჩამოყალიბება.



დ) კომუნიკაციის უნარი

· ენის კონკრეტული თეორიული პრობლემის ანალიზის დროს, საკუთარი დასკვნების ზეპირი თუ წერილობით ჩამოყალიბება ან მათი ზეპირი პრეზენტაცია ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით (Power Point); დისკუსიაში მონაწილეობა და  საკუთარი დასკვნების დასაბუთებული დაცვა; 

· ფრანგული ენის B1 დონის შესაბამისი წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაცია.

· კონკრეტული ლიტერატურული პრობლემის შესწავლის შემდეგ, მისი პრეზენტაცია აუდიტორიის წინაშე; წამოჭრილ კითხვებზე პასუხის გაცემა; კამათში ჩაბმა და საკუთარი დასკვნების დასაბუთება. 



ე) სწავლის უნარი

საბაკალავრო პროგრამით წარმოდგენილი დისციპლინების მიხედვით სწავლის მიზნებისა და შედეგების დადგენა; ცოცხალი სასწავლო პროცესის ანალიზი,  საკუთარი სასწავლო პროცესის წარმართვა, მისი შეფასება, დროის დაგეგმვა პროფესორთა რეკომენდაციების გათვალისწინებით, სტუდენტურ სამეცნიერო საქმიანობაში აქტიური ჩართვა, პრიორიტეტების დადგენის უნარი.



ვ) ღირებულებები

· კულტურული მრავალფეროვნების, პიროვნულ განსხვავებათა დაფასება და პატივისცემა

· ერისთვის ენის მნიშვნელობის გაცნობიერებას და ზრუნვას ენის სიწმინდის დაცვისთვის; 

· სხვადასხვა ეთიკური თუ ზნეობრივი ღირებულებების გაცნობიერება; 

· ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

ენის თეორიული საგნების  შინაარსისა და ფრანგული ლიტერატურის ისტორიის სწავლებაში პრიორიტეტულ  მეთოდებს განაპირობებს სწავლების ფორმატი: ლექცია, სამუშაო ჯგუფი, შუალედური გამოცდა, რეფერატი, პრეზენტაცია  და საბოლოო გამოცდა, რომლებზეც გამოიყენება  ვერბალური მეთოდი, ჯგუფური და ინდუივიდუალური მუშაობის მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, დისკუსია, ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, საჭიროების შემთხვევაში მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი; 

ენის პრაქტიკულ საგნებში (ფრანგული ენის გრამატიკა და ლექსიკა): გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:

ახსნა–განმარტებითი, გონებრივი იერიში, როლური და სიტუაციური თამაშები, ჯგუფური მუშაობა.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული  პროფესორი  ქეთევან გაბუნია

ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com






საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ესპანური ფილოლოგია/Spanish Philology   



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ფილოლოგიის ბაკალავრი/ BA  in Philology

სპეციალობა: ესპანური ფილოლოგია



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამით ესპანური ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ, ისე სხვა ფაკულტეტებზე.



დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   



დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის 120 ECTS  კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევით კომპონენტს, ანუ საბაკალავრო ნაშრომს,  შორის შემდეგნაირად:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. ფილოლოგიური კომპეტენციისთვის სავალდებულო კურსებისათვის,  70 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ძირითადი სპეციალობის დაუფლების უპირველესი და განმსაზღვრელი მიზანია  სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს ესპანური ენა, ენის თეორია და ესპანური ლიტერატურის ისტორია. პროგრამის მიზანია, ესპანური  ფილოლოგიის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით აღჭურვილი სპეციალისტი, რაც მას შემდგომში გაუადვილებს დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას. გარდა ამისა, საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე აღნიშნული პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ცოდნა მთელი რიგ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საფუძვლებში; სურვილის შემთხვევაში, შეასწავლოს რომელიმე ევროპულ უცხო ენა სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, და რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის (საკუთარი არჩევანის მიხედვით). ამავდროულად პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს ინგლისური ენის შესწავლას  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე. აღნიშნული საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე სტუდენტი იღებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების იმ ზოგადტრანსფერულ უნარებს, რომელსაც წარმატებით გამოიყენებს საკუთარი სპეციალობის ათვისების პროცესში.

ამ მიზნების მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, სადაც ზოგადად ფილოლოგიური დისციპლინების, კერძოდ კი დასავლეთ ევროპის ენების სწავლება, შესწავლა და ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციების დაუფლება მნიშვნელოვან დარგად მოიაზრებოდა უნივერსიტეტის დაარსების პირველი დღეებიდანვე.

 	ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ეფუძნება უცხო  ენის, კერძოდ, ესპანური ენის, მისი თეორიისა და ესპანური ლიტერატურის სწავლების ტრადიციას თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში. ამ გარემოების გათვალისწინებით და პროგრამის მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად  მასში ჩართული აკადემიური პერსონალი და მასწავლებლები  ითვალისწინებენ ამ დარგში სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებსა და მსოფლიო სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ამ პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების გარანტიაა. შეიძლება ითქვას, რომ ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს  მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და ბაკალავრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. 

ამგვარად, ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს  მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. გარდა ამისა, ესპანური ფილოლოგიის პროგრამის  განვითარების დინამიკა ცხადყოფს, რომ ეს პროგრამა ვითარდება ერთი მხრივ, დარგის ფუნდამენტური და ინოვაციური მიღწევების გათვალისწინებით, ხოლო მეორე მხრივ,  დროის, ბაზრისა და  საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისად.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტებისათვის  ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.



სწავლის შედეგი:

ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:





ცოდნა-გაცნობიერება:

ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად,  ფილოლოგიისა და კერძოდ, ესპანური  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა, ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ესპანური ფილოლოგიის დარგის მოცულობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ესპანურ ენას) სულ მცირე, B2 (+) და ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე, სურვილის შემთხვევაში, ფლობს რომელიმე ევროპულ უცხო ენას სულ მცირე A2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის (საკუთარი  არჩევანის მიხედვით).



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია ესპანური ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია  ესპანური  ენის  პრაქტიკული გამოყენება პროგრამის მიერ დასახული დონის ფარგლებში მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ამ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად გამოყენება.

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით ასევე შეუძლია მის მიერ არჩეული ევროპული ან აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი კომპეტენციების დადასტურება.



დასკვნის უნარი: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და  განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას  ასევე შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.



კომუნიკაციის უნარი: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  შეუძლია  მაპროფილებელ (ესპანურ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული,  ფართო სპექტრის  ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ, თავისუფლად  და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და რთული ტექსტების კითხვა და თარგმნა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და  სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



სწავლის უნარი: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განვითარების - განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.



ღირებულებები: 

ფილოლოგიის ბაკალავრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით  კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და კოლეგიალობის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და  მათ  დასამკვიდრებლად სწრაფვა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის შედეგების მისაღწევად ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 



ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.



საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.



განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.



განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ესპანური ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი ესპანურ ენაზე და ესპანურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 







სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას ესპანური ფილოლოგიის პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 



სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 

დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს მაქსიმუმ 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 



უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.



სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 



საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო ფეიქრიშვილი

ელ-ფოსტა: speikrishvili@yahoo.es






დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება : ესპანური ფილოლოგია/ Spanish Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ECTS  კრედიტი (სავალდებულო დისციპლინები -40 კრედიტი  და სპეციალობის არჩევითი საგნები -20 კრედიტი).



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: დამატებითი პროგრამა ესპანურ ფილოლოგიაში ორიენტირებულია იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს დასაქმებაში და მისცეს მას დასაქმების დამატებითი შესაძლებლობა (მის ძირითად პროგრამასთან ერთად). დამატებითი პროგრამა ესპანურ  ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს სტუდენტს შესძინოს სავალდებულო დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების საფუძვლები ძირითადი საბაკალავრო პროგრამიდან “ესპანური ფილოლოგია”;  შესაბამისად,  დამატებითი პროგრამა სტუდენტს აძლევს დარგის ზოგად საფუძვლების ცოდნას  და შესძენს  როგორც დარგის  კომპეტენციებს, ასევე მის პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევების ნაწილს.

ესპანური ფილოლოგიის დამტებითი პროგრამის უპირველესი მიზანია  სტუდენტისათვის პრაქტიკული ენობრივი კომპეტენციების და დარგის ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების შეძენა.  სტუდენტის ცოდნა ესპანურ ენაში უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” პარამეტრებს, რაც გულისხმობს ენობრივი კომპეტენციის ზრდას B1//B2 დონემდე დამატებითი პროგრამის ფარგლებში; 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. დამატებითი  პროგრამის არჩევა შესაძლებელია მაქსიმუმ IV სემესტრიდან.



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

		სპეციალობის მაპროფილებელ ესპანურ ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” მიხედვით B2 დონის შესაბამისი ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე ესპანურენოვანი ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  საგანმანათლებლო) გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

		ესპანური ენა 1, 2, 3, 4, 5 

(სავალდებულო)



		შუა საუკუნეების პერიოდის  ესპანური ლიტერატურის მიმდინარეობები და სკოლები. რეკონკისტის მნიშვნელობა.

აღნიშნული ეპოქის მნიშვნელოვანი მწერლების შემოქმედება.

		ესპანური ლიტერატურის ისტორია 1

(სავალდებულო)



		ცოდნა ესპანური ენის ისტორიული განვითარების დიქრონული ჭრილის შესახებ: ესპანური ენის წარმოშობისა და ისტორიული ევოლუციის ძირითადი ეტაპები, ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური დონის ცვლილებები. 

ცოდნა რადიკალური ცვლილებების განმაპირობებელი იმ ლინგვისტური და ექსტრალინგვისტური ფაქტორების შესახებ, რამაც განაპირობა ესპანური ენის თანამედროვე სახით ჩამოყალიბება;

		ესპანური ენის ისტორია (სავალდებულო);





		საკუთარი არჩევანის მიხედვით არჩეული არჩევითი საგნები სტუდენტს მისცემს დამატებით ცოდნას და გამოუმუშავებს დამატებით კომპეტენციებს







· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:



		ესპანური ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.

ესპანურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი;

		ესპანური ენა 1, 2, 3, 4, 5



		ესპანური ლიტერატურული  ტექსტისათვის ლიტერატურათმცოდნეობითი კომენტარების მომზადებისა და ანალიზის უნარი; 

		ესპანური  ლიტერატურის ისტორია 1



		საკუთარი არჩევანის მიხედვით არჩეული არჩევითი საგნები სტუდენტს გამოუმუშავებს  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების დამატებით უნარებს







დასკვნის უნარი:

ესპანური  ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი;



კომუნიკაციის უნარი

ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი; სწავლისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი.

ესპანურ ენაზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის კულტურა;



სწავლის უნარი:

სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი;



ღირებულებები:

კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

 სწავლის შედეგების მისაღწევად ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 



ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. 

დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს მაქსიმუმ 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 



უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.



სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 



საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო ფეიქრიშვილი

ელ-ფოსტა: speikrishvili@yahoo.es






საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: იტალიური ფილოლოგია/ Italian Philology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : ფილოლოგიის ბაკალავრი/ BA  in Philology

სპეციალობა: იტალიური ფილოლოგია/ Italian Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი.

 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს.  

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი სპეციალობის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე, ისე თსუ-ს სხვა ფაკულტეტებზე.

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40 ECTS კრედიტი); 

· 10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის; სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო ძირითადი პროგრამის ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან: 

· 20 ESTC კრედიტი გაკუთვნილია ზოგადფილოლოგიური კომპეტენციებისთვის აუცილებელი კურსებისთვის,

· 70 ECTS კრედიტი ეთმობა ძირითად მაპროფილებელ დისციპლინებს;

· 20 ECTS კრედიტი - სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს.  



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსითა და სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს პრაქტიკული იტალიური ენა, საენათმეცნიერო, თეორიულ დისციპლინები  და იტალიური ლიტერატურის ისტორია; პროგრამის მიზანია ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, მოამზადოს ფილოლოგი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით  ბაზარზე დასაქმებას. პროგრამა  ითვალისწინებს ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნებს, აგრეთვე უზრუნველყოფს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. აღნიშნული პროგრამის სტუდენტი საერთო საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი დისციპლინების საფუძველზე ერკვევა მთელი რიგი ჰუმანიტარული მეცნიერებების საფუძვლებში, ამიტომაც აქვს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფართო პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივაც. 

გარდა ამისა, იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს ისეთი  ახალგაზრდა, რომელიც დაიცავს სათანადო აკადემიურ და ეთიკურ ნორმებს: აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს, ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას; რომელსაც ექნება კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი;  განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; გამოუმუშავდება დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა  და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.



ამგვარად, იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  

ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს; იტალიური ფილოლოგიის, როგორც დამოუკიდებელი სპეციალობის დაარსება (2001 წ.) გამოწვეული იყო იმ გაზრდილი პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ინტერესით, რომლითაც ევროპის ქვეყნები, კონკრეტულად იტალია და საქართველო იჩენენ ერთმანეთის მიმართ. ევროპასთან მეზობლობა და მჭიდრო ისტორიული ურთიერთობა ბუნებრივად ითხოვს ჩვენი ქვეყნისგან სათანადო ცოდნის ფლობას.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული საშუალო განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე; ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა ფაკულტეტებიდან და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტებისათვის  იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N 10/ნ ბრძანების შესაბამისად.

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში ცხადდება მობილობა და ცენტრს წარედგინება ინფორმაცია იტალიური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამაზე არსებული ვაკანტური ადგილების შესახებ.  პარალელურად, საბაკალავრო პროგრამის აღწერილობა და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა ქვეყნდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ვებ–გვერდებზე.

იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე მობილობით გადმოსვლის მსურველი/გადმოსული სტუდენტის მიერ უკვე გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების თავსებადობა იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამასთან დგინდება კრედიტების აღიარებასთან დაკავშირებული საუნივერსიტეტო რეგულაციებით. კერძოდ, აღნიშნულ საკითხს არეგულირებს თსუ აკადემიური საბჭოს შემდეგი დადგენილებები: N58/2010, 25.06.10 „ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული საკრედიტო სისტემის (ECTS) შემოღებამდე გავლილი უმაღლესი განათლების სასწავლო კურსებისთვის კრედიტების მინიჭების წესის შესახებ“; N57/2010, 25.06.10 „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესი“ და N59/2010, 25.06.10 „უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის დროს დაგროვილი კრედიტების აღიარების წესის ახალი რედაქციის დამტკიცების შესახებ“.  







სწავლის შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება

იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია ზოგადად ჰუმანიტარული მეცნიერებათა საფუძვლების, ფილოლოგიისა და კერძოდ, იტალიური  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა. ის ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს იტალიური ფილოლოგიის დარგის მოცულობა; იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (იტალიურს) სულ მცირე, B2 (+) დონეზე  და ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, იცის რომელიმე კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ფილოლოგიის   ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია იტალიური ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგის ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური და ლიტერატურული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. 

ფილოლოგიის  ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია იტალიური ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, იტალიურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ეფექტურად გამოყენება. კონკრეტულად კი  იტალიური ენის B2 დონის შესაბამისი ცოდნა  ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს საშუალებას აძლევს:

აუდირება: გაიგოს ვრცელი მოხსენება ან ლექცია იმ თემატიკაზე, რომელიც მისთვის მეტ-ნაკლებად ცნობილია; შეუძლია გაიგოს ახალი ამბები, რეპორტაჟი მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით; ფილმების შინაარსი, თუ მათი გმირები სალიტერატურო ენით მეტყველებენ.

წაკითხვა: შეძლოს იმ სტატიებისა და მოხსენებების გაგება, რომლებიც ეხება თანამედროვე პრობლემებს და რომელთა ავტორებიც გამოთქვამენ განსაკუთრებულ აზრს ან უკავიათ განსაკუთრებული პოზიცია; შეძლოს თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვა და გაგება.

დიალოგი: სპონტანურად და შეუფერხებლად ისაუბროს იტალიურ ენაზე ამ ენის მატარებლებთან, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებში, რომლებიც მისთვის ნაცნობ თემებს ეხება. დაასაბუთოს და დაიცვას თავისი შეხედულებები.

მონოლოგი: მას შეუძლია ნათლად და დასაბუთებულად გამოხატოს თავისი შეხედულებები მისთვის საინტერესო საკითხებზე; შეუძლია ახსნას თავისი თვალსაზრისი აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით, წარმოაჩინოს ყველა დადებითი და უარყოფითი არგუმენტი. 



წერა:  შეუძლია მკაფიო და დეტალური ტექსტის დაწერა, რომელიც შეეხება მისთვის საინტერესო, მრავალფეროვან საკითხებს; შეუძლია დაწეროს ესე ან მოხსენება, გააშუქოს ინფორმაცია დადებითი ან უარყოფითი თვალსაზრისის დასაბუთებით. შეუძლია დაწეროს წერილები, რომლებშიც კარგად წარმოაჩენს მისთვის მნიშნელოვან მოვლენებსა და შთაბეჭდილებებს. 



ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით ასევე შეუძლია მის მიერ არჩეული ევროპული ან აღმოსავლური ენის სულ მცირე A2 დონის შესაბამისი კომპეტენციების დადასტურება.





გ) დასკვნის უნარი

ფილოლოგიური მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების; იტალიური  ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციის და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი; ანალიზის შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი; დარგობლივ სფეროში ანალიტიკური უნარის გამომუშავება. არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.ენის თეორიულ საგნებსა და იტალიურ ლიტერატურაში შესწავლილი მასალის ანალიზისა და სინთეზის უნარი; გარკვეულ პრობლემებზე დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი და მათი ლოგიკურად ჩამოყალიბების უნარი.



დ) კომუნიკაციის უნარი

ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის  სპეციალობით შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და აკადემიური ან კვლევითი პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; ეფექტურად ურთიერთობს სამუშაო /სასწავლო/ პროფესიულ ჯგუფში, შეუძლია პროფესიულ კონტექსტში სხვადასხვა ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობა.

ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია  მაპროფილებელ (იტალიურ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და  სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



ე) სწავლის უნარი

ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ვ) ღირებულებები

ფილოლოგიის ბაკალავრს იტალიური ფილოლოგიის სპეციალობით   კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ იტალიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა იტალიური ენით მარკირებული პროგრამაა, რომლის ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი იტალიურ ენაზე და იტალიურენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. დასკვნითი გამოცდა ფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით.  დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა;  უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული  პროფესორი  მაია ჯავახიძე

ელ-ფოსტა: maiajava@yahoo.com








დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: იტალიური ფილოლოგია/ Italian Philology



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი (სავალდებულო დისციპლინები -40 კრედიტი  და სპეციალობის არჩევითი საგნები -20 კრედიტი).



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:  დამატებითი პროგრამა იტალიურ ფილოლოგიაში ორიენტირებულია იმ ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაზე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს დასაქმებაში და მისცეს მას დასაქმების დამატებითი შესაძლებლობა (მის Mg. პროგრამასთან ერთად). პროგრამა მიზნად ისახავს  ბაკალავრს მისცეს ზოგადი ცოდნა იტალიური ფილოლოგიის სფეროში. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. იტალიური ფილოლოგიის დამატებითი  პროგრამის არჩევა სასურველია III,  მაქსიმუმ IV სემესტრიდან .



სწავლის შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება

ენის პრაქტიკული ცოდნა B1 დონის შესაბამისად, რომელიც გულისხმობს 

· ოთხ კომპეტენციას იტალიურ ენაში: წერას, კითხვას, მოსმენას და საუბარს.

ენის თეორიული საგნების საფუძვლების ცოდნა

· ძირითადი საკითხები, ცნებები

· შესაბამისი ტერმინოლოგია

· არსებული თეორიები და შეხედულებები გარკვეულ საკითხებზე 

· ენის ერთ მთლიან სისტემად გაცნობიერება.

იტალიური ლიტერატურის ისტორიაში:

· კონკრეტული ლიტერატურული მიმდინარეობა

· ლიტერატურული მიმდინარეობების თვალსაჩინო წარმომადგენლები

· ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი, განხილვა, შეფასება, საკუთარი შეხედულებების გამოხატვა.



ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

1. მოცემული თეორიული პრობლემის გაგება, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ლიტერატურის მოძიება და მისი ანალიზი. 

2. იტალიური ენის B1 დონის შესაბამისი ცოდნა  ბაკალავრიატს კურსდამთავრებულს საშუალებას აძლევს 

· აუდირება: გაიგოს ნათელი, სტანდარტული მეტყველების მთავარი აზრი; ასევე შეუძლია გაიგოს რადიო და ტელეპროგრამებში (როდესაც გადაცემა მიმდინარეობს შედარებით ნელა და მკაფიოდ) მის პირად და პროფესიულ ინტერესებთან დაკავშირებული თუ მიმდინარე საკითხების მთავარი აზრი. 

· წაკითხვა: შეუძლია გარკვეულ ენობრივ მასალაზე აგებული ყოველდღიური ცხოვრების გამომხატველი ტექსტის, ასევე კერძო ხასიათის წერილებში აღწერილი მოვლენების, გრძნობებისა და სურვილების გაგება. 

· დიალოგი: იტალიაში ყოფნისას შეუძლია ურთიერთობა მრავალგვარ სიტუაციაში. შეუძლია მოუმზადებლად მიიღოს მონაწილეობა დიალოგებში მისთვის ნაცნობ საინტერესო თემებზე. 

· მონოლოგი: მას შეუძლია მარტივი საშუალებებით ერთმანეთს დაუკავშიროს ფრაზები, რათა აღწეროს პირადი შთაბეჭდილებები და მოვლენები; მოკლედ ახსნას და დაასაბუთოს თავისი შეხედულებები და გეგმები, შეუძლია ამბის მოყოლა და წიგნის ან ფილმის შინაარსის გადმოცემა, მათ მიმართ თავისი დამოკიდებულების გამოხატვა.   

· წერა: შეუძლია მისთვის ნაცნობ საინტერესო თემებზე მარტივი გაბმული ტექსტის დაწერა, შეუძლია კერძო ხასიათის წერილის დაწერა და მასში თავის განცდებზე და შთაბეჭდილებებზე საუბარი.  

3. ლიტერატურული ნაწარმოების ანალიზი, განხილვა; 



გ) დასკვნის უნარი: 

ენის თეორიულ საგნებსა და იტალიურ ლიტერატურაში მიღებული ცოდნის ანალიზისა და სინთეზის უნარი, შესაბამისი, დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი და მათი ლოგიკური ჩამოყალიბება.



დ) კომუნიკაციის უნარი

1. ენის თეორიული კონკრეტული პრობლემის ანალიზი, საკუთარი დასკვნების ზეპირი თუ წერილობითი ჩამოყალიბება. 

2. იტალიური ენის B1 დონის შესაბამისი წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაცია.

3. კონკრეტული ლიტერატურული პრობლემის შესწავლის შემდეგ მისი პრეზენტაცია აუდიტორიის წინაშე, წამოჭრილ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, კამათში ჩაბმა და საკუთარი დასკვნების დასაბუთება. 



ე) სწავლის უნარი

სილაბუსის მიხედვით გასავლელი საგნის შესწავლის მიზნებისა და შედეგების დადგენა; ცოცხალი სასწავლო პროცესის ანალიზი, საკუთარი სასწავლო პროცესის წარმართვა, მისი შეფასება, დროის დაგეგმვა, პრიორიტებების დადგენის უნარი.



ვ) ღირებულებები

1. სტუდენტებს უყალიბდებათ ინტერპერსონალური ურთიერთობებისა და აკადემიური ეთიკის ნორმები; კულტურული მრავალფეროვნების ადეკვატური აღქმის უნარი, ტოლერანტობა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

1. ენის თეორიული საგნების  შინაარსსა და იტალიური ლიტერატურის ისტორიის სწავლებისთვის გამოყენებულ პრიორიტეტულ  მეთოდებს განაპირობებს სწავლების ფორმატი:

ლექცია –  ვერბალური მეთოდი.

სემინარისათვის, შუალედური გამოცდისა და საბოლოო გამოცდისათვის მომზადება – წიგნზე მუშაობის მეთოდი, დისკუსია, ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი; საჭიროების შემთხვევაში მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა.



2. ენის პრაქტიკული საგნებში (იტალიური ენის გრამატიკა და ლექსიკა): გამოიყენება შემდეგი მეთოდები:

ახსნა–განმარტებითი, გონებრივი იერიში, როლური და სიტუაციური თამაშები, ჯგუფური მუშაობა, წერითი დავალებები.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 





საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული  პროფესორი  მაია ჯავახიძე

ელ-ფოსტა: maiajava@yahoo.com



      










საბაკალავრო პროგრამის დასახელება:  რუსული ფილოლოგია / Russian Philology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის   ბაკალავრი / BA in Philology

სპეციალობა - რუსული ფილოლოგია



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 

საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლიობაა 4 აკადემიური წელი (რვა სემესტრი).

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული ფილოლოგიის  საბაკალარო პროგრამით ფილოლოგიის  ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის (რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით) მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

· 120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

· 60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა.  დამატებითი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზე. 

დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით,  აღრმავებს სტუდენტის  ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; და /ან აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას, ძირითად სპეციალობასთან ერთად,  შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.   

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია 60 კრედიტი გამოიყენოს მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით მისთვის სასურველი საბაკალავრო სასწავლო კურსის შესასწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის  ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა და მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე, ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე).  დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია აგრეთვე გაიღრმავოს  უცხო ენის დონე (კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა 40); 



· 10 ECTS კრედიტი  განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

რუსული ფილოლგიის საბაკალავრო ძირითადი (მაპროფილებელი) პროგამის 120 ECTS კრედიტი განაწილებულია სასწავლო და კვლევითი კომპონენტს, ანუ საბალავრო ნაშრომს, შორის შემდეგნაირად:  

სასწავლო კომპონენტს ეთმობა 110 ECTS  კრედიტი, ხოლო კვლევით კომპონენტს (საბაკალავრო ნაშრომს) - 10 ECTS  კრედიტი.  

სასწავლო კომპონენტის 110 ECTS  კრედიტიდან  20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები),  70  ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს,  20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს. 



სწავლების ენა: ქართული  ენა



პროგრამის მიზანი:

საბალავრო პროგრამა რუსული ფილოლოგია მიზნად ისახავს მისცეს სტუდენტს ფართო და  ღრმა  ცოდნა რუსული ფილოლოგიის სფეროში, სიღრმისეულად შესწავლოს რუსული ენისა და ლიტერატურის პრაქტიკული და თეორიული ასპექტები სიღრმისეული შესწავლა, რაც გულისხმობს დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) და კონკრეტული (რუსული ფილოლოგიის) საბაზისო კომპეტენციების გამომუშავებას და განვითარებას; პროგრამა უქმნის სტუდენტს დარგის სამეცნიერო საფუძვლებს და სძენს მას როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს, ასევე პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, რაც ბაკალავრ შემდგომში გაუადვილებს საბაზრო ეკონომიკის თანამედროვე პირობებში შრომის ბაზარზე დასაქმებასა და საზოგადოების წარმატებულ წევრად ქცევას.

პროგრამის უპირველეს მიზანს წარმოადგენს ენობრივი კომპეტენციების შეძენა. იგი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. „საერთოევროპული რეფერენციული ჩარჩოს“ პარამეტრებს, რას გულისხმობს კომპეტენციის  ზრდას  A1/2 - დან  B1/B2    დონემდე პირველი საფეხურის სწავლების ფარგლებში.

უცხო (რუსული) ენის ფლობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ვითარდება ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციის შესაბამისად: ზეპირი მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. ენის პრაქტიკული კურსი აღრმავებს ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს. წინამდებარე პროგრამა ითვალისწინებს ასევე მეცნიერულ მეთოდებზე დამყარებულ კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რომელიც ვითარდება ორი მიმართულებით: რუსული ენათმეცნიერება და რუსული ლიტერატურათმცოდნეობა, რაც საფუძველს ქმნის სწავლის შემდგომ გაგრძელებასა და კვლევის დაწყებისთვის სამაგისტრო და სადოქტორო დონეებზე. პირველი საფეხურის სწავლების ფარგლებში კვლევის უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება გულისხმობს: შესასწავლი საკითხის მართებულად დასმას, პრობლემატიკასთან დაკავშირებული ფაქტების კრიტიკულ შეფასებას და ცოდნაზე დამყარებული დასკვნების გამოტანას, კომუნიკაციის უნარის გამომუშავებას, სწავლის უნარს და გარკვეული ღირებულებების შეძენას.

შეძენილი ცოდნა და მუშაობის უნარ-ჩვევები  შეუქმნის სტუდენტს საფუძველს ცოდნის შემდგომი გაღრმავების, პროფესიულად ორიენტირებული სრულყოფისათვის. საბოლოო ჯამში პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების - რუსისტების - მომზადება, რომლებიც ფლობენ სხვადასხვა პრაქტიკულ ცოდნას რუსული ფილოლოგიის დარგში.

საბაკალავრო პროგრამით რუსული ფილოლოგია გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა რუსული ფილოლოგია  შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  

საბაკალავრო პროგრამის რუსული ფილოლოგია  მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 

ფილოლოგიის ბაკალავრი (სპეციალობით „რუსული ფილოლოგია“) იქნება ზოგადი ჰუმანიტარული განათლების მქონე სპეციალისტი-ფილოლოგი, რომელსაც გააზრებული ექნება მომავალი პროფესიის არსი და სოციალური მნიშვნელობა, რომელიც აღჭურვილი იქნება ძირითადი ფილოლოგიური დისციპლინების თეორიული საფუძვლების ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით, გამოყენებითი ხასიათის მეცნიერული კვლევის ჩატარების გამოცდილებით, კულტურათშორისი კომუნიკაციის უნარით, ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის პრინციპებით, მზად იქნება სწავლების მეორე საფეხურის აკადემიური პროგრამების გასავლელად და შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის.



პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა : ერთიანი ეროვნული გამოცდები



სწავლის შედეგები: 

რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი უნდა იყოს ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება.  ასევე მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. 

ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს შეიძინოს ცოდნა, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და მოახდინოს მათი დემონსტრირება შემდეგი მიმართულებით.



· ცოდნა და გაცნობიერება:



		

		

		სასწავლო დისციპლინები



		1.1

		ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.2

		საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.3



		აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.4



		რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი 



		1.5

		ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.



		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო);

ზოგადი ენათმეცნიერება



		1.6

		ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები

		ლიტერატურის თეორია



		1.7



		ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით)



		1.8



		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    



		1.9



		სლავური ფილოლოგიის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების, სლავისტიკის შემადგენელი ნაწილის ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა

		შესავალი სლავურ ფილოლოგიაში  (არჩევითი);





		1.10

		თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიებისა და პრინციპების, რუსული ენიდან ქართულად და ქართულიდან რუსულად თარგმანის თავისებურებების ცოდნა;   

		რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო)



		1.11

		სპეციალობის მაპროფილებელ რუსულ ენაში საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის B2 დონის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (მოსმენა, კითხვა, მეტყველება, წერა) ამ დონის შესაბამისად. სტუდენტი

· იგებს (აუდირება): ლექციას, ვრცელ მოხსენებას, თუ კი თემატიკა ცნობილია; რეპორტაჟსა და ახალ ამბებს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით; ფილმის შინაარს, თუ კი სცენარი სალიტერატურო ენაზეა დაწერილი;

· იგებს (კითხვა): თანამედროვე პრობლემატიკაზე დაწერილ სტატიებსა და მოხსენებებს; თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურას; დიდაქტიზირებულ სამეცნიერო დარგობრივ    ლიტერატურას; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება

· (მეტყველება): შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა  ენის მატარებელთან ორივე მოსაუბრის მხრიდან დიდი ძალისხმევის გარეშე; აქტიურ მონაწილეობას იღებს დისკუსიაში ნაცნობ თემებზე; შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები;  საუბრობს და არგუმენტების საფუძველზე იცავს საკუთარ შეხედულებებს;

· (წერა): ნათლად და დასაბუთებულად გამოხატავს საკუთარ აზრს შერჩეულ თემაზე; ხსნის და განმარტავს საკუთარ თვალსაზრისს; შეუძლია ანგარიშის და თხზულების დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

		რუსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6 (სავალდებულო)





 



		1.12

		რუსული ენის ფონეტიკური, ლექსიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემების და მათი ფუნქციონირების ცოდნა



		თანამედროვე რუსული ენის თეორიული ფონეტიკა; თანამედროვე რუსული ენის  გრამატიკის საფუძვლები (მორფოლოგია, სინტაქსი)



		1.13

		 რუსული ენის ლექსიკური მარაგის ცოდნა და მისი   მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარი სხვადასხვა თემატიკაზე რუსულენოვანი ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული,  საგანმანათლებლო) გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობით ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

		რუსული ენა 1,2,3,4,5,6 (სავალდებულო); თანამედროვე რუსული ენის ლექსიკოლოგია (სავალდებულო)



		1.14

		რუსული ენის ლექსიკის სისტემური ორგანიზაციიის პრინციპების ცოდნა; ფრაზეოლოგიური და ლექსიკოგრაფიული მასალის ენათმეცნიერული ინტერპრეტაციის დინამიკის შესახებ სრული წარმოდგენა; ლექსიკურ ერთეულთა შორის მნიშვნელობის  მიმართებათა ცოდნა; დიალექტური თავისებურებების ცოდნა; ლექსიკურ ერთეულთა კლასიფიკაცია-სისტემატიზაციის თეორიული წანამძღვრებისა და დაჯგუფების წესების ცოდნა; რუსული ფრაზეოლოგიის საფუძვლების ცოდნა

		თანამედროვე რუსული ენის ლექსიკოლოგია (სავალდებულო)



		1.15

		ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი დებულებების ცოდნა; ორი ტიპოლოგიურად განსხვავებული ენის - ქართული და რუსული - გრამატიკული სისტემების სპეციფიკის, განვითარების საერთო კანონზომიერებების ცოდნა

		რუსულ და ქართული ენების შეპირისპირებითი გრამატიკა (არჩევითი)



		1.16

		რუსული ლიტერატურის ისტორიის  სრული თეორიული კურსის ცოდნა; რუსული ლიტერატურის მსოფლიო ლიტერატურის  და  კულტურის სისტემაში ადგილისა და  მნიშვნელობის ცოდნა; რუსული ემიგრანტული ლიტერატურის როგორც რუსული ლიტერატურის ნაწილის ცოდნა; ტექსტების დიდი მასივის ცოდნა; ფართო წარმოდგენა ორი საუკუნის მანძილზე  კულტურათა დიალიგის სხვა და სხვა ფორმის შესახებ; ლიტერატურის ისტორიის სფეროში ძირითადი ცნებებისა და კონცეპციების ცოდნა.

		რუსული ლიტერატურის ისტორია 1,2,3,4;

რუსული ლიტერატურა  და დასავლეთევროპული ლიტერატურული პროცესი; 

რუსული სალიტერატურო კრიტიკის ისტორია



		1.17

		თარგმანის თეორიის ზოგად პრინციპებზე წარმოდგენა. მხატვრული თარგმანის სპეციფიკაზე წარმოდგენის შექმნა. რუსულიდან ქართულად და ქართულიდან რუსულად წერილობითი და ზეპირი თარგმანის სპეციფიკაში გარკვევა, თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება; ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დაწყებითი უნარების განვითარება

		რუსული ენიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);

აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)







		1.18

		რუსული ენის კულტურის სისტემის ცოდნა; სხვადასხვა ფუნქც-იონალური სტილის ძირითადი განსხვავებების ცოდნა; ლიტერატურული ნორმის პრობლემების  და მისი თეორიული და კულტუროლოგიური ინტერპრეტაციის ცოდნა

		რუსული მეტყველების კულტურა (არჩევითი)



		1.19

		რუსული ენის ისტორიული გრამატიკის ძირითადი ფაქტების ცოდნა; სლავებთან დამწერლობის წარმოშობის საკითხის ცოდნა; ძველი რუსული ენის ფონეტიკური სისტემის ცოდნა; ძველი რუსული ენის მორფოლოგიისა და სინტაქსის ძირითადი საკითხების ცოდნა; რუსული სალიტერატურო ენის ისტორიის პერიოდიზაციის და განვითარების ძირითადი მომენტების ცოდნა.

		სალიტერატურო რუსული ენის ისტორია (არჩევითი)







· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

		2.1

		ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.2

		ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება / არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.3

		საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა; არჩევით)



		2.4

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა (არჩევით)



		2.5

		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი



		2.6

		ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო); შესავალი ლიტერატურათმცოდნეობაში (საფაკულტეგტო არჩევითი)



		2.7

		რუსული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები. რუსულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

		რუსული ენა 1,2,3,4,5,6



		2.8

		პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში რუსული ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი; ზეპირი მეტყველებისას  ისეთი  ენობრივი საშუალებების გამოყენების უნარი, რომელიც მაქსიმალური მოცულობითა და ეფექტით განახორციელებს დასმულ საკომუნიკაციო  ამოცანებს.

		რუსული ენა 1,2,3,4,5,6

რუსული მეტყველების კულტურა (არჩევითი)



		2.9

		ლინგვისტგური ანალიზის ძირითადი ელემენტების ფლობა (ფონეტიკური ანალიზი, მორფოლოგიური ანალიზი, წინადადების სინტაქსური ანალიზი)

		თანამედროვე რუსული ენის თეორიული ფონეტიკა; თანამედროვე რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები (მორფოლოგია, სინტაქსი) (სავალდებულო)



		2.10

		რუსული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი; რუსული ენის ლექსიკური მარაგის პრაქტიკულად გამოყენების, ლექსიკურ ერთეულთა ქვეჯგუფებად კლასიფიკაცია-სისტემატიზაციის  უნარ-ჩვევები. 

		თანამედროვე რუსული ენის ლექსიკოლოგია (სავალდებულო)



		2.11

		ენობრივი ერთეულების ლექსიკურ–სემანტიკური სპეციფიკის შემოქმედებითი შეფასების და კონკრეტულ სიტუაციაში ოპტიმალური ლექსიკური ვარიანტის შერჩევის უნარი; რუსული მეტყველების სოციალური, პროფესიული და დიალექტური თავისებურებების ცოდნას და დისკურსიულ პრაკტიკაში გამოყენების  უნარს.

		თანამედროვე რუსული ენის ლექსიკოლოგია (სავალდებულო)



		2.12

		კონტრასტული გრამატიკის სფეროში შემუშავებული მეთოდების მეშვეობით ენობრივი მასალის ანალიზის უნარი;

ფლობს რუსულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობის ძირითად საკითხებს (გრამატიკული კატეგორიების და სინტაქსური სტრუქტურების მსგავსება-განსხვავებები)

		 რუსული და ქართული ენების შეპირისპირებითი გრამატიკა (არჩევითი)



		2.13

		სათარჯიმნო ბიუროების ტიპიური დოკუმენტაციის და საქმიანი ქაღალდების რუსულიდან ქართულად და პირუკუ თარგმნის უნარი; საქმიანი საუბრების რუსულიდან ქართულად და პირუკუ სათარჯიმნო პრაქტიკის უნარ-ჩვევები.

		რუსული ენა 1, 2, 3, 4, 5, 6 (სავალდებულო);

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა



		2.14 

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა  მონაცემების კონტექსტში; ლინგვისტური და ლიტერატურული პროცესების ელემენტარული  შეფასებისა და ანალიზის უნარი;

ლიტერატურული ტექსტების და მათი შექმნის კონტექსტის, ლიტერატურული მიმართულებების, სკოლების ანალიზის უნარ-ჩვევები;

ლიტერატურული ნაწარმოების ჟანრობრივი  თავისებურების, მხატვრული მეთოდის სპეციფიკის და ავტორის ინდივიდუალური სტილის ანალიზის უნარი.



		შესავალი სლავურ ფილოლოგიასი; რუსული ენა 1,2,3,4,5,6;

ენათმეცნიერების შესავალი (სავალდებულო საფაკულტეტო);

ზოგადი ენათმეცნიერება (არჩევითი);

რუსული ენიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (სავალდებულო);

რუსული ლიტერატურის ისტორია 1,2,3,4 (სავალდებულო);

რუსული სალიტერატური კრიტიკის ისტორია (არჩევითი);

რუსული ლიტერატურა და დასავლეთევროპული ლიტერატურული პროცესი (არჩევითი); რუსული ემიგრანტული ლიტერატურს (არჩევითი);

და პროგრამის სხვა არჩევითი დისციპლინები







· დასკვნის უნარი:

		ფილოლოგიის ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია ფილოლოგიური მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით (სფეროსათვის დამახასიათებელი) მასალებისა და მონაცემების შეგროვება,  განმარტება, გააზრება და სისტემატიზაცია, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი; შესწავლილი დისციპლინების თეორიული დებულებების შემოქმედებითი გამოყენების უნარი პრაქტიკული პროფესიული ამოცანების გადაჭრისას. მინიმალური ზედამხედველობის /ხელმძღვანელობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრისათვის სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენება.







· კომუნიკაციის უნარი

		ფილოლოგიის ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით შეუძლია  მაპროფილებელ ( რუსულ) ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული,  ფართო სპექტრის  ტექსტების არსებითი შინაარსი, მას ესმის თავისი სპეციალობის სფერო და შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია მკაფიოდ, თავისუფლად  და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები.  შეუძლია დამოუკიდებლად და სწრაფად სხვადასხვა თემებზე დაწერილი საშუალოზე მაღალი და რთული ტექსტების კითხვა; ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება; აქვს კარგი ცოდნა ხშირად გამოყენებადი იდიომების, ანდაზებისა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა, შეუძლია მათი ეფექტური და ადეკვატური გამოყენება.  შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავისი აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის, საქმიანი წერილის, მოთხრობისა და  სხვადასხვა ტიპის ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

მას შეუძლია ასევე სწავლებისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების,  რუსული ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენება. 

მას აქვს სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის რუსულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი  როგორც რუსულ, ისე ინგლისურ ენაზე.







· სწავლის უნარი:

ფილოლოგიის  ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით  აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით.

სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის და რუსულ ფილოლოგიაში შეძენილი ცოდნის  თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა.შეუძლია დამოუკიდებელი მუშაობა მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების შესაბამისად.  შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევით სამუშაოს ასრულებს წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ.  მას აქვს განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა და უნარი.

რუსული ენის შესწავლის პროცესში მეტად მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური უნარების განვითარება, ვინაიდან დღეს უკვე სასწავლო პროცესში აუცილებლად მოიაზრება მულტიმედიური მეთოდებიც. თანამედროვე მეთოდიკით დამუშავებული სასწავლო პროგრამები და ენის პრაქტიკული კურსები ცალსახად ითვალისწინებენ საგნის შესწავლას ტექნიკური საშუალებების (აუდიო, ვიდეო, კომპიუტერული) დახმარებით. პრეზენტაციებისა და რეფერატების წარმოსადგენად სტუდენტს შეუძლია ზეპიმეტყველების პროცესში თვალსაჩინოების მიზნით გამოიყენოს აგრეთვე ტექნიკური საშუალებები (პროექტორი, კომპიუტერი, ფოლიე, დაფა, პოსტერები), რათა მიღწეულ იქნას სწავლის სასურველი შედეგი. ახალი ფორმების დანერგვა რუსული  ენის სწავლების პროცესში იმდენად მოქნილია, რომ ანალოგიური მეთოდოლოგია წარმატებით მუშაობს თეორიული და სალექციო კურსების წარმართვისათვის, რაც სტუდენტს უვითარებს დამოუკიდებელი სწავლის უნარს.



· ღირებულებები

ფილოლოგიის ბაკალავრს რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; მას ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.

ბაკალავრს  რუსული ფილოლოგიის სპეციალობით   კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური, მორალური  პასუხისმგებლობა და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

სტუდენტი ეუფლება სხვა კულტურულ და ნაციონალურ საფუძველზე წარმოქმნილი შეხედულებების გააზრებასა და პატივისცემას. ეთიკური და სოციალური ღირებულებების ფლობა სტუდენტს ამზადებს საზოგადოებაში მისი მომავალი როლისთვის, რაც წარმატებულ მოქალაქედ ჩამოყალიბებასა  და საზოგადოებაში ღირსეული ადგილის დამკვიდრების შესაძლებლობაში გამოიხატება.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის შედეგების მისაღწევად რუსული ფილოლოგიის პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი; პრაქტიკული მეთოდები; დისკუსია; დებატები; ჯგუფური მუშაობა; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება; თანამშრომლობითი სწავლება; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი; შემთხვევის ანალიზი; გონებრივი იერიში, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი და სხვ.).

სასწავლო პროცესი დაგეგმილია როგორც ტრადიციული, ასევე თანამედროვე ინტერაქტიული მეთოდების და სტრატეგიების გამოყენებით. თავისუფალი კომუნიკაციის უნარის განვითარებაზე ორიენტირებულია   შემდეგი მეთოდები:



დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხს სასწავლო პროცესში, მათ აქტივობას. დისკუსიის მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის  არგუმენტირებულად დასაბუთების უნარს. 

გონებრივი იერიში (Brain storming) - მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ  მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. 

ჯგუფური მუშაობა -  ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება.  ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის  მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 

ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება.  

ტექსტის კითხვის და ინტერპრეტაციის ეფექტურ მეთოდებს მიეკუთვნება აგრეთვე პაუზებით კითხვა, ასოციაციური კავშირები, მოზაიკა და სხვ.

როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. როლური და სიტუაციური თამაშები განსაკუთრებით ეფექტურია ენის სწავლების პროცესში და ხელს უწყობს სტუდენტის მაქსიმალურ მოტივირებას და მობილიზებას იმიტირებულ სიტუაციაში ჩასართველად. 

დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს.   შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად  აუდიო და  ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ინტერაქტიური მეთოდების გარდა პროგრამის განხორციელების დროს გამოყენებული იქნება შემდეგი ტრადიციული მეთოდები, რომლებიც გამდიდრებულია თანამედროვე მიდგომით:

ინდუქცია,  დედუქცია,  ანალიზი  და  სინთეზი -

0. სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ, ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას, პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.

0. სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.

0. სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.

0. სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს  პრობლების, როგორც მთელის დანახვის უნარის განვითარებას.  

ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.

ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება  და ა.შ.

გრამატიკული მასალის ახსნის პროცესში ძალიან ეფექტურია სქემების და დიაგრამების შედგენა (ვენის დიაგრამა, თევზის ჩონჩხი, T-სქემა, კლასტერები  და სხვ.).

რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას სასწავლო პროგრამის რუსული ფილოლოგია ფარგლებში თითოეული დისციპლინა ეფუძნება თანამედროვე მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, ითვალისწინებს სწავლის სტრატეგიისა და დროის მართებულად ორგანიზებას, აგრეთვე პრობლემის წამოჭრასა და მის გადაწყვეტას. ზემოაღნიშნულ ჩვევებს სტუდენტი იძენს სააუდიტორიო მუშაობის პროცესში, როდესაც იგეგმება მეცადინეობის თითოეული საფეხური და მიზანმიმართულად ხორციელდება ინტერაქციული კომუნიკაცია სწავლების პროცესში. თანამედროვე დიდაქტიკური სახელმძღვნელოები ასევე უთითებენ სწავლის ცალკეული საფეხურის სტრატეგიული დაგეგმვის აუცილებლობას, ვინაიდან მართებულად ორგანიზებული დრო განსაზღვრავს ცოდნის მაღალ ხარისხს. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას ჯგუფური ან ინდივიდუალური პროექტებისა და პრეზენტაციებისას, რადგან დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ქმნის.



განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ენის სწავლების სტრატეგიის მართებულად შერჩევას, მისი თითოეული ეტაპის  მომზადებას, სწორად დაგეგმვას, მოსალოდნელი შედეგების რეალისტურ გათვლას  და მათ ეტაპობრივ რეალიზებას. ამგვარი  სტრატეგიისა და დაგეგმვის აუცილებლობა განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ   საბაკალავრო პროგრამის რუსული ფილოლოგია ბევრი თეორიული სალექციო და პრაქტიკული კურსი რუსულ ენაზე და რუსულენოვან ტექსტზე ორიენტირებულ სწავლებაზეა დაფუძნებული. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

უნივერსიტეტში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №77/2011  25.07.11 დადგენილებით  „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“. 

აღნიშნული დოკუმენტების თანახმად, რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (თარგმანი, საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას  პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 



სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა.

დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით.  დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში უკეთ გაიაზროს თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული  სასწავლო კურსების სასემინარო და პრაქტიკული მუშაობა ითვალისწინებს ყოველი შუალედური შეფასების შემდეგ ლექტორის მიერ სტუდენტთათვის ცოდნის შეფასების შედეგების გაცნობას, ანალიზს, ტიპიური შეცდომების განხილვას. შუალედური შეფასებების და ფინალური გამოცდის შეფასების გაცნობისა და განმარტების მიზნით შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას ასევე პროგრამის აკადემიური პერსონალის სავალდებულო საკონსულტაციო საათები. 





საკონტაქტო პირი : პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე

ელ-ფოსტა: malexidze@yahoo.com






დამატებითი საბაკალავრო  პროგრამის დასახელება:   რუსული    ფილოლოგია / Russian Philology



სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი



დამატებითი პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  60 კრედიტი

რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამის 60 კრედიტიდან 40 კრედიტი ეთმობა მაპროფილებელ დისციპლინებს;  20 კრედიტი დამატებითი სპეციალობის არჩევით დისციპლინებს (სადაც სტუდენტი ირჩევს რუსული ფილოლოგიის  ძირითადი პროგრამის ნებისმიერ სავალდებულო ან არჩევით დისციპლინას, რომლის წინაპირობასაც აკმაყოფილებს). 



სწავლების ენა: ქართული  



პროგრამის მიზანი:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა ინარჩუნებს ამავე დარგის ძირითადი საბაკალავრო პროგრამის პროფილს. 

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტს ზოგადი ცოდნა  რუსული ფილოლოგიის დარგში და  აღჭურვოს  ის იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მისი შანსების გაზრდას  შრომით ბაზარზე ძირითად (მაპროფილებელ) სპეციალობასთან კომბინაციაში წარმატებით დასასაქმებლად.

რუსული ფილოლოგიის  საბაკალავრო დამატებითი პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა და გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

დამატებითი სპეციალობის ფარგლებში მოსმენილი საგნები აისახება დიპლომის დანართში, მაგრამ დამატებითი სპეციალობა სტუდენტს არ ანიჭებს კვალიფიკაციას და აკადემიურ ხარისხს. უმაღლესი განათლების პირველი სფეხურის დამატებითი პროგრამა მიზნად ისახავს ნაწილობრივ სავალდებულო დარგობრივი (ზოგადფილოლოგიური) კომპეტენციების დაუფლებას დამატებითს პროგრამა უქმნის სტუდენტს დარგის ზოგად საფუძველს და სძენს  ნაწილობრივ როგორც დარგის მეთოდოლოგიურ კომპეტენციებს, ასევე პრაქტიკულ და პროფესიულ უნარ-ჩვევებს. პირველ რიგში გამიზნულია პრაქტიკული ენობრივი კომპეტენციების და დარგის ფარგლებში არსებითი უნარ-ჩვევების შეძენა. იგი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენობრივი პოლიტიკის ე.წ. „საერთოევროპული რეფერენციული ჩარჩოს“ პარამეტრებს, რას გულისხმობს კომპეტენციის  ზრდას  A1/2 - დან  B1/B2    დონემდე დამატებითი პროგრამის ფარგლებში. უცხო ენის ფლობის  პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს სტუდენტი იაქტიურებს ენობრივი ქმედების ოთხი კომპეტენციიის შესაბამისად: ზეპირი მეტყველება, წერა, აუდირება და კითხვა. ენის პრაქტიკული კურსი აღრმავებს ინტერკულტურული ცოდნის კომპეტენციებს. ძირითადი პროგრამიდან „რუსული ფილოლოგია“. დამატებითი პროგრამის ფარგლებში შეძენილი კომპეტენციები ძირითად სპეციალობასთან ერთად გაუფართოვეს ბაკალავრს შრომითი მოწყობის არეალს.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული ფილოლოგიის  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  

რუსული ფილოლოგიის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 



დამატებით  პროგრამაზე  მიღების  წინაპირობა : წინაპირობის გარეშე. დამატებით სპეციალობის არჩევის ბოლო ვადა არის არაუგვიანეს მეოთხე სემესტრი. 



სწავლის შედეგი

რუსული ფილოლოგიის  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამით მომზადებულ ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ზოგადი ცოდნა სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად  და არჩევით დისციპლინებში, პირველ რიგში შესაბამისი ენობრივი ცოდნა; ასევე მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში. ბაკალავრს უნდა ჰქონდეს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული ცოდნის საკუთარ ძირითად სპეციალობასთან კომბინირებით პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

რუსული ფილოლოგიის  დამატებით საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:



ცოდნა და გაცნობიერება

საერთაშორისო რეფერენციალური ჩარჩოს მოთხოვნათა შესაბამისად პრაქტიკული ენის  ცოდნის გაღრმავება ზოგადი კომპეტენციების მიხედვით (უადირება, კითხვა, მეტყველება, წერა).  



1. ცოდნა და გაცნობიერება:



		

		

		სასწავლო დისციპლინები



		1.1

		სპეციალობის მაპროფილებელ რუსულ ენაში საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის B2 დონის ფლობა, რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (მოსმენა, კითხვა, მეტყველება, წერა) ამ დონის შესაბამისად. სტუდენტი

· იგებს (აუდირება): ლექციას, ვრცელ მოხსენებას, თუ კი თემატიკა ცნობილია; რეპორტაჟსა და ახალ ამბებს მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით; ფილმის შინაარს, თუ კი სცენარი სალიტერატურო ენაზეა დაწერილი;

· იგებს (კითხვა): თანამედროვე პრობლემატიკაზე დაწერილ სტატიებსა და მოხსენებებს; თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურას; დიდაქტიზირებულ სამეცნიერო დარგობრივ    ლიტერატურას; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროების გამოყენება;

· (მეტყველება): შეუძლია სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა  ენის მატარებელთან ორივე მოსაუბრის მხრიდან დიდი ძალისხმევის გარეშე; აქტიურ მონაწილეობას იღებს დისკუსიაში ნაცნობ თემებზე; შეუძლია მკაფიოდ და დეტალურად ისაუბროს სხვადასხვა თემებზე, განმარტოს გარკვეული აქტუალური საკითხისადმი დამოკიდებულება და მიუთითოს სხვადასხვა შესაძლებლობების უპირატესობები და ნაკლოვანი მხარეები;  საუბრობს და არგუმენტების საფუძველზე იცავს საკუთარ შეხედულებებს;

- (წერა): ნათლად და დასაბუთებულად გამოხატავს საკუთარ აზრს შერჩეულ თემაზე; ხსნის და განმარტავს საკუთარ თვალსაზრისს; შეუძლია ანგარიშის და თხზულების დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

		რუსული ენა 1,2,3,4 (სავალდებულო)



		1.2

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლების თეორიული კურსის ცოდნა: რუსული სიტყვათწარმოებისა და მორფოლოგიის ძირითადი ასპექტებისა და წესების ცოდნა; თანამედროვე სალიტერატურო რუსული ენის მორფოლოგიური ნორმების ცოდნა; თანამედროვე რუსული ენის სინტაქსური აგებულების, სინტაქსური ერთეულების, სინტაქსური კავშირების შესახებ  ძირითადი ცოდნა;

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები (მორფოლოგია, სინტაქსი)



		1.3

		ცოდნა XIX საუკუნის II ნახევრის რუსული ლიტერატურის სხვადასხვა მიმართულებების და სკოლების შესახხებ; მოცემული პერიოდის რსული კლასიკური ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ნაწარმოებების შესახებ; შასწავლილი ეპოქის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ; ზოგადი წარმოდგენა ამ პერიოდის რუსეთის ისტორიის შესახებ

		რუსული ლიტერატურის ისტორია 3



		1.4

		ცოდნა XX საუკუნის რუსული ლიტერატურის სხვადასხვა მიმართულებების და სკოლების შესახებ; სტუდენტები გაეცნობიან რუსული ლიტერატურის აღნიშნული პერიოდის ნაწარმოებებს, როგორც “ვერცხლის საუკუნის”, ასევე საბჭოთა პერიოდის რუსული ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ნაწარმოებების შესახებ; XX საუკუნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ; ზოგადი წარმოდგენა აღნიშნული პერიოდის რუსეთის ისტორიის შესახებ.

		რუსული ლიტერატურის ისტორია 4







ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		

		

		სასწავლო დისციპლინები



		2.1

		რუსულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების მოსმენა, გაგება, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და რეპროდუქცია

		რუსული ენა 1,2,3,4



		2.2

		რუსული ენის  პრაქტიკულად გამოყენების უნარი  როგორც წერილობით კორესპონდენციაში, ასევე ზეპირ მეტყველებაში

		რუსული ენა 1,2,3,4 (სავალდებულო)



		2.3

		რუსულ ენაზე საკუთარი მეტყველების (წერითი და ზეპირი)  რუსული სალიტერატურო ენის ნორმებთან შესაბამისად სწორად აგების უნარი; წინადადების მრავალასპექტიანი სინტაქსური ანალიზის უნარი; წინადადებაში სიტყვათშეთანხმებების გამოყოფის და მათი ანალიზის  უნარი

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები (სინტაქსი)(სავალდებულო)



		2.4

		რუსული ენის მეტყველების ნაწილების პრაქტიკული ანალიზის უნარი; თანამედროვე სალიტერატურო რუსული ენის მართწერის წესების პრაქტიკული ცოდნა;

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები (მორფოლოგია)(სავალდებულო)



		2.5

		ლიტერატურული მიმართულებების ანალიზის ელემენტარული უნარები; შესწავლილი ტექსტების პრაქტიკული ანალიზის უნარი; ეპოქის საზოგადოებრივი მოვლენების ანალიზის უნარი; კონკრეტული ნაწარმოებების შექმნის კონტექსტის ანალიზის უნარი.

		რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4

(სავალდებულო)



		2.6

		სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავების პრაქტიკული უნარი

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 (სავალდებულო)



		2.7

		თანამედროვე ლინგვისტურ და ლიტმცოდნეობით ლიტერატურაში ორიენტირების უნარი

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 (სავალდებულო)



		2.8

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტორების უნარი; კონკრეტული, ვიწროსპეციალური მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ასევე ლიტმცოდნეობით ასპექტში

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 (სავალდებულო)



		2.9

		სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიების, ანალიზის, დალაგების, შეჯამებისა და გამოყენების უნარი

		რუსული ენის გრამატიკის საფუძვლები; რუსული ლიტერატურის ისტორია 3,4 (სავალდებულო)







დასკვნის უნარი



		დარგობლივ სფეროში  არგუმენტირების, კრიტიკული შეფასების, ანალიზის საფუძველზე სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებით გადმოცემა. 









კომუნიკაციის უნარი



		მინიმალური დახმარების პირობებში ინფორმაციის ეფექტურად მოპოვების უნარი როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის და სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებით, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავება და სინთეზი დარგობრივ სფეროში მიღებული მეთოდების გამოყენებით.რუსულ ენაზე ზეპირი და წერითი პრეზენტაციებისთვის   თანამედროვე  საინფორმაციო  და საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების შემოქმედებითად  გამოყენების უნარი;

კომუნიკაციური კომპეტენცია, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო კომუნიკაციის აქტებსა და ტექსტებში ასახულ მეტყველებისა და სამეტყველო ქცევის კულტურული ფენის ადექვატურ გაგებას;

ახალ სიტუაციაში ადაპტირების უნარი; ახალ კულტურულ და ენობრივ გარემოში კომუნიკაციის უნარი (რუსულ ენაზე). ჯგუფური მუშაობის, დისკუსიაში მონაწილეობის, პროფესიული კამათის უნარ-ჩვევები.









სწავლის უნარი



		სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  საკუთარ თავზე მუშაობის და ბაკალავრიატში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; განათლების შემდგომ (სამაგისტრო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.









ღირებულებები

		კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტობა,   განსხვავებული კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა. 

სოციალური და ეთიკური, მორალური პასუხისმგებლობის გამომუშავება; პროფესიული  ეთიკის ნორმების დაცვა; აკადემიური პატიოსნებისა და სტანდარტების დაცვა; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკა.









სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

რუსული ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას რუსული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

უნივერსიტეტში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად და უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს №77/2011  25.07.11 დადგენილებით  „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ“. 

აღნიშნული დოკუმენტების თანახმად, რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ  მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელი მუშაობის დროს; დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–კვლევით ნაშრომზე (თარგმანი, საბაკალავრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–კვლევითი ნაშრომის დაცვას; ზ) სხვა სახის სასწავლო საქმიანობას  პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა.

დასკვნითი გამოცდა ფასდება  40 ქულით.  დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი გამოცდა. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით, იგი დამატებით შეიძლება ზეპირი გამოცდის კომპონენტსაც შეიცავდეს (კომბინირებული გამოცდა); დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ფორმატს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/ განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია სასწავლო კურსების შესაბამის სილაბუსებში.

სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში უკეთ გაიაზროს თავიანთი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნონ თავიანთ პროფესიულ განვითარებაზე. 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსული  ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული  სასწავლო კურსების სასემინარო და პრაქტიკული მუშაობა ითვალისწინებს ყოველი შუალედური შეფასების შემდეგ ლექტორის მიერ სტუდენტთათვის ცოდნის შეფასების შედეგების გაცნობას, ანალიზს, ტიპიური შეცდომების განხილვას. შუალედური შეფასებების და ფინალური გამოცდის შეფასების გაცნობისა და განმარტების მიზნით შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას ასევე პროგრამის აკადემიური პერსონალის სავალდებულო საკონსულტაციო საათები. 



საკონტაქტო პირი : პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე

ელ-ფოსტა: malexidze@yahoo.com






Название бакалаврской программы: 	русская филология / Russian Philology



Присуждаемая академическая степень:   бакалавр филологии / BA in Philology

специальность: русская филология



Уровень обучения: Бакалавриат



Объем программы в кредитах: продолжительность программы 4 года (восемь семестров); 

240 ECTS кредитов, необходимые для присвоения бакалаврской программой факультета гуманитарных наук «Русская филология» академической степени бакалавра филологии, распределяются следующим образом:

· 50 ECTS кредитов на обязательные для всех студентов факультета гуманитарных наук т.н. факультетские учебные дисциплины.

· 120 ECTS кредитов отводятся на выбранную студентом основную (профилирующую) специальность (бакалаврская программа).

· 60 ECTS кредитов отводятся на дополнительную бакалаврскую программу (специальность), которую может выбрать студент. Дополнительная программа может быть выбрана как на факультете гуманитарных наук, где реализуется основная специальность, так и на других факультетах ТГУ. В случае, если дополнительная программа не выбрана, студент имеет возможность использовать эти 60 кредитов для  изучения отдельных учебных дисциплин/ модулей как своей, так и другой бакалаврской программы [это могут быть предметы/ модули его же (студента) основной или дополнительной специальности, другой специальность его же факультета или той или иной специальности другого факультета; препятствием для выбора той или иной дисциплины могут быть предварительные условия освоения курса, или обусловленное человеческими и материальные ресурсами ограничение количества слушателей, или же недостаточное количество студентов, зарегистрировавшихся на данный предмет]. В случае, если студент не выбирает дополнительную специальность, определенное количество кредитов (max. 40) он может использовать для изучения иностранного языка или же повышения своего уровня знания иностранного языка.

· 10 кредитов предназначаются для т.н. свободных кредитов [студенту предоставляется возможность в целях профессионального или личностного развития выбрать любой учебный предмет (в том числе и иностранный язык) в масштабах всего университета]



120 ECTS кредитов  основной (профилирующей)  бакалаврской программы   «Русская филология» распределены между учебным и исследовательским компонентами  (бакалаврская работа): на учебный компонент отводится 110 ECTS кредитов, исследовательский компонент – 10 ECTS кредитов.

110 ECTS кредитов  учебного компонента – 90 ECTS кредитов  отводятся основным профилирующим дисциплинам (20+70), 20 ECTS  кредитов – выборочным дисциплинам/ модулям специальности.



Программа содержит два выборных модуля: 

1 модуль – славянская филология; 2 модуль – русский язык в иноязычной среде



Язык обучения: русский



Цель программы: Бакалаврская программа по русской филологии функционирует во многих университетах Европы и Америки. В Тбилисском государственном университете программа «Русская филология» также имеет давние традиции. В новой исторической ситуации программа по русской филологии претерпевает изменения в соответствии с современными требования рыночной экономики. Изучение русской филологии сегодня приобретает прагматический характер, соответственно более прагматичными становятся и ее цели  - подготовить, в первую очередь, филологов-практиков, у которых будут сформированы базовые и специальные компетенции и которые смогут успешно использовать полученные знания в различных сферах профессиональной деятельности (образование, наука, сфера обслуживания, издательское дело, перевод, средства массовой информации, деловая сфера). Вместе с тем сегодня значительно расширяются непосредственные контакты Грузии как независимого государства со странами славянского мира, вследствие чего возрастает потребность в таких специалистах-русистах, которые владеют также и вторым славянским языком и обладают  широкими знаниями в сфере литературы и культуры страны изучаемого славянского языка. Исходя из этого, бакалаврская программа по русской филологии факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили составлена с учетом современных требований к будущим специалистам-русистам.



Цель программы -  подготовка квалифицированных, конкурентоспособных  специалистов-русистов, владеющих теоретическими и практическими знаниями в области современного русского языка, русской литературы и культуры, знающих второй славянский (напр., польский) язык и имеющих широкое представление о литературе, общественной жизни и культуре страны изучаемого языка. Программа обеспечивает также студентов сформированными общими и специальными компетенциями, что вкупе с глубокими теоретическими знаниями в области русской филологии будет служить гарантией успешного трудоустройства в условиях современной рыночной экономики и, в конечном счете, обеспечит целенаправленную и успешную интеграцию в гражданское общество. Кроме этого, полученные знания, умения и навыки предоставят студенту возможность продолжить обучение на следующей ступени академического образования – в магистратуре.



Программа функционирует на иностранном (русском) языке и предназначена для граждан зарубежных государств, владеющих русским языком как языком обучения. В частности,  это многочисленные представители грузинской диаспоры, проживающие за рубежом и возвращающиеся в Грузию для получения высшего образования. Поскольку эта категория граждан является носителем русского языка, их подготовка в качестве специалистов в области русской филологии будет носить более эффективный характер.



Бакалаврская программа по русской филологии опирается как на опыт ведущих университетов Европы и Америки, так и на давние традиции Тбилисского государственного университета в области русской филологии и предусматривает комплексное освоение входящих в предметную парадигму филологии вопросов русского языка, литературы, культуры, истории, этно- и психолингвистики и др. в новом социо-культурном контексте на фоне переоценки исторических ценностей.



Программа имеет расширенный формат – она включает два выборных модуля, позволяющих получить сконцентрированные знания в различных  областях русской и шире – славянской филологии. 



Получению знаний непосредственно в сфере русской и славянской филологии предшествует освоение общефакультетских обязательных и выборных дисциплин, дающих студенту возможность ориентироваться в основах гуманитарных наук (Основные этапы развития философской мысли, концепты, методы;  основы истории философии, философии политики и религии, этики, эстетики и логики, философской антропологии; основные лингвистические теории, принципы и методы лингвистического анализа; основные этапы, факты и события истории Грузии в мировом геополитическом контексте). Студент овладевает также теми трансферными навыками применения знания на практике, которые он сможет успешно использовать в процессе освоения своей специальности. Студент усваивает  и использует основные принципы академического письма, овладевает английским языком на уровне В1 или В2, а также, в случае выбора, другим европейским языком на уровне не ниже А2, обладает базовыми знаниями одного из классических или восточных языков для коммуникативных и исследовательских целей.



Основные дисциплины специализации бакалаврской программы по русской филологии факультета гуманитарных наук ТГУ дают студентам широкие, комплексные базовые знания и вырабатывают прочные умения и навыки в области русской филологии, необходимые для присвоения квалификации – расширенные знания теоретических курсов современного русского литературного языка и истории русской литературы, знания актуальных проблем современного русского языка и русской литературы, знание основ культуры русской речи и основных школ, направлений и течений русской литературной критики, знакомятся с особенностями русской ментальности и исторического развития русского языка, знание курса литературы русского зарубежья. Как основные, так и выборные дисциплины специализации находятся в логической взаимосвязи, поэтому успешная сдача одного из них может послужить обязательным предварительным условием прохождения остальных курсов, предусмотренных программой (современный русский язык 1,2,3,4; история русской литературы 1,2,3,4 и др.)



В первом модуле – Славянская филология – сконцентрированы те учебные дисциплины, которые дают возможность студентам получить и углубить знания в конкретной области славянской филологии – сфере польского языка, польской литературы, польско-грузинских литературных и культурных взаимоотношений. Выбор польской филологии обусловлен давними связями грузинского  польского народов, а также тем, что на данном историческом этапе Польша является стратегическим партнером Грузии. В перспективе предполагается расширение географического ареала данного модуля – специализация в сфере болгарской, чешской и других славянских филологий.



Второй модуль – Русский язык в иноязычной среде – предполагает концентрацию учебных дисциплин в сфере изучения  и преподавания русского языка как иностранного. Студенты получат знания в области прикладной русистики, лингвокультурологии, русской литературы и русской лексикологии в аспекте РКИ, приобретут навыки описания русского языка как иностранного. 



Иноязычная бакалаврская программа предоставляет возможность сотрудничества с теми зарубежными университетами, где функционирует аналогичные русскоязычные программы. Следует учитывать интерес к подобным программам со стороны граждан зарубежных стран, что может принести нашему государству и университету дополнительные финансовые поступления. Примечательно также то обстоятельство, что  к получению дополнительной специальности по русской филологии проявляют интерес многие наши соотечественники, отправляющиеся за рубеж, в том числе и специалисты английского языка, поскольку в США существует большая потребность в специалистах русского языка.



Бакалавр филологии (специальность «русская филология») будет специалистом-филологом, обладающим общим гуманитарным образованием, осознающим смысл и социальное значение будущей профессии, вооруженным знанием теоретических основ ведущих филологических дисциплин, а также практическими умениями и навыками в области русской филологии, владеющим навыками межкультурной коммуникации, опытом проведения научных исследований прикладного характера, принципами индивидуальной и групповой работы. Бакалавр филологии («Русская филология») будет подготовлен к прохождению второй ступени академического образования и к успешной профессиональной деятельности





Предварительные условия допуска к программе: Единый национальный экзамен. 

Граждане иностранных государств принимаются без единого национального экзамена в соответствии с установленным законом порядком.



Результаты обучения

Бакалавр, подготовленный по программе «Русская филология» должен быть эрудированным специалистом, получившим широкое образование в соответствующей области, умеющим интерпретировать отраслевые данные и в рамках личностных компетенций разбираться в смежных  с русской филологией областях знаний.

Бакалавр должен обладать хорошей практической подготовкой, у него должны быть сформированы профессиональные компетенции, и он должен уметь применять полученные знания на практике. Бакалавр должен также обладать умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения на следующей ступени академического образования.

Бакалаврская программа по русской филологии предоставляет студенту возможность приобрести знания, выработать соответствующие умения и навыки и продемонстрировать их в следующих направлениях.

 

· Знание и осознание:



		1.1

		Основные этапы развития философской мысли, концепты, методы;  основы истории философии, философии политики и религии, этики, эстетики и логики, философской антропологии

		Введение в философию (обязательный, факультетский)



		1.2

		Основные этапы, факты и события истории Грузии в мировом геополитическом контексте 

		История Грузии

 (обязательный, факультетский)



		1.3



		Основные принципы академического письма

		Академическое письмо (обязательный, факультетский)



		1.4



		Основы, основные теории, принципы и методы исследования какой-либо другой (непрофилирующей) специальности (по выбору)

		Введение в специальность (факультетский, по выбору) 



		1.5

		Основные лингвистические теории, принципы и методы исследования



		Введение в языкознание   (обязательный, факультетский);

общее языкознание



		1.6

		Основы теории литературы

		Теория литературы



		1.7



		Английский язык на уровне (B1) или (B2);

В случае выбора – какой-либо другой европейский язык на уровне не ниже A2 

		Английский язык (обязательный, факультетский);

какой-либо другой европейский язык (факультетский европейский язык; по выбору)



		1.8



		Базовый курс одного из классических или восточных языков (по выбору) 

		Один из классических или восточных языков (по выбору)



		1.9



		Базовые знания в области славянской филологии как комплексной науки, составной части славистики

		Введение в славянскую филологию  (по выбору)



		1.10

		Знание основных принципов и теорий переводоведения, специфики художественного перевода, особенностей устного и письменного перевода с русского языка на грузинский и с грузинского на русский

		Теория и практика перевода с русского языка (обязательный)



		1.11

		Знание основных процессов, протекающих на различных уровнях языковой системы, широкое представление о динамике языковедческих подходов при интерпретации языковых  фактов 

		Актуальные проблемы русского языка (основной)



		1.12

		Знание теоретических основ фонетики, лексикологии, морфологии и синтаксиса современного русского литературного языка:

знание основных аспектов фонетики, графики и орфографии, фонологической системы русского языка, основных законов функционирования и развития звуковой материи языка, основных правил орфографии русского языка,  основных  орфоэпических норм современного русского языка;

знание основных морфологических категорий и особенностей их функционирования;

знание принципов системной организации лексики русского языка, динамики лингвистической интерпретации фразеологического и лексикографического материала, особенностей диалектной лексики, основ фразеологии русского языка;

знание основ теоретического синтаксиса русского языка, о  современном состоянии и тенденциях развития синтаксического строя русского языка, теоретические знания о грамматическом строении, значении и функции в речи словосочетания, простого и сложного предложения, текста, об основных типах вариативности в синтаксисе русского языка

		Современный русский литературный язык 1 (фонетика), 2 (лексика), 3 (морфология), 4 (синтаксис) [основной]



		1.13

		Знание основных положений лингвистической компаративистики; специфики грамматического строя, особенностей формальной организации грамматических категорий, общих закономерностей развития типологически разных языков – русского и грузинского

		Сопоставительная грамматика русского и грузинского языков (по выбору) 



		1.14

		Знание  теоретического курса истории русской литературы: знания о месте и значении русской литературы в историческом бытии этноса – народа – нации,  об основных периодах истории русской литературы, об эволюции форм и функций литературы в процессе развития русской культуры, о  месте, роли и значении русской литературы в мировой культуре; знание литературы русской эмиграции как части русской литературы; знание большого массива художественных текстов; широкие представления о культурном диалоге на протяжении двух веков; знание основных понятий и концепций в области истории литературы

		История русской литературы 1, 2, 3,4 (обязательный); Литература русской эмиграции (обязательный); Направления русского литературоведения (обязательный); История русской литературной критики (по выбору)



		1.15

		Знания о детской литературе как вполне самостоятельном историко-литературном явлении,  о творчестве выдающихся детских писателей, об основных  этапах историко-литературного процесса формирования детской литературы; разделах детской литературы и тематике детского чтения

		Русская детская литература (по выбору)



		1.16

		Знания о древней русской литературе как явлении культуры средневекового типа, тематическом составе, стилях и жанрах древнерусской литературы на разных этапах ее исторического развития; об основных положениях и концепциях в области истории литературы, основных этапах развития русской литературы данного периода в их фактической конкретности, знание предусмотренных программой текстов древнерусской литературы.

		История русской литературы 1 (обязательный)



		1.17

		Знания  об истории русской литературы и литературной жизни XIX в. в контексте русской культуры; знание основных событий историко-культурной и литературной жизни XIX в., идейных и стилевых течений русского искусства, литературных направлений и школ XIX в., литературной и общественной борьбе этой эпохи; владение большим массивом конкретных текстов; общие представления  об общественно-политической ситуации эпохи; знания по истории России того времени.

		История русской литературы 2,3

(обязательный)



		1.18

		Знания о разных направлениях и школах в русской литературе XX века,  о литературной и общественной борьбе эпохи;

знакомство с вершинными произведениями русской литературы данного периода, как литературы «Серебряного века», так и литературы, советского периода; владение значительным массивом конкретных текстов; знания по общественно-политической ситуации двадцатого столетия; определенные знания по истории России того времени

		История русской литературы 4

(обязательный)



		1.19

		Знания о видах речевой деятельности и их особенностях, о невербальной коммуникации, о нормах современного русского языка, теоретической и культурологической интерпретации понятия нормы, знания о нормативных словарях и справочниках русского языка, о различных стилях речи, знание научной и профессиональной лексики. 

		Основы культуры русской речи (обязательный)



		1.20

		Базовые знания дисциплин историко-филологического цикла и их терминологического аппарата: знание общих положений курса исторической грамматики русского языка, знание фонетических и грамматических закономерностей,     действовавших в различные  исторические периоды     и определивших  характерные черты  системы   современного русского языка; знание основных моментов истории славян, происхождения славянских языков и славянских азбук, древнейших славянских памятников письменности, знание фонетической  системы, грамматического строя, особенностей синтаксической системы старославянского языка

		Историческая грамматика русского языка (по выбору);

старославянский язык (по выбору)



		1.21

		Базовые знания принципов взаимодействия языка и культуры и особенностей отражения русской ментальности в языковых фактах; знание особенностей отражения языковой картины мира в русской ментальности; понимание ключевых концептов русской лингвокультуры; понимание системы ценностей и системы стереотипов, определяющих речевое поведение  русских.

		Русский язык и русская ментальности  (по выбору)









бакалавр модуля «Славянская филология»



		1.22

		Получает систематические знания по фонетике, морфологии и синтаксису польского языка в объеме, необходимом для элементарного общения; тексты польской литературы, доступные для изучающих на начальном уровне

		Польский язык 1, 2 (по выбору)



		1.23

		Знания  о разных направлениях и школах в польской литературе XIX века, о литературной и общественной борьбе эпохи; знакомятся с вершинными произведениями польской классической литературы данного периода; овладевают значительным массивом конкретных текстов; знания по общественно-политической ситуации эпохи; знания по истории Польши того времени

		История польской литературы



		1.24

		Представление о месте и значении русской литературы в системе мировой литературы; об основных историко-культурных эпохах и характерных особенностях художественной жизни и словесности, о разных формах диалога культур на протяжении двух столетий

		Русская литература и западноевропейский литературный процесс (по выбору)



		1.25

		Знание основных направлений, школ литературоведения, наиболее известных методов изучения литературы.

		Направления русского литературоведения (по выбору)



		1.26

		Базовые знания о генезисе и общей истории развития лингвокультурологических и литературных контактов Грузии и славянского мира. Широкие представления о различных формах контактов двух дружественных народов  - грузинского и польского - на протяжении столетий; сведения о  судьбах польских ссыльных на Кавказе, их значении для развития контактов, а также их роли в культуре Грузии и Польши; знакомство с текстами произведений, включенных в контекст  грузино-польских взаимосвязей, знакомство в фактами и событиями различных эпох, в которые происходили контакты двух народов.

		Культура и литература Польши и Грузии (по выбору)



		1.27

		Знание о роли и значении особенностей ораторской речи;   о роли и значении логики,  психологии, лингвистики, этики в развитии навыков и умений правильного построения выступлений; знакомство с технологий ораторской речи в образовании,  принципах использования средств речевой коммуникации в процессе обучения; знание  особенностей прагматики речевой  коммуникации как средства обучения; знание  общих положений  ораторской речи как специфической форме образования.



		Основы общей риторики (по выбору)







бакалавр модуля «Русский язык в инонациональной среде» имеет:



		1.28

		Знание о формах и  методах информационного обеспечения коммуникативной деятельности; знание принципов кодировки лингвистической  информации русского языкового корпуса; знание принципов обработки языковой информации в сервисных программах; понимание русского языка как особой  информационной системы 

		Прикладная русистика (по выбору)



		1.29

		Знание особенностей методики как учебной, научной и практической дисциплины,  роли  этических, коммуникативных, речевых и языковых  основ   педагогической деятельности; понимание  важности использования профессионально-значимых для учителя      основных педагогических  установок  в процессе описания современного русского языка в учебных целях, осознание значения  современного состояния и тенденций развития методики в процессе обучения РКИ; знание общих положений методики описания РКИ.

		Методика описания РКИ (по выбору)



		1.30

		Осознание важности  антропоцентрического знания о языке как основной части культуры, как способе передачи социокультурной информации и формирования этнических картин мира; знание

 системы представлений о национальной культуре, о языке как ее выразителе, о культурных константах, обладающих значимостью как для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом

		Лингвокультурология (по выбору)



		1.31

		Осознание проблем понимания и интерпретации русской литературы как инокультурного текста; вопросов преподавания русской литературы иностранным студентам-русистам; знание основных принципов отбора художественных произведений для учебного процесса в качестве средства и предмета обучения; знания, необходимые для теоретического анализа художественных произведений

		Русская литература в аспекте РКИ (по выбору)



		1.32

		Знания и понимание русского литературного процесса в свете современной критики в совокупности и параллельно как единой и неделимой дисциплины; знание различных течений русской литературной критики, тесно связанных с историко-литературным процессом, развитием философской и эстетической мысли; знания о разных приемах и принципах анализа  художественных произведений

		История русской литературной критики (по выбору)









· Использование знаний на практике



		2.1

		Умение логически рассуждать, делать правильные выводы и оперировать философскими понятиями. Аналитическое и критическое мышление.

		Введение в философию (обязательный, факультетский)



		2.2

		Умение убедительно формировать / аргументировать собственное мнение по различной проблематике в сфере гуманитарных наук, выбирать адекватные цели высказывания языковые единицы и создавать нужные в академической среде тексты различного назначения

		Академическое письмо (обязательный, факультетский)



		2.3

		Умение читать и создавать на английском языке тексты средней и повышенно-средней сложности. Использование знания какого-либо другого европейского языка (в случае выбора) в академических целях.



		Английский язык  (обязательный факультетский); какой-либо другой европейский язык (факультетский европейский язык, по выбору)



		2.4

		Использование знания одного из классических или восточных языков (по выбору) для академических целей

		Один из классических или восточных языков (по выбору)



		2.5

		Разработка источников и осуществление проекта исследовательского или практического характера в соответствии с предварительно сделанными указаниями посредством использования основных методов, свойственных гуманитарной сфере знаний

		Факультетский выборный вводный курс



		2.6

		Использование основных лингвистических или литературоведческих методов при решении той или иной проблемы, выполнении проекта (работы) исследовательского или практического характера

		Введение в языкознание (обязательный факультетский); Введение в литературоведение (факультетский по выбору)



		2.7

		Умение и навыки практического анализа звуковой оболочки языка, записи звучащей речи, орфографического анализа письменного текста с точки зрения принципов современной русской орфографии; практическое  владение основными орфоэпическими нормами современного русского литературного языка.

		Современный русский литературный  язык 1 (фонетика)

(основной)



		2.8

		Умения и навыки  научного анализа синтаксических явлений,  умение производить многоаспектный анализ простого, сложного и многокомпонентного сложного предложений, выделять имеющиеся в предложении словосочетания, отграничивать от других сочетаний слов и анализировать их; умение характеризовать все виды осложняющих конструкций, выявлять их структурную и смысловую специфику;

		Современный русский литературный язык 4 (основной)



		2.9

		Навыки  владения приемами словообразовательного и морфологического анализа,  умение терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) определять любую грамматическую категорию, правильно квалифицировать языковые явления в системе словообразования и морфологии

		Современный русский литературный язык 3 (морфология) (обязательный)



		2.10

		Умение раскрыть своеобразие художественных произведений и творчества писателей в их связи с историко-литературным контекстом и с использованием основных понятий и терминов литературоведения, приемов и методов анализа и интерпретации текстов различной эстетической природы; умение пользоваться  научной, справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; умение излагать устно и письменно свои суждения по вопросам истории русской литературы и создавать разного вида тексты: реферат научных источников, самостоятельный анализ художественного текста; умение применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности; владение навыками анализа и интерпретации литературного произведения в русле определенной научной методологии; навыки по сопоставительному анализу различных культур и литературных текстов.

		История русской литературы 1, 2, 3, 4 (обязательный)



		2.11

		Умение творчески оценивать лексико—семантическую специфику языковых единиц и выбирать в конкретной ситуации оптимальный лексический вариант; знание и умение практически использовать социальные, профессиональные и диалектные особенности русской речи в  дискурсивной практике; умение пользоваться различными словарями русского языка

		Современный русский язык 2 (лексикология) 

(обязательный)



		2.12

		Навыки практического использования русского и второго славянского языка как для письменной корреспонденции, так и в устной речи



		Современный русский литературный язык 1,2,3,4; Культура русской речи

(обязательный)



		2.13

		Умение эффективно применять полученные знания на практике, работать в новых мультидисциплинарных условиях; умение разрабатывать новые,  оригинальные идеи, находить оригинальные пути решения отдельных задач; бакалавр знаком с методикой научных исследований и готов к ведению в будущем самостоятельной научно-методической (исследовательской) работы в области русского языка и литературы; умение  ориентироваться в спорных вопросах языкознания, по-разному интерпретируемых различными теориями; умеет пользоваться основными понятиями и терминами лингвистики и литературоведения; умеет пользоваться научной, справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; умеет адаптироваться в профессиональной сфере; осмысливать конкретные, узкоспециальные данные как в лингвистическом, так и в литературоведческом аспектах

		Современный русский литературный язык 1,2,3,4; Культура русской речи; История русской литературы 1, 2, 3, 4; Русский язык и русская ментальность;

Сопоставительная грамматика русского и грузинского языков  и другие дисциплины







 бакалавр модуля «Славянская филология» умеет



		2.21

		Умение  анализировать освоенные тексты на польском языке; умение вести диалоги на польском языке на бытовые темы; умение читать польскую прессу ( со словарем)

		Польский язык 1, 2 (по выбору)



		2.22

		Умения  и навыки по сопоставительному анализу различных культур и литературных текстов; навыки освоения текстов классической польской литературы; первичные навыки анализа литературных направлений; навыки анализа общественных событий той или иной эпохи; навыки анализа контекста создания конкретных произведений

		История польской литературы (по выбору); Культура и литература Польши и Грузии



		2.23

		Умения и навыки раскрытия  своеобразия художественных произведений и творчества писателей в их связи с историко-литературным контекстом и с использованием основных понятий и терминов литературоведения, приемов и методов анализа и интерпретации текстов различной эстетической природы;  навыки сопоставительного анализа конкретных текстов русской и зарубежной  классики, ведущих писателей и литературных направлений русской и мировой словесности

		Русская литература и западноевропейский литературный процесс



		2.24

		Навыки практического применения приемов ораторской речи; навыки обучения построению правильной, понятной, выразительной, убедительной и логичной речи;  навыки обучения владению способами, помогающими легко устанавливать контакт с аудиторией;  умение обосновывать свою речь, последовательно излагая  факты и подкрепляя их доказательствами;  умение обучать прикладному использованию  особенностей логики, психологии, лингвистики, этики в процессе преподавания РКИ;  умение использовать технологии речевой коммуникации в образовании

		Основы общей риторики  (по выбору)







бакалавр модуля «Русский язык в инонациональной среде» 



		2.25

		Умение анализировать и теоретически осмысливать языковые явления русского языка с точки зрения машинной обработки; умение использовать основные теоретические и практические положения дисциплины в обучении русскому языку; умение лексикографической обработки материала составление тематических словарей-тезаурусов;

		Прикладная русистика (по выбору)



		2.26

		Умения  навыки практического владения русской лексикой и фразеологией, навыки анализа и теоретического осмысления явлений, происходящий в лексике современного русского языка.

		Лексика и фразеология в аспекте РКИ (по выбору)



		2.27

		Умение использовать приемы педагогической риторики в обучении РКИ; навыки владения профессиональной речью; навыки практического применения профессионально-личностного     взаимодействия с разными людьми;  навыки владения педагогическими приемами говорения; владение культурой речевой деятельности преподавателя; умение обучать профессионально-значимым для учителя речевым      жанрам; умение использовать приемы педагогической риторики в обучении ИЯ

		Методика описания РКИ (по выбору)



		2.28

		Умение анализировать концепт как единицу национальной коммуникации; определять параметры межкультурности, роль и основные особенности межкультурного диалога; умение  соотносить факт языка, обладающий лингвострановедческой маркированностью, с научно-исследовательской парадигмой, владеть методикой его анализа; навыки выявления, систематизации и интерпретации этнокультурных и этноязыковых явлений, специфичных для определенной страны

		Лингвокультурология (по выбору)



		2.29

		Навыки и умения анализа художественного текста через анализ его лексического наполнения;  анализа специфики организации художественного текста; - анализа лексического уровня художественного текста;  анализа стилистических средств и тропов художественных текстов.

		Русская литература в аспекте РКИ (по выбору)



		2.30

		Умение анализировать и теоретически усваивать идеалы добра и красоты, разрабатываемые в произведениях классиков литературы; умение выявлять и анализировать идейно-теоретическое, жанровое и стилистическое своеобразие литературно-критических произведений

		История русской литературной критики (по выбору)









Умения и навыки делать выводы

Учебный процесс организован таким образом, что по окончании курса бакалавр по специальности  русская филология сможет самостоятельно анализировать и оценивать языковые и литературные процессы, происходящие в области русской филологии; может делать четко аргументированные выводы на основании анализа имеющегося теоретического материала; владеет навыками видения проблемы в синхронии и диахронии; может делать выводы об основных литературных процессах; может анализировать различные стороны и элементы системы русского литературного языка и делать аргументированные выводы; умеет инновационно синтезировать информацию, опираясь на новейшие данные; умеет интерпретировать факты, критически оценивать их, составлять соответствующее письменное заключение и решать проблемы; умеет адаптироваться в конкретной ситуации; умеет творчески использовать теоретические положения дисциплин цикла «Русская филология» для решения практических профессиональных задач.





Навыки коммуникации

Владение русским и вторым славянским языком (польским) облегчит  бакалавру по специальности   русская филология контакты  в международной сфере. Бакалавр  будет владеть навыками  устной и письменной коммуникации с профессиональной и/или академической общественностью на русском языке с учетом достижений информационно-коммуникативных технологий и стандартов академической чести; навыками творческого использования современных информационных и коммуникативных технологий для устной и письменной презентации на русском языке; навыки коммуникации в новой культурной и языковой среде (на польском языке). 

ებისБакалавр будет владеть навыками поиска и  эффективного нахождения информации как из первичных, так и из вторичных информационных источников, в том числе с помощью интернета и других технологий, а также навыки обработки и синтеза этой информации с использованием принятых в области русской филологии методов. Бакалавр по специальности  русская филология  будет владеть навыками групповой работы и участия в профессиональных дебатах, используя  соответствующую научную терминологию



Умения и навыки учиться

Бакалавр по специальности  русская филология  владеет навыками и умениями рационально планировать и организовывать учебное время. Он понимает необходимость углубления знаний, может самостоятельно управлять своим процессом обучения, используя широкий спектр ресурсов, он владеет навыками использования информационных технологий как коммуникативный и учебный инструментарий.

Студент может последовательно и многосторонне оценивать собственный учебный процесс и полученные знания в области русской филологии, установить необходимость продолжения образования, он стремиться к саморазвитию и профессиональному совершенствованию, может работать над самим собой, может самостоятельно совершенствовать полученные в процессе обучения в бакалавриате знания непосредственно в практической деятельности. Может работать самостоятельно в условиях минимального руководства в соответствии в предварительно обговоренными рекомендациями / инструкциями. Может обновлять свои знания путем самостоятельной работы с отраслевой научной литературой. Студент овладевает навыками работы в учебных группах, а также навыками  самостоятельной работы, что автоматически способствует успешной адаптации в новой среде.

Он может вести исследовательскую работу в соответствии с предварительно разработанными рекомендациями / инструкциями под наблюдением руководителя, у него есть возможность и способности  продолжить обучение  на следующей ступени академического высшего образования (магистратура)



Ценности

В процессе освоения программы у бакалавра по специальности русская филология  формируется осознание национальных и общечеловеческих ценностей, вырабатывается гражданское сознание, чувство профессиональной, социальной и этической, моральной ответственности, толерантности и уважительного отношения к другой культуре и культурным ценностям, уважительное отношение к  самому факту наличия противоположных мнений; формируются навыки соблюдения норм и правил академической этики. Владение этическими и социальными ценностями подготавливает студента к его будущей роли в обществе, что находит выражение в формировании успешного гражданина и предоставлении ему возможности в будущем занять достойное место в обществе.





Методы достижения результатов обучения

Для достижения намеченных результатов обучения программа использует установленные учебным планом формы обучения – лекции, рабочие группы, семинары, домашние задания, рефераты, презентации, перевод, бакалаврская работа, эссе, промежуточный (коллоквиум)  и итоговый контроль. В формате используются также различные методы обучения (вербальный метод, метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, ролевые и ситуативные игры, работа с научной, учебной и справочной литературой, конспектирование, составление тезисов, аннотаций, дискуссии и дебаты, метод мозгового штурма, эвристический метод, методы, ориентированные на действие и др.)



Каждая дисциплина в рамках учебной бакалаврской программы по русской филологии опирается на современные методологические подходы, что предусматривает, в первую очередь, выбор стратегии обучения и правильную организцию учебного времени, а также постановку проблемы и поиски путей ее решения. Эти умения и навыки студент приобретает в ходе аудиторной работы, когда в процессе обучения планируется каждый этап занятия и целенаправленно осуществляется интерактивная коммуникация. Современные дидактические руководства указывают также на необходимость стратегического планирования каждой отдельной ступени обучения, поскольку правильно организованное учебное время обусловливает высокое качество получаемых знаний. Правильное распределение  времени приобретает особо важное значение для подготовки и презентации групповых и индивидуальных проектов, поскольку запланированная и реализованная устная коммуникация делает аудиторную работу более эффективной.

 

Под методом обучения в программе понимается  упорядоченный способ организации совместной деятельности субъектов образовательного процесса [преподавателя (тьютора) и обучающегося или группы обучающихся], направленный на усвоение содержания образования, общее и профессиональное развитие личности будущего специалиста. Метод обучения характеризуется тремя признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов обучения. Основные методы, которые предполагается использовать при реализации Программы:



«Мозговой штурм» (Brain storming) – один из  эвристических методов обучения, активизирующих познавательную самостоятельность обучающихся, способствующих развитию творческого подхода к решению поставленной проблемы. Метод предполагает создание условий для генерирования как можно больше идей, мнений, взглядов, желательно радикально отличающихся друг о друга, в рамках конкретной темы по конкретному вопросу/проблеме. Мозговой штурм предполагает запрет на любую критику  на стадии генерации идей, когда основной акцент делается скорее на количество идей, чем на их качество. После стадии 

первоначальной генерации предложенные участниками идеи могут быть сгруппированы, оценены, отложены 

для дальнейшего их изучения или отобраны как возможное решение рассматриваемой проблемы.



Дискуссия/дебаты – один из самых распространенных методов интерактивного обучения.  Метод направлен на развитии критического мышления и коммуникативных способностей; предполагающий целенаправленный и упорядоченный обмен мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения  и приход к общему основанию. В основе дискуссии лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды участников на один и тот же предмет обсуждения. Дискуссия резко повышает степень вовлеченности студента в учебный процесс и его активность. Дискуссия может перерасти в спор. Метод развивает навыки ведения дискуссии и умения аргументировать свое мнение.



 Процедура RAFT – [роль (от имени кого будет представлено сообщение), аудитория (для кого?), форма (в какой форме?), тема (о чем будет рассказано в сообщении] –  метод, позволяющий создать письменные тексты по избранной теме, различные в тематическом и жанровом отношении. Метод развивает способность рассматривать тему с разных точек зрения; навыки письменной речи.

Групповая работа -  обучение по этому методу предполагает деление студенческой аудитории на небольшие группы. Каждая группа получает свое задание, которое каждый член группы разрабатывает самостоятельно, параллельно консультируясь с остальными членами группы. Исходя из поставленной задачи, в процессе работы  возможно перераспределение функций между членами группы. Подобная стратегия обеспечивает максимальную вовлеченность всех студентов в учебный процесс.



Эвристический метод -  опирается на поэтапное решение поставленной перед студентом задачи, осуществление которой  в учебном процессе достигается путем самостоятельной фиксации фактов и установления связей между ними.



Ролевые и ситуативные игры – организованные по определенному сценарию ролевые игры, моделирующие ситуации общения по тому или иному поводу, предоставляют студентам возможность увидеть проблему с разных сторон и помогают сформировать альтернативные взгляды на нее. Данный метод обучения особенно эффективен в процессе изучения иностранного языка, поскольку способствует повышению мотивированности студентов и максимально мобилизует их  для включения  в имитированную ситуацию.



Метод демонстрации – один из наглядных методов обучения, предполагающих визуальное представление информации. Он достаточно эффективен с точки зрения достижения результатов обучения. Зачастую лучше представлять студентам одновременно видео- и аудиоинформацию. Демонстрация учебного материала может быть осуществлена как преподавателем, так и студентом. Этот метод помогает сделать наглядным каждый этап освоения учебного материала, конкретизировать то, что студенту придется выполнять самостоятельно; в то же время эта стратегия визуально представляет суть проблемы/вопроса.

Индукция, дедукция, анализ и синтез

Индуктивный метод обучения определяет такую форму любых предметных знаний,  когда  направление мысли идет от конкретного к абстрактному, об частного к общему, от фактов к их обобщению, т.е. изложение учебного материала преподносится от конкретного к обобщенному. Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда материал носит, преимущественно, фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Применение индукции в обучении позволяет сделать обобщающий вывод очевидным, убедительным, вытекающим из рассмотренных фактов и потому доказательным для учащихся.

Дедуктивный метод определяется такую форму любых предметных знаний, которая представляет собой логический процесс обнаружения новых знаний путем опоры на общие знания, т.е. процесс идет от общего к конкретному. Дедуктивный подход к построению учебного предмета позволяет вместо описания множества отдельных единичных фактов изложить общие принципы, понятия и умения применительно к соответствующей области знания, усвоение которых позволит затем учащимся анализировать все частные варианты как их проявления.

Метод анализа предполагает расчленение учебного материала, составляющего одно целое, на составные части, тем самым упрощается детальное освещение отдельных вопросов сложной проблемы.

Метод синтеза подразумевает обратный процесс, т.е. восстановление целого путем группировки отдельных вопросов. Это метод способствует развитию умений и навыков видеть проблему в целостности, как одно целое.

Объяснительный метод опирается на рассуждения по данному вопросу. При изложении материала лектор  приводит конкретные примеры,  которые подробно обсуждаются в группе в рамках данной темы. 

Устный метод изложения лекции и метод письменной работы подразумевает, что студенты  слушают  лекцию на определенную тему, письменно фиксируют ее основные положения и составляют тезисы. 

Проблемное изложение – метод обучения, направленный на демонстрацию обучающимся способов организации мышления; предполагает демонстрацию лектором  четырех этапов проблемно-поисковой деятельности:  проблемная ситуация и ее анализ -  постановка проблемы -  ее решение -   рефлексия оптимальности найденного решения, а также способов мышления.



Обучение, ориентированное на действие – требует как от профессора, так и от студента активного включения в учебный процесс, в котором основой упор делается на практическую интерпретацию теоретического материала.

Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение обучающимся всех этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, развитие исследовательских умений, аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой деятельности осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая субъективно новый результат.



Метод  ассоциативных связей – используется для работы в небольших группах и является наилучшим средством развития критического  мышления. На доске пишется основное слово или фраза, вокруг которой фиксируются связанные с определенной темой ассоциации. Затем студенты пишут эссе на предложенную тему, лучшие темы анализируются в аудитории.

Метод письменной  работы – подразумевает следующие виды активностей: конспектирование материала, составление тезисов, написание реферата, эссе, цитирование  и т.п.

В процессе объяснения грамматического материала эффективны методы составления схем и диаграмм (диаграмма Венна, Т- схемы, «рыбий скелет», языковые кластеры и др.), работа в парах и в группах.

Каждая дисциплина, включенная в курикулум бакалаврской программы по русской филологии,  выбирает тот или иной метод обучения, исходя их специфики предмета. Чаще всего имеет место комбинация различных методов с целью наиболее эффективного достижения намеченных результатов. Формат конкретной учебной дисциплины и используемые в процессе обучения методы указаны в соответствующих силлабусах.



Система оценки знаний студентов: 

Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете». 

Согласно этому документу, учебная нагрузка студента бакалаврской программы по русской филологии включает следующие компоненты: 1) посещение лекций, занятия в рабочих группах, практические занятия; 2) время на самостоятельную работу; 3)  время на подготовку и сдачу экзаменов; 4) учебно-исследовательская работа (перевод, бакалаврская работа и др.); 5) защита учебно-исследовательской работы; 6) предусмотренные программой другие виды учебной деятельности.

Оценка учебной деятельности студентов предусматривает промежуточный контроль и итоговый экзамен. Максимальная оценка за учебный курс составляет 100 баллов, минимальная – 51 балл.

Итоговый экзамен оценивается в 40 баллов. Обязательная форма сдачи итогового семестрового экзамена – письменный экзамен. Учитывая специфику учебного курса, итоговый экзамен может содержать и компонент устного экзамена (комбинированный экзамен); право выхода на итоговый экзамен предоставляется студенту, который   с учетом оценок промежуточного контроля и максимальных баллов итогового экзамена сможет набрать 51 балл.

 Согласно действующим в университете правилам, регулирующим учебный процесс, оценка знаний студентов осуществляется следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень хорошо , B; 71-80 –  хорошо, C;  61-70 – удовлетворительно, D; 51-60 – достаточно, E; 41-50 –  не сдал, FX; 0-40 – срезался, F.

Критерии оценки даются в каждом конкретном  силлабусе. Оценка осуществляется как минимум по четырем компонентам. 



Методы, используемые в процессе оценивания знаний студентов, находятся в полном соответствии с предусмотренными как программой в целом, так и ее отдельными компонентами (учебными курсами) результатами обучения и соответствующими предметными и общими (трансферными) умениями и навыками. Формы и критерии оценки учебных курсов даны в соответствующих силлабусах учебных дисциплин.

Особое внимание в процессе обучения уделяется обратной связи со студентами, своевременному и детальному информированию о результатах промежуточных экзаменов и итогах финального экзамена, что позволяет студенту лучше осознать допущенные ошибки, увидеть свои слабые стороны и направить больше усилий на свое профессиональное развитие.



Семинарская  и практическая работа включенных в куррикулум бакалаврской программы по  русской филологии  дисциплин предусматривает ознакомление студентов после каждого промежуточного экзамена с результатами оценки их знаний, анализ и обсуждение типичных ошибок. Для этой цели могут быть также использованы обязательные консультационные часы академического персонала программы.





Контактное лицо:

Руководители программы: 	

профессор, доктор филологических наук Давид Гоциридзе, davidgotsiridze@yahoo.com

профессор, доктор филологических наук Мария Филина:  mariam.pilina@tsu.ge

 larmaria19@yahoo.com


Название дополнительной бакалаврской программы: русская филология / Russian Philology



Уровень обучения: Бакалавриат



Объем дополнительной программы в кредитах: 60 кредитов

60 кредитов дополнительной бакалаврской программы распределяются следующим образом:

1. 40 кредитов – обязательные для специальности дисциплины;

1. 20 кредитов – предметы по выбору для специальности (студент выбирает любой предмет из числа 

обязательных или выборных дисциплин основной программы по русской филологии)



Язык обучения: русский



Цель программы: Дополнительная бакалаврская программа по русской филологии , функционирующая на базе факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного университета, сохраняет профиль основной бакалаврской программы «Русская филология».

Цель программы – дать студенту общие знания в сфере русской филологии и сформировать те предметные компетенции и умения-навыки,  благодаря которым, в комбинации с основной (профилирующей) специальностью, его шансы успешного трудоустройства на рынке труда  намного возрастут.

Прослушанные в рамках дополнительной специальности дисциплины отражаются в Приложении к диплому, однако дополнительная специальность не присуждает студенту квалификацию и академическую степень. В результате освоения дополнительной программы первой ступени высшего образования «Русская филология» студент овладевает частью обязательных отраслевых (общефилологических) компетенций, а также практическими и профессиональными умениями и навыками  в области современного русского литературного языка и истории русской литературы.

 

Дополнительная бакалаврская программа  по русской филологии факультета гуманитарных наук Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили соответствует миссии университета и предусматривает  достижение означенных этой миссией целей – способствовать  интеллектуальному, нравственному, культурному и социально-экономическому развитию общества, развитию инновационных исследований и инновационного обучения, обучению, ориентированного на студента, подготовке конкурентоспособных кадров, развитию международного сотрудничества.



Цели и ориентиры бакалаврской программы «Русская филология» полностью согласуются с долгосрочным стратегическим планом развития ТГУ и основными задачами и стратегическими целями факультета гуманитарных наук – обеспечить соответствие гуманитарных наук современным стандартам, возможность получить образование, ориентированное на будущее, и подготовку конкурентоспособных кадров. 



 Предварительные условия допуска к дополнительной программе:  без предварительных условий. последний срок выбора дополнительной специальности - IV семестр.





Дополнительная бакалаврская программа по русской филологии предоставляет студенту возможность приобрести знания, выработать соответствующие умения и навыки и продемонстрировать их в следующих направлениях.



· Знание и осознание:



		1.1

		Знание теоретических основ фонетики, лексикологии, морфологии и синтаксиса современного русского литературного языка:

знание основных аспектов фонетики, графики и орфографии, фонологической системы русского языка, основных законов функционирования и развития звуковой материи языка, основных правил орфографии русского языка,  основных  орфоэпических норм современного русского языка;

знание основных морфологических категорий и особенностей их функционирования;

знание принципов системной организации лексики русского языка, динамики лингвистической интерпретации фразеологического и лексикографического материала, особенностей диалектной лексики, основ фразеологии русского языка;

знание основ теоретического синтаксиса русского языка, о  современном состоянии и тенденциях развития синтаксического строя русского языка, теоретические знания о грамматическом строении, значении и функции в речи словосочетания, простого и сложного предложения, текста, об основных типах вариативности в синтаксисе русского языка

		Современный русский литературный язык 1 (фонетика), 2 (лексика), 3 (морфология), 4 (синтаксис) [основной]



		1.2

		Знание  теоретического курса истории русской литературы: знания о месте и значении русской литературы в историческом бытии этноса – народа – нации,  об основных периодах истории русской литературы, об эволюции форм и функций литературы в процессе развития русской культуры, о  месте, роли и значении русской литературы в мировой культуре; знание литературы русской эмиграции как части русской литературы; знание большого массива художественных текстов; широкие представления о культурном диалоге на протяжении двух веков; знание основных понятий и концепций в области истории литературы

		История русской литературы 1, 2, 3,4 (обязательный); Литература русской эмиграции (обязательный); Направления русского литературоведения (обязательный); История русской литературной критики (по выбору)



		1.3

		Знания о древней русской литературе как явлении культуры средневекового типа, тематическом составе, стилях и жанрах древнерусской литературы на разных этапах ее исторического развития; об основных положениях и концепциях в области истории литературы, основных этапах развития русской литературы данного периода в их фактической конкретности, знание предусмотренных программой текстов древнерусской литературы.

		История русской литературы 1 (обязательный)



		1.4

		Знания  об истории русской литературы и литературной жизни XIX в. в контексте русской культуры; знание основных событий историко-культурной и литературной жизни XIX в., идейных и стилевых течений русского искусства, литературных направлений и школ XIX в., литературной и общественной борьбе этой эпохи; владение большим массивом конкретных текстов; общие представления  об общественно-политической ситуации эпохи; знания по истории России того времени.

		История русской литературы 2,3

(обязательный)



		1.5

		Знания о разных направлениях и школах в русской литературе XX века,  о литературной и общественной борьбе эпохи;

знакомство с вершинными произведениями русской литературы данного периода, как литературы «Серебряного века», так и литературы, советского периода; владение значительным массивом конкретных текстов; знания по общественно-политической ситуации двадцатого столетия; определенные знания по истории России того времени



		История русской литературы 4

(обязательный)







· Практическое использование полученных знаний



		2.1

		Умение и навыки практического анализа звуковой оболочки языка, записи звучащей речи, орфографического анализа письменного текста с точки зрения принципов современной русской орфографии; практическое  владение основными орфоэпическими нормами современного русского литературного языка.

		Современный русский литературный  язык 1 (фонетика)

(основной)



		2.2

		Умения и навыки  научного анализа синтаксических явлений,  умение производить многоаспектный анализ простого, сложного и многокомпонентного сложного предложений, выделять имеющиеся в предложении словосочетания, отграничивать от других сочетаний слов и анализировать их; умение характеризовать все виды осложняющих конструкций, выявлять их структурную и смысловую специфику;

		Современный русский литературный язык 4 (основной)



		2.3

		Навыки  владения приемами словообразовательного и морфологического анализа,  умение терминологически правильно (на уровне современной науки о языке) определять любую грамматическую категорию, правильно квалифицировать языковые явления в системе словообразования и морфологии

		Современный русский литературный язык 3 (морфология) (обязательный)



		2.4

		Умение раскрыть своеобразие художественных произведений и творчества писателей в их связи с историко-литературным контекстом и с использованием основных понятий и терминов литературоведения, приемов и методов анализа и интерпретации текстов различной эстетической природы; умение пользоваться  научной, справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; умение излагать устно и письменно свои суждения по вопросам истории русской литературы и создавать разного вида тексты: реферат научных источников, самостоятельный анализ художественного текста; умение применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности; владение навыками анализа и интерпретации литературного произведения в русле определенной научной методологии; навыки по сопоставительному анализу различных культур и литературных текстов.

		История русской литературы 1, 2, 3, 4 (обязательный)



		2.5

		Умение творчески оценивать лексико—семантическую специфику языковых единиц и выбирать в конкретной ситуации оптимальный лексический вариант; знание и умение практически использовать социальные, профессиональные и диалектные особенности русской речи в  дискурсивной практике; умение пользоваться различными словарями русского языка

		Современный русский язык 2 (лексикология) 

(обязательный)







Умения и навыки делать выводы



Учебный процесс организован таким образом, что по окончании курса студент сможет самостоятельно анализировать и оценивать языковые и литературные процессы, происходящие в области русской филологии; может делать аргументированные выводы на основании анализа имеющихся теоретического материала; может делать выводы об основных литературных процессах; может анализировать различные стороны и элементы системы русского литературного языка и делать аргументированные выводы; умеют инновационно синтезировать информацию, опираясь на новейшие данные; умеют интерпретировать факты и решать проблемы; умеют творчески использовать теоретические положения дисциплин цикла «Русская филология» для решения профессиональных задач; может охарактеризовать конкретный речевой материал.



Навыки коммуникации



Бакалавр  будет владеть навыками  устной и письменной коммуникации с профессиональной и/или академической общественностью на русском языке с учетом достижений информационно-коммуникативных технологий и стандартов академической чести; навыками творческого использования современных информационных и коммуникативных технологий для устной и письменной презентации на русском языке.



Умения и навыки учиться

В процессе обучения студенту приходится иметь дело с большим  материалом, что потребует от него умения рационально распределять  и использовать время. Студент овладевает навыками самостоятельной работа, а также работы в учебных группах. Он может самостоятельно управлять своим процессом обучения, используя широкий спектр ресурсов, владеет навыками использования информационных технологий как коммуникативный и учебный инструментарий.



Ценности



В процессе освоения программы у бакалавра по специальности русская филология  формируется осознание национальных и общечеловеческих ценностей, вырабатывается гражданское сознание, чувство профессиональной, социальной и этической, моральной ответственности, толерантности и уважительного отношения к другой культуре и культурным ценностям, уважительное отношение к  самому факту наличия противоположных мнений; формируются навыки соблюдения норм и правил академической этики. Владение этическими и социальными ценностями подготавливает студента к его будущей роли в обществе, что находит выражение в формировании успешного гражданина и предоставлении ему возможности в будущем занять достойное место в обществе.



Методы достижения результатов обучения



Для достижения намеченных результатов обучения программа использует установленные учебным планом формы обучения – лекции, рабочие группы, семинары, домашние задания, рефераты, презентации, перевод, бакалаврская работа, эссе, промежуточный (коллоквиум)  и итоговый контроль. В формате используются также различные методы обучения (вербальный метод, метод анализа и синтеза, индукции и дедукции, ролевые и ситуативные игры, работа с научной, учебной и справочной литературой, конспектирование, составление тезисов, аннотаций, дискуссии и дебаты, метод мозгового штурма, эвристический метод, методы, ориентированные на действие и др.)



Основные методы, которые предполагается использовать при реализации Программы:



«Мозговой штурм» (Brain storming) – один из  эвристических методов обучения, активизирующих познавательную самостоятельность обучающихся, способствующих развитию творческого подхода к решению поставленной проблемы. Метод предполагает создание условий для генерирования как можно больше идей, мнений, взглядов, желательно радикально отличающихся друг о друга, в рамках конкретной темы по конкретному вопросу/проблеме. Мозговой штурм предполагает запрет на любую критику  на стадии генерации идей, когда основной акцент делается скорее на количество идей, чем на их качество. После стадии 

первоначальной генерации предложенные участниками идеи могут быть сгруппированы, оценены, отложены 

для дальнейшего их изучения или отобраны как возможное решение рассматриваемой проблемы.



Дискуссия/дебаты – один из самых распространенных методов интерактивного обучения.  Метод направлен на развитии критического мышления и коммуникативных способностей; предполагающий целенаправленный и упорядоченный обмен мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения  и приход к общему основанию. В основе дискуссии лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды участников на один и тот же предмет обсуждения. Дискуссия резко повышает степень вовлеченности студента в учебный процесс и его активность. Дискуссия может перерасти в спор. Метод развивает навыки ведения дискуссии и умения аргументировать свое мнение.



 Процедура RAFT – [роль (от имени кого будет представлено сообщение), аудитория (для кого?), форма (в какой форме?), тема (о чем будет рассказано в сообщении] –  метод, позволяющий создать письменные тексты по избранной теме, различные в тематическом и жанровом отношении. Метод развивает способность рассматривать тему с разных точек зрения; навыки письменной речи.

Групповая работа -  обучение по этому методу предполагает деление студенческой аудитории на небольшие группы. Каждая группа получает свое задание, которое каждый член группы разрабатывает самостоятельно, параллельно консультируясь с остальными членами группы. Исходя из поставленной задачи, в процессе работы  возможно перераспределение функций между членами группы. Подобная стратегия обеспечивает максимальную вовлеченность всех студентов в учебный процесс.



Эвристический метод -  опирается на поэтапное решение поставленной перед студентом задачи, осуществление которой  в учебном процессе достигается путем самостоятельной фиксации фактов и установления связей между ними.



Ролевые и ситуативные игры – организованные по определенному сценарию ролевые игры, моделирующие ситуации общения по тому или иному поводу, предоставляют студентам возможность увидеть проблему с разных сторон и помогают сформировать альтернативные взгляды на нее. Данный метод обучения особенно эффективен в процессе изучения иностранного языка, поскольку способствует повышению мотивированности студентов и максимально мобилизует их  для включения  в имитированную ситуацию.



Метод демонстрации – один из наглядных методов обучения, предполагающих визуальное представление информации. Он достаточно эффективен с точки зрения достижения результатов обучения. Зачастую лучше представлять студентам одновременно видео- и аудиоинформацию. Демонстрация учебного материала может быть осуществлена как преподавателем, так и студентом. Этот метод помогает сделать наглядным каждый этап освоения учебного материала, конкретизировать то, что студенту придется выполнять самостоятельно; в то же время эта стратегия визуально представляет суть проблемы/вопроса.

Индукция, дедукция, анализ и синтез

Индуктивный метод обучения определяет такую форму любых предметных знаний,  когда  направление мысли идет от конкретного к абстрактному, об частного к общему, от фактов к их обобщению, т.е. изложение учебного материала преподносится от конкретного к обобщенному. Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда материал носит, преимущественно, фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Применение индукции в обучении позволяет сделать обобщающий вывод очевидным, убедительным, вытекающим из рассмотренных фактов и потому доказательным для учащихся.

Дедуктивный метод определяется такую форму любых предметных знаний, которая представляет собой логический процесс обнаружения новых знаний путем опоры на общие знания, т.е. процесс идет от общего к конкретному. Дедуктивный подход к построению учебного предмета позволяет вместо описания множества отдельных единичных фактов изложить общие принципы, понятия и умения применительно к соответствующей области знания, усвоение которых позволит затем учащимся анализировать все частные варианты как их проявления.

Метод анализа предполагает расчленение учебного материала, составляющего одно целое, на составные части, тем самым упрощается детальное освещение отдельных вопросов сложной проблемы.

Метод синтеза подразумевает обратный процесс, т.е. восстановление целого путем группировки отдельных вопросов. Это метод способствует развитию умений и навыков видеть проблему в целостности, как одно целое.

Объяснительный метод опирается на рассуждения по данному вопросу. При изложении материала лектор  приводит конкретные примеры,  которые подробно обсуждаются в группе в рамках данной темы. 

Устный метод изложения лекции и метод письменной работы подразумевает, что студенты  слушают  лекцию на определенную тему, письменно фиксируют ее основные положения и составляют тезисы. 

Проблемное изложение – метод обучения, направленный на демонстрацию обучающимся способов организации мышления; предполагает демонстрацию лектором  четырех этапов проблемно-поисковой деятельности:  проблемная ситуация и ее анализ -  постановка проблемы -  ее решение -   рефлексия оптимальности найденного решения, а также способов мышления.



Обучение, ориентированное на действие – требует как от профессора, так и от студента активного включения в учебный процесс, в котором основой упор делается на практическую интерпретацию теоретического материала.

Исследовательский метод – метод обучения, направленный на освоение обучающимся всех этапов проблемно-поисковой учебной деятельности, развитие исследовательских умений, аналитических и творческих способностей. Все этапы проблемно-поисковой деятельности осуществляет Ученик, моделируя процесс исследования и получая субъективно новый результат.



Метод  ассоциативных связей – используется для работы в небольших группах и является наилучшим средством развития критического  мышления. На доске пишется основное слово или фраза, вокруг которой фиксируются связанные с определенной темой ассоциации. Затем студенты пишут эссе на предложенную тему, лучшие темы анализируются в аудитории.

Метод письменной  работы – подразумевает следующие виды активностей: конспектирование материала, составление тезисов, написание реферата, эссе, цитирование  и т.п.

В процессе объяснения грамматического материала эффективны методы составления схем и диаграмм (диаграмма Венна, Т- схемы, «рыбий скелет», языковые кластеры и др.), работа в парах и в группах.

Каждая дисциплина, включенная в курикулум бакалаврской программы по русской филологии,  выбирает тот или иной метод обучения, исходя их специфики предмета. Чаще всего имеет место комбинация различных методов с целью наиболее эффективного достижения намеченных результатов. Формат конкретной учебной дисциплины и используемые в процессе обучения методы указаны в соответствующих силлабусах.



Система оценки знаний студентов: 

Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете»

Согласно этому документу, учебная нагрузка студента бакалаврской программы по русской филологии включает следующие компоненты: 1) посещение лекций, занятия в рабочих группах, практические занятия; 2) время на самостоятельную работу; 3)  время на подготовку и сдачу экзаменов; 4) учебно-исследовательская работа (перевод, бакалаврская работа и др.); 5) защита учебно-исследовательской работы; 6) предусмотренные программой другие виды учебной деятельности

Оценка учебной деятельности студентов предусматривает промежуточный контроль и итоговый экзамен. Максимальная оценка за учебный курс составляет 100 баллов, минимальная – 51 балл.

Итоговый экзамен оценивается в 40 баллов. Обязательная форма сдачи итогового семестрового экзамена – письменный экзамен. Учитывая специфику учебного курса, итоговый экзамен может содержать и компонент устного экзамена (комбинированный экзамен); право выхода на итоговый экзамен предоставляется студенту, который   с учетом оценок промежуточного контроля и максимальных баллов итогового экзамена сможет набрать 51 балл.

 Согласно действующему в университете правилам, регулирующим учебный процесс, оценка знаний студентов осуществляется следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень хорошо , B; 71-80 –  хорошо, C;  61-70 – удовлетворительно, D; 51-60 – достаточно, E; 41-50 –  не сдал, FX; 0-40 – срезался, F.

Критерии оценки даются в каждом конкретном  силлабусе. Оценка осуществляется как минимум по четырем компонентам. 



Методы, используемые в процессе оценивания знаний студентов, находятся в полном соответствии с предусмотренными как программой в целом, так и ее отдельными компонентами (учебными курсами) результатами обучения и соответствующими предметными и общими (трансферными) умениями и навыками. Формы и критерии оценки учебных курсов даны в соответствующих силлабусах учебных дисциплин.

Особое внимание в процессе обучения уделяется обратной связи со студентами, своевременному и детальному информированию о результатах промежуточных экзаменов и итогах финального экзамена, что позволяет студенту лучше осознать допущенные ошибки, увидеть свои слабые стороны и направить больше усилий на свое профессиональное развитие.

Семинарская  и практическая работа включенных в куррикулум бакалаврской программы по  русской филологии  дисциплин предусматривает ознакомление студентов после каждого промежуточного экзамена с результатами оценки их знаний, анализ и обсуждение типичных ошибок. Для этой цели могут быть также использованы обязательные консультационные часы академического персонала программы.



Контактное лицо:

Руководители программы: 	

профессор, доктор филологических наук Давид Гоциридзе, davidgotsiridze@yahoo.com

профессор, доктор филологических наук Мария Филина:  mariam.pilina@tsu.ge

 larmaria19@yahoo.com














საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ახალი ბერძნული ფილოლოგია / Modern Greek Philology 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი (ახალი ბერძნული ფილოლოგია) / BA in Philology  (Modern Greek Philology)



სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი. 



ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა, ან  ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია კრედიტების გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო ენის ცოდნის გასაღრმავებლად. 

10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  

20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები), 80 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს, მათ შორის 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო ნაშრომს, 20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს. 



სწავლების ენა: ქართული. სასწავლო კურსების გარკვეული ნაწილი ტარდება ახალბერძნულად, რაც მითითებულია შესაბამის სილაბუსებში.  



მიზანი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული, ფუნდამენტური და იმავდროულად ინტერდისციპლინური და კომპლექსური ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით: ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის, ლიტერატურის თეორიისა და თარგმანთმცოდნეობის საფუძვლები, ახალი ბერძნული ენა (ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების C1 დონე), ახალი ბერძნული ენის ისტორია, თანამედროვე საბერძნეთის ისტორია,  ლიტერატურა, ხელოვნება და კულტურა, როგორც ანტიკურობისა და შუა საუკუნეების, ისე თანამედროვე ლიტერატურულ–კულტურულ პროცესებთან მიმართებაში და სხვ. სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აგრეთვე, რომ სურვილის შემთხვევაში დაეუფლონ სინქრონული თარგმანის ტექნიკას ბერძნულიდან ქართულად და ქართულიდან  ბერძნულად.  

პროგრამა მიზნად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი დარგის, ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა როგორც ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, სათარჯიმნო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ბერძნულ–ქართულ კომპანიებში, საბერძნეთის, კვიპროსისა და საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში და სხვ. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა იძლევა ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლებას და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  

ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც თანამედროვე ბერძნული კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და ახალი ბერძნული ფილოლოგიის განვითარებას, ისე ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებული ურთიერთობების, ქართულ–ბერძნული მრავალსაუკუნოვანი და მრავალმხრივი კავშირების გაღრმავებას.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 



სწავლის შედეგი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:



		1.ცოდნა და გაცნობიერება



		აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

		კურსდამთავრებულმა იცის: 



1.29. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.30. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

1.31.  აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 

1.32. რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით);

1.33. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები;

1.34. ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები;

1.35. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი თეორიები, პრინციპები და მეთოდები, ისტორიულ–შედარებითი ენათმეცნიერების საფუძვლები, სინქრონული და დიაქრონული ლინგვისტიკა;  

1.36. თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიები, პრინციპები და მეთოდოლოგიური პრობლემები, მხატვრულ თარგმანთან დაკავშირებული ტრადიციული და თანამედროვე ტენდენციები, ახალი ბერძნული ენიდან ქართულად თარგმნის თავისებურებები;

1.37. ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

1.38. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საფუძვლები (არჩევით);

1.39. ერთ–ერთი ევროპული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები (არჩევით);

1.40. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის ძირითადი თეორიები, პრინციპები და მეთოდები, დარგის განვითარების ისტორია და დღევანდელობა, ახალი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის კვლევის ძირითადი ცენტრების საქმიანობა საბერძნეთსა და მის ფარგლებს გარეთ;

1.41. ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;

1.42. ახალი ბერძნული ენა (მისი მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია) ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების C1 დონეზე (აღნიშნული დონის მიღწევა ხდება 6 ეტაპად A1–დან C1–მდე); 

1.43. ახალი ბერძნული ისტორიის საფუძვლები, ახალი ბერძნული ენის განვითარების ძირითადი ეტაპები და მახასიათებლები;

1.44. ახალბერძნული ლიტერატურული ტექსტების ლინგვისტური და სტილისტური მახასიათებლები და სხვადასხვა მწერლის მხატვრული ხედვის თავისებურებები; 

1.45. ახალი ბერძნული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი შემოქმედების ძირითადი პრობლემატიკა და კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა, ცალკეული ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები, ახალი ბერძნული ლიტერატურის თავისებურებები ევროპული ლიტერატურის კონტექსტში;

1.46. თანამედროვე საბერძნეთის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები; 

1.47. ბერძნული ხალხური სარიტუალო ყოფა და ხალხური სიმღერის ძირითადი მხატვრული მახასიათებლები, ბერძნული ხალხური სიმღერების მიმართება ანტიკურ ტრადიციასთან, ტიპოლოგიური პარალელები ბერძნულსა და ქართულ ფოლკლორს შორის (არჩევის შემთხვევაში);

1.48. შავი ზღვის აუზში ბერძნული კოლონიზაციის ძირითადი ეტაპები, ბერძნული კულტურული ელემენტის როლი და მნიშვნელობა შავი ზღვის რეგიონისთვის, –ქართულ–ბერძნული ურთიერთობების ძირითადი მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);

1.49. სინქრონული თარგმანის თეორიის საფუძვლები, სინქრონული თარგმანის თავისებურებები წერილობით თარგმანთან მიმართებაში (არჩევის შემთხვევაში); 

1.50. ახალბერძნული იურიდიული, ეკონომიკური და პოლიტიკური, გრამატიკული ტერმინოლოგია (არჩევის შემთხვევაში);

1.51. თანამედროვე ბერძნული თეატრის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ტენდენციები და მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);

1.52. თანამედროვე ბერძნული თეატრის, კინემატოგრაფის, მუსიკის, მხატვრობისა და არქიტექტურის  ძირითადი ტენდენციები და მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);

1.53. ახალი ბერძნული ენის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;

1.54. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საფუძვლები, რაც იძლევა ახალი ბერძნული ენის, თანამედროვე ბერძნული ლიტერატურისა და კულტურის ფართო ცოდნას, ახალი ბერძნული ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკული გააზრებისა და სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების საშუალებას;



		2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

		კურსდამთავრებულს შეუძლია:



2.1. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნებითი, აგრეთვე ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

2.2. ინგლისური ენის გამოყენება აკადემიური მიზნებისათვის; 

2.3. ერთ–ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის გარდა) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის (არჩევის შემთხვევაში);

2.4. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური  მიზნებისთვის;

2.5. ახალი ბერძნული ენის გამოყენება სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ;

2.6. კომპლექსური რთული ტექსტების გაგება ლექსიკონის გარეშე, კომპლექსური რთული ტექსტის დაწერა, მთავარი საკითხების გამოყოფა და შესაბამისი სტილის შერჩევა;

2.7. მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურის ახალბერძნულად კითხვა, დამუშავება და პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენება; 

2.8. ნებისმიერი სირთულის ახალბერძნული ტექსტის ქართულად თარგმნა წერილობით და ზეპირად (მათ შორის თარჯიმნობა);

2.9. ნებისმიერი სირთულის ქართული ტექსტის ახალბერძნულად თარგმნა წერილობით და ზეპირად (მათ შორის თარჯიმნობა);

2.10. ახალბერძნული ლიტერატურული ტექსტების ლინგვისტურ–სტილისტური ანალიზი;

2.11. სინქრონული თარგმანის შესრულება ახალბერძნულიდან ქართულად და პირიქით (მათ შორის ფორსმაჟორულ სიტუაციასა და მულტიკულტურულ გარემოში) (არჩევის შემთხვევაში). 



		3.დასკვნის უნარი



		სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

		კურსდამთავრებულს აქვს:

3.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული  მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით;

3.2. ახალი  ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციისა და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი;

3.3. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროში როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის, სხვადასხვა მეცნიერული მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და თეორიების კრიტიკული შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;

3.4. ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის განმარტების, ახალი ბერძნული ტექსტების სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 



		4.კომუნიკაციის უნარი



		იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.   

		კურსდამთავრებულს აქვს:



4.1. ახალბერძნულად უშეცდომო ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

4.2. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული იდეების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის მომზადების უნარი ქართულ, ინგლისურ და ახალბერძნულ ენებზე;

4.3. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში ქართულ ენაზე საკვალიფიკაციო ნაშრომის მომზადების უნარი;

4.4. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ახალბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი ქართულ, ინგლისურ და ახალბერძნულ ენებზე;

4.5. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობის და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი ქართულად და ახალბერძნულად;

4.6. სწავლისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ახალბერძნულ ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი. 



		5.სწავლის უნარი



		საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს: 



5.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში, ისევე როგორც ზოგადად ფილოლოგიურ და ჰუმანიტარულ კონტექსტში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;

5.2. სპეციალური, ქართული, ინგლისური და ახალბერძნული ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების უნარი;

5.3. წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით, ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით კვლევითი სამუშაოს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესრულების უნარი;

5.4. სამუშაო დროის რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. 



		6.ღირებულებები



		ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:



6.1. ახალბერძნულ ფილოლოგიისა და ზოგადად ფილოლოგიურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში არსებული ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

6.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი; 

6.3. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

6.4. მულტიკულტურული სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

6.5. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.6. პიროვნების თავისუფლების პატივისცემა, ტოლერანტობისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.7. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა.







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის,  საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, რომლებიც ბერძნულ კულტურას და ქართულ–ბერძნულ ურთიერთობებს უკავშირდება.

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული საღამოები, ბერძნულენოვანი ფილმებისა და სპექტაკლების ჩვენება და განხილვა. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.

ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ საბერძნეთიდან, გერმანიიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში (მაგალითად, ბალკანურ კვლევათა ინსტიტუტი (ქ. თესალონიკი), ათენის კაპოდისტრიასის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტი (ქ. ათენი), იოანინას უნივერსიტეტი (ქ. იოანინა), პატრის უნივერსიტეტი (ქ. პატრა), კალიმნოსის მუნიციპალიტეტის ბერძნული ენისა და კულტურის შემსწავლელი პროგრამა (კ. კალიმნოსი), თრაკიის დემოკრიტეს სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. კომოტინი), კვიპროსის უნივერსიტეტი და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) საბაკალავრო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას ახალი ბერძნული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო შამანიდი.  

ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge




დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ახალი ბერძნული ფილოლოგია / Modern Greek Philology 



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი. 



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



სწავლების ენა: ქართული. სასწავლო კურსების გარკვეული ნაწილი ტარდება ახალბერძნულად, რაც მითითებულია შესაბამის სილაბუსებში.  



მიზანი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის მიზანია ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული, ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით: ახალი ბერძნული ენა (ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების B2 დონე), ახალი ბერძნული ენის ისტორია, თანამედროვე ბერძნული ლიტერატურა და კულტურა თანამედროვე ლიტერატურულ–კულტურულ პროცესებთან მიმართებაში და სხვ. 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, სათარჯიმნო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ბერძნულ–ქართულ კომპანიებში, საბერძნეთის, კვიპროსისა და საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში და სხვ. პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  

ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც თანამედროვე ბერძნული კულტურული ფასეულობების შესწავლას, ისე ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებული ურთიერთობების, ქართულ–ბერძნული მრავალსაუკუნოვანი და მრავალმხრივი კავშირების გაღრმავებას.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამაზე სწავლის დაწყება რეკომენდირებულია სწავლების მესამე სემესტრიდან. ძირითად სპეციალობად სასურველია არჩეულ იქნას: კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, ქართული ფილოლოგია, არქეოლოგია, ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნებათმცოდნეობა, რაც სტუდენტს საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო მეტად გაიფართოვოს და გაიღრმავოს ზოგადჰუმანიტარული განათლება, გაზარდოს სწავლის გაგრძელებისა და დასაქმების შესაძლებლობები. 



სწავლის შედეგი: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:



		1.ცოდნა და გაცნობიერება



		აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

		კურსდამთავრებულმა იცის: 



1.55. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის ძირითადი თეორიები, პრინციპები და მეთოდები, დარგის განვითარების ისტორია და დღევანდელობა, ახალი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის კვლევის ძირითადი ცენტრების საქმიანობა საბერძნეთსა და მის ფარგლებს გარეთ;

1.56. ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები;

1.57. ახალი ბერძნული ენა (მისი მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია) ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების B2 დონეზე (აღნიშნული დონის მიღწევა ხდება 4 ეტაპად A1–დან B2–მდე); 

1.58. ახალი ბერძნული ენის ისტორიის საფუძვლები, ახალი ბერძნული ენის განვითარების ძირითადი ეტაპები და მახასიათებლები;

1.59. ახალბერძნული ლიტერატურული ტექსტების ლინგვისტური და სტილისტური მახასიათებლები და სხვადასხვა მწერლის მხატვრული ხედვის თავისებურებები (არჩევით); 

1.60. ახალი ბერძნული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი შემოქმედების ძირითადი პრობლემატიკა და კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა, ცალკეული ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები, ახალი ბერძნული ლიტერატურის თავისებურებები ევროპული ლიტერატურის კონტექსტში;



		2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

		კურსდამთავრებულს შეუძლია:



2.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

2.2. ახალი ბერძნული ენის გამოყენება სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე სასაუბროდ;

2.3. კომპლექსური რთული ტექსტების გაგება ლექსიკონის გარეშე, კომპლექსური რთული ტექსტის დაწერა, მთავარი საკითხების გამოყოფა და შესაბამისი სტილის შერჩევა;

2.4. მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურის ახალბერძნულად კითხვა, დამუშავება და პროფესიულ საქმიანობაში გამოყენება; 

2.5. ახალბერძნული ტექსტის ქართულად თარგმნა წერილობით და ზეპირად (მათ შორის თარჯიმნობა);

2.6. ქართული ტექსტის ახალბერძნულად თარგმნა წერილობით და ზეპირად (მათ შორის თარჯიმნობა) 



		3.დასკვნის უნარი



		სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

		კურსდამთავრებულს აქვს:

3.1. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით;

3.2. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის, სხვადასხვა მეცნიერული მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და თეორიების კრიტიკული შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;

3.3. ახალი ბერძნული ენის გრამატიკის განმარტების, ახალი ბერძნული ტექსტების სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 



		4.კომუნიკაციის უნარი



		იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.   

		კურსდამთავრებულს აქვს:



4.7. ახალბერძნულად ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

4.8. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული იდეების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის მომზადების უნარი ქართულ და ახალბერძნულ ენებზე;

4.9. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ახალბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი ქართულ და ახალბერძნულ ენებზე;

4.10. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობის და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი ქართულად და ახალბერძნულად;

4.11. სწავლისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი. 



		5.სწავლის უნარი



		საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს: 



5.5. ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასების და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;

5.6. სპეციალური, ქართული და ახალბერძნული ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების უნარი;

5.7. სამუშაო დროის რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი. 



		6.ღირებულებები



		ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:



6.8. ახალბერძნულ ფილოლოგიის სფეროში არსებული ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

6.9. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი; 

6.10. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

6.11. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.12. პიროვნების თავისუფლების პატივისცემა, ტოლერანტობისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.13. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა.







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის,  საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, რომლებიც ბერძნულ კულტურას და ქართულ–ბერძნულ ურთიერთობებს უკავშირდება.

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული საღამოები, ბერძნულენოვანი ფილმებისა და სპექტაკლების ჩვენება და განხილვა. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.

ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ საბერძნეთიდან, გერმანიიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში (მაგალითად, ბალკანურ კვლევათა ინსტიტუტი (ქ. თესალონიკი), ათენის კაპოდისტრიასის სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტი (ქ. ათენი), იოანინას უნივერსიტეტი (ქ. იოანინა), პატრის უნივერსიტეტი (ქ. პატრა), კალიმნოსის მუნიციპალიტეტის ბერძნული ენისა და კულტურის შემსწავლელი პროგრამა (კ. კალიმნოსი), თრაკიის დემოკრიტეს სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. კომოტინი), კვიპროსის უნივერსიტეტი და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი სოფიო შამანიდი.  

ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge








საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: კლასიკური ფილოლოგია / Classical Philology 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი (კლასიკური ფილოლოგია) / BA in Philology  (Classical Philology)



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი. 



ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა, ან  ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია კრედიტების გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო ენის ცოდნის გასაღრმავებლად. 

10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  

20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები), 80 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს, მათ შორის 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო ნაშრომს,  20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს. 



სწავლების ენა: ქართული.



მიზანი: პროგრამის მიზანია კლასიკურ ფილოლოგიასთან, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული, ფუნდამენტური და იმავდროულად ინტერდისციპლინური და კომპლექსური ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის, ლიტერატურის თეორიისა და თარგმანთმცოდნეობის საფუძვლები, ძველი ბერძნული და ლათინური ენები, ანტიკური ლიტერატურა, საბერძნეთისა და რომის ისტორია, მითოლოგია, კულტურა, ქართულ–ბერძნული ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების ძირითადი ეტაპები, ანტიკურობის გავლენა თანამედროვე ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაზე, ხელოვნებასა და კულტურაზე, კლასიკური ტრადიციის შემოქმედებითი ათვისების ისტორია მსოფლიოში და სხვ. 

პროგრამა მიზნად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი დარგის, კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა როგორც ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. კლასიკური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა იძლევა ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლებას და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ კლასიკური ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  

კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ანტიკური კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და კლასიკური ფილოლოგიის განვითარებას, ისე ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ანტიკურობისა და ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 



სწავლის შედეგი: კლასიკური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:



		1.ცოდნა და გაცნობიერება



		აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

		კურსდამთავრებულმა იცის:



1.61. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

1.62. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

1.63.  აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 

1.64. რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით);

1.65. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები;

1.66. ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები;

1.67. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, ბერძნული და რომანული შედარებითი ენათმეცნიერების საფუძვლები, ლათინური ენის გრამატიკული ფორმების ჩამოყალიბების ისტორია და მათი მიმართება ძველ ბერძნულთან; 

1.68. თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, ძველი ბერძნული და ლათინური ენებიდან ქართულად თარგმნის თავისებურებები;

1.69. ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

1.70. ერთ–ერთი აღმოსავლური ენის საფუძვლები (არჩევით);

1.71. ერთ–ერთი ევროპული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები (არჩევით);

1.72. კლასიკური ფილოლოგიის ძირითადი თეორიები, პრინციპები და მეთოდები, კლასიკური ფილოლოგიის განვითარების ისტორია საქართველოსა და უცხოეთში;

1.73. ბერძნულ–რომაული ეპიგრაფიკის, პალეოგრაფიისა და პაპიროლოგიის საფუძვლები;

1.74. ანტიკური სამყაროს რელიგიური, მითოლოგიური, ფილოსოფიური, მეცნიერული და სამართლებრივი აზროვნების ძირითადი მახასიათებლები, ყოველდღიური ცხოვრების ასპექტები;

1.75. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია, ძველი ბერძნული და ლათინური სენტენციები; 

1.76. ძველი ბერძნული დიალექტების ფონეტიკური, მორფოლოგიური, სინტაქსური და ლექსიკური თავისებურებები; 

1.77. ძველი ბერძნული და ლათინური ლექსთწყობის საფუძვლები და ბერძნულ–რომაული სალექსო საზომების ქართულად გადმოტანის ძირითადი პრინციპები;

1.78. ანტიკური (ძველი ბერძნული და რომაული) ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი შემოქმედების ძირითადი პრობლემატიკა და კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა, ცალკეული ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები;

1.79. საბერძნეთისა და რომის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ბერძნულ–ქართული ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების ძირითადი ეტაპები;

1.80. ძველი მსოფლიოს (ძველი აღმოსავლეთის, საბერძნეთისა და რომის) ისტორიის საგანი, ქრონოლოგიური და გეოგრაფიული ჩარჩოები, მისი ძირითადი პრობლემები, მათი შესწავლის მეთოდოლოგიური საფუძველი (არჩევის შემთხვევაში);

1.81. ანტიკური (ძველი ბერძნული და რომაული) მითოსის ფუნდამენტური სახეები და სიმბოლოები: ღმერთები, გმირები, მითოსური ციკლები; მითოლოგიური სახე–სიმბოლოების მეცნიერული ახსნის თეორიები; მითოლოგიის კვლევის სტრუქტურალისტური, სემიოტიკური, შედარებითი მეთოდები (არჩევის შემთხვევაში);

1.82. ანტიკური (ძველი ბერძნული და რომაული) კულტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები და მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);

1.83. კლასიკური რიტორიკის საფუძვლები და მისი გავლენა თანამედროვეობაზე; რიტორიკის პრინციპების, ლოგიკური არგუმენტაციის, კამათის ხელოვნების, აუდიტორიაზე ზემოქმედების, რიტორული ფიგურების თეორიული საფუძვლები (არჩევის შემთხვევაში);

1.84. ანტიკური მითოლოგიური და ისტორიული ფიგურების მსოფლიო ხელოვნებაში ასახვის ისტორია, ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები (არჩევის შემთხვევაში);

1.85. კლასიკური ტრადიციის შემოქმედებითი ათვისების ისტორია (მისი ეტაპები, ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები), რეცეფციის თეორიები, თანამედროვე კულტურაში კლასიკური ტრადიციის რეცეფციის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა (არჩევის შემთხვევაში); 

1.86. კლასიკური ტრადიციის მუდმივობის ისტორიული და კულტურული მიზეზები, ანტიკური მითოლოგიის, ლიტერატურის, თეატრის, ხელოვნების გავლენა თანამედროვე ევროპული კულტურის ფორმირებაზე (არჩევის შემთხვევაში);

1.87. კლასიკური ფილოლოგიის საფუძვლები, რაც იძლევა ძველი ბერძნული და ლათინური ენების, ანტიკური ლიტერატურის, კულტურისა და ზოგადად ცივილიზაციის ფართო ცოდნას, ძველი ბერძნული და რომანული ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკული გააზრებისა და სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების საშუალებას (არჩევის შემთხვევაში). 



		2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

		კურსდამთავრებულს შეუძლია:



2.1. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნებითი, აგრეთვე კლასიკური ფილოლოგიის მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

2.2. ინგლისური ენის გამოყენება აკადემიური მიზნებისათვის; 

2.3. ერთ–ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის გარდა) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის (არჩევის შემთხვევაში);

2.4. ერთ–ერთი აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური  მიზნებისთვის;

2.5. სხვადასხვა პერიოდისა და ჟანრის, საშუალო სირთულის ძველი ბერძნული და ლათინური ტექსტების თარგმნა ქართულად ლექსიკონის დახმარებით და შესაბამისი ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნებითი კომენტარების მომზადება;

2.6. საშუალო სირთულის ტექსტების თარგმნა ქართულიდან ძველ ბერძნულად და ლათინურად;

2.7. სხვადასხვა პერიოდის ძველი ბერძნული და ლათინური პოეზიის წაკითხვა შესაბამისი სალექსო საზომების გამოყენებით;

2.8. საშუალო სირთულის ძველი ბერძნული და ლათინური წარწერების და ხელნაწერების წაკითხვა;

2.9. ძველი ბერძნული და ლათინური  ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენება;

2.10. ზეპირი კომუნიკაცია რიტორიკის პრინციპების, ლოგიკური არგუმენტაციის, კამათის ხელოვნების, აუდიტორიაზე ზემოქმედების ხერხების, რიტორული ფიგურების გამოყენებით (არჩევის შემთხვევაში);



		3. დასკვნის უნარი



		სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

		კურსდამთავრებულს აქვს:



3.1. კლასიკური ფილოლოგიის, ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული  მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით;

3.2. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციისა და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი;

3.3. კლასიკური ფილოლოგიის, ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროში როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის, სხვადასხვა მეცნიერული მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და თეორიების კრიტიკული შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;

3.4. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების გრამატიკის განმარტების, ძველი ბერძნული და ლათინური ტექსტების სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 



		4. კომუნიკაციის უნარი



		იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.   

		კურსდამთავრებულს აქვს:



4.1. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული იდეების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის მომზადების უნარი როგორც ქართულ, ისე უცხო ენაზე;

4.2. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში ქართულ ენაზე საკვალიფიკაციო ნაშრომის მომზადების უნარი;

4.3. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი როგორც ქართულ, ისე უცხო ენაზე;

4.4. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობის და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი;

4.5. სწავლისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, კლასიკურ ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი;



		5. სწავლის უნარი



		საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:

5.1. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში, ისევე როგორც ზოგადად ფილოლოგიურ და ჰუმანიტარულ კონტექსტში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;

5.2. დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და უცხოენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების უნარი;

5.3. წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით, ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით კვლევითი სამუშაოს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესრულების უნარი;

5.4. სამუშაო დროის რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;



		6. ღირებულებები



		ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:

6.1. კლასიკური ფილოლოგიისა და ზოგადად ფილოლოგიურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში არსებული ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

6.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი; 

6.3. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

6.4. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.5. პიროვნების თავისუფლების პატივისცემა, ტოლერანტობისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

6.6. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა;







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ელექტრონული სწავლება და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, რომლებიც ანტიკურ სამყაროს და ქართულ–ბერძნულ მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობებს უკავშირდება.

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული საღამოები, ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული მხატვრული ფილმებისა და სპექტაკლების ჩვენება და მათი განხილვა. მუშაობს ანტიკური დრამის სტუდენტური სტუდია „ოდეონი“. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.

ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) საბაკალავრო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას კლასიკური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი.  

ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge



დამატებითი საგანმანათლებლო დასახელება: კლასიკური ფილოლოგია / Classical Philology 



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი. 



სწავლების ენა: ქართული.



მიზანი: პროგრამის მიზანია კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ძველი ბერძნული და ლათინური ენები, ანტიკური ლიტერატურა, საბერძნეთისა და რომის ისტორია, მითოლოგია, კულტურა, ქართულ–ბერძნული ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების ძირითადი ეტაპები და სხვ. 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ კლასიკური ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  

კლასიკური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ანტიკური კულტურული ფასეულობების შესწავლას, ისე ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ანტიკურობისა და ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. კლასიკური ფილოლოგიის დამატებით პროგრამაზე სწავლის დაწყება რეკომენდირებულია სწავლების მესამე სემესტრიდან. ძირითად სპეციალობად სასურველია არჩეულ იქნას: ახალი ბერძნული ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, არქეოლოგია, ქართული ფილოლოგია, ისტორია, ფილოსოფია, რაც სტუდენტს საშუალებას მისცემს კიდევ უფრო მეტად გაიფართოვოს და გაიღრმავოს ზოგადჰუმანიტარული განათლება, გაზარდოს სწავლის გაგრძელებისა და დასაქმების შესაძლებლობები. 





სწავლის შედეგი: კლასიკური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:





		1.ცოდნა და გაცნობიერება



		აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

		კურსდამთავრებულმა იცის:

6.7. კლასიკური ფილოლოგიის ძირითადი თეორიები, პრინციპები და მეთოდები, კლასიკური ფილოლოგიის განვითარების ისტორია საქართველოსა და უცხოეთში;

6.8. ბერძნულ–რომაული ეპიგრაფიკის, პალეოგრაფიისა და პაპიროლოგიის საფუძვლები;

6.9. ანტიკური სამყაროს რელიგიური, მითოლოგიური, ფილოსოფიური, მეცნიერული და სამართლებრივი აზროვნების ძირითადი მახასიათებლები, ყოველდღიური ცხოვრების ასპექტები;

6.10. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია, ძველი ბერძნული და ლათინური სენტენციები; 

6.11. ანტიკური ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი შემოქმედების ძირითადი პრობლემატიკა და კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა, ცალკეული ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები;

6.12. საბერძნეთისა და რომის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ბერძნულ–ქართული ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების ძირითადი ეტაპები; 



		7. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

		კურსდამთავრებულს შეუძლია:

7.1. კლასიკური ფილოლოგიის მეთოდების გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

7.2. საშუალო სირთულის ტექსტების თარგმნა ძველი ბერძნულიდან და ლათინურიდან ქართულად; 

7.3. საშუალო სირთულის ტექსტების თარგმნა ქართულიდან ძველ ბერძნულად და ლათინურად;

7.4. ძველი ბერძნული და ლათინური  ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენება;



		8. დასკვნის უნარი



		სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

		კურსდამთავრებულს აქვს:

8.1. კლასიკური ფილოლოგიის ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, კლასიკური ფილოლოგიისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით;

8.2. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის, სხვადასხვა მეცნიერული მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და თეორიების კრიტიკული შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;

8.3. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების გრამატიკის განმარტების, ძველი ბერძნული და ლათინური ტექსტების სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 



		9. კომუნიკაციის უნარი



		იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.   

		კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

9.1. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული იდეების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის მომზადების;

9.2. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის;

9.3. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობის და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის;

9.4. სწავლისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, კლასიკურ ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების;



		10. სწავლის უნარი



		საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

10.1. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის;

10.2. დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და უცხოენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების;

10.3. სამუშაო დროის რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  



		11. ღირებულებები



		ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:



11.1. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

11.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი; 

11.3. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

11.4. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

11.5. პიროვნების თავისუფლების პატივისცემა, ტოლერანტობისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

11.6. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა;







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ელექტრონული სწავლება და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, რომლებიც ანტიკურ სამყაროს და ქართულ–ბერძნულ მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობებს უკავშირდება.

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული საღამოები, ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული მხატვრული ფილმებისა და სპექტაკლების ჩვენება და მათი განხილვა. მუშაობს ანტიკური დრამის სტუდენტური სტუდია „ოდეონი“. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.

ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას კლასიკური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი.  

ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge






საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ბიზანტიური ფილოლოგია / Byzantine Philology 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი (ბიზანტიური ფილოლოგია) / BA in Philology  (Byzantine Philology)



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი. 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 240 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

50 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყველა სტუდენტისათვის სავალდებულო ე.წ. საფაკულტეტო სასწავლო კურსებს. 

120 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სტუდენტის მიერ არჩეული ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის (საბაკალავრო პროგრამისათვის). 

60 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის (სპეციალობის) არჩევა. დამატებითი პროგრამის არჩევა შესაძლებელია როგორც ძირითადი სპეციალობის განმახორციელებელ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ისე თსუ–ს სხვა ფაკულტეტებზეც. დამატებითი პროგრამის  არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს 60 კრედიტი გამოიყენოს თავისი ან სხვა საბაკალავრო პროგრამის  სასწავლო კურსების/მოდულების  შესაწავლად (ეს შეიძლება იყოს მისი ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობის, მისივე ფაკულტეტის რომელიმე სხვა სპეციალობის, სხვა ფაკულტეტის ამა თუ იმ სპეციალობის საგანი/მოდული. საგნის ასარჩევად დაბრკოლება შეიძლება გახდეს ამ საგნის შესწავლის წინაპირობა, ან  ადამიანური და მატერიალური რესურსებიდან გამომდინარე მსმენელთა რაოდენობის შეზღუდვა, ან ამ საგანზე დარეგისტრირებულ სტუდენტთა სიმცირე). 

დამატებითი პროგრამის არ არჩევის შემთხვევაში  სტუდენტს შეუძლია კრედიტების გარკვეული რაოდენობა (მაქს. 40 კრედიტი) გამოიყენოს უცხო ენის შესასწავლად ან უცხო ენის ცოდნის გასაღრმავებლად. 

10 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისთვის (სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავისი პროფესიული თუ პიროვნული განვითარების მიზნით, მთელი უნივერსიტეტის მასშტაბით აირჩიოს ნებისმიერი სასწავლო კურსი (მათ შორის უცხო ენა).

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:  

20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია ე.წ. საკომპეტენციო კურსებისათვის (იგულისხმება ძირითადი ფილოლოგიური კომპეტენციები), 80 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსებს, მათ შორის 10 ECTS კრედიტი – საბაკალავრო ნაშრომს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი – სპეციალობის არჩევით საგნებს. 



სწავლების ენა: ქართული.



მიზანი: პროგრამის მიზანია ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული, ფუნდამენტური და იმავდროულად ინტერდისციპლინური და კომპლექსური ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ენათმეცნიერების, ლიტერატურათმცოდნეობის, ლიტერატურის თეორიისა და თარგმანთმცოდნეობის საფუძვლები, ძველი ბერძნული და ლათინური ენები, ანტიკური ფილოსოფია და ქრისტიანობის საფუძვლები, ბიზანტიის ისტორია, ბიზანტიური ლიტერატურა, კერძოდ, ბიზანტიური აგიოგრაფია, ჰომილეტიკა, ჰიმნოგრაფია, ისტორიოგრაფია, ეპოსი და ბიბლიური ეგზეგეტიკა,  ქართულ–ბიზანტიური ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობები, ბიზანტიური ცივილიზაციის გავლენა თანამედროვე ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაზე, ხელოვნებასა და კულტურაზე, ქართველ მოღვაწეთა წვლილი ბიზანტიურ კულტურაში, და სხვ. 

პროგრამა მიზნად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი დარგის, ბიზანტიური ფილოლოგიის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა როგორც ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. ბიზანტიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა იძლევა ფართო ჰუმანიტარულ–ფილოლოგიურ განათლებას და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  

ბიზანტიური ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ბიზანტიური კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და ბიზანტიური ფილოლოგიის განვითარებას, ისე ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ბიზანტიური ცივილიზაციის  კონტექსტში.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები. 



სწავლის შედეგი: ბიზანტიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:



		1.ცოდნა და გაცნობიერება



		აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

		კურსდამთავრებულმა იცის:



11.7. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები;

11.8. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში;

11.9.  აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები; 

11.10. რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით);

11.11. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები;

11.12. ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები;

11.13. ლინგვისტური კომპარატივისტიკის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, ბერძნული ენათმეცნიერების საფუძვლები; 

11.14. თარგმანთმცოდნეობის ძირითადი თეორიები და პრინციპები, ძველი ბერძნული ენიდან ქართულად თარგმნის თავისებურებები;

11.15. ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

11.16. ერთ–ერთი აღმოსავლური ან ლათინური ენის საფუძვლები (არჩევით);

11.17. ერთ–ერთი ევროპული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები და მათი ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები (არჩევით);

11.18. ბიზანტიური სამყაროს კვლევის ისტორია, ბიზანტიურ ფილოლოგიაში გამოყენებული კვლევის მეთოდები, ბიზანტიის ათასწლოვანი ისტორიისა და კულტურის ძირითადი ეტაპები, ბიზანტიურ–ქართული ისტორიული და კულტურული ურთიერთობები, ბიზანტიის როლი აღმოსავლეთ და დასავლეთქრისტიანული ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს კულტურული ფორმირების პროცესში; 

11.19. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია, ძველი ბერძნული   სენტენციები; 

11.20. დოგმატურ–საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია ძველ ბერძნულ, ძველ და ახალქართულად;

11.21. ბიზანტიური ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი შემოქმედების ძირითადი პრობლემატიკა და კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა, ცალკეული ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები;

11.22. ბიზანტიური პერიოდის სხვადასხვა ჟანრის ბერძნულენოვანი ტექსტების ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნეობითი, ტექსტოლოგიური და საღვთისმეტყველო თავისებურებები;  

11.23. ბიზანტიური ეპოსის, ჰაგიოგრაფიის, ისტორიოგრაფიის, მსოფლმხედველობრივი და მხატვრული მახასიათებლები და თავისებურებები მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში;

11.24. ქრისტიანული მოძღვრების არსი, მართლმადიდებლური ეკლესიის კატეხიზმო, ქრისტიანული ღვთისმეტყველების საფუძვლები;

11.25. ქრისტიანული ეგზეგეტიკისა და და დოგმატიკის საფუძვლები; 

11.26. ქრისტიანული საღვთისმეტყველო და ზნეობრივი სწავლებები;

11.27. ანტიკური ფილოსოფიის ძირითადი სკოლები (პლატონიზმი, არისტოტელიზმი, სტოიციზმი, ეპიკურეიზმი, ნეოპლატონიზმი), მათი ძირითადი ნიშნები, წარმომადგენლები და შრომები; 

11.28. ორი სააზროვნო სისტემის – ანტიკურობისა და ქრისტიანობის – ურთიერთმიმართებები; 

11.29. კომპარატივისტული ტექსტოლოგიის საფუძვლები; 

11.30. ბიზანტიური ფილოლოგიის საფუძვლები, რაც იძლევა ბიზანტიური ლიტერატურის, კულტურისა და ზოგადად ცივილიზაციის ფართო ცოდნას, ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკული გააზრებისა და სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების საშუალებას. 

11.31. შუა საუკუნეების ლათინური ენის მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები (არჩევის შემთხვევაში);

11.32. რომანის ჟანრის წარმოშობისა და განვითარების ძირითადი ეტაპები, ბიზანტიურ–ქართული ლიტერატურული ურთიერთობების ძირითადი მახასიათებლები, ბერძნული რომანისა და „ვეფხისტყაოსნის“ ურთიერთმიმართებები (არჩევის შემთხვევაში);

11.33. შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ძირითადი თავისებურებები, მთავარი პრობლემატიკა და მნიშვნელოვანი წარმომადგენლები; ანტიკური და შუა საუკუნეების ფილოსოფიის ურთიერთმიმართებები; ქრისტიანული შუა საუკუნეების აღმოსავლური და დასავლური ფილოსოფიების ძირითადი თავისებურებები, მიმდინარეობები და ძირითადი წარმომადგენლები (არჩევის შემთხვევაში);

11.34. ბიზანტიის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ბიზანტიისა და დასავლეთის საერთო მახასიათებლები და თავისებურებები, ბიზანტიის სახელმწიფოს საზოგადოებრივ–პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);

11.35. შუა საუკუნეების ევროპის ხელოვნების ძირითადი მახასიათებლები, დარგთა მრავალფეროვნება, იკონოგრაფიის სახეები, ეკლესიათა ტიპები კულტურულ და რელიგიურ კონტექსტში (არჩევის შემთხვევაში);

11.36. ეკლესიის ისტორიის მნიშვნელოვანი მოვლენები, მართლმადიდებელი და კათოლიკური ეკლესიის თავისებურებები და გავლენა საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და ყოფაზე; ეკლესიის როლი ბიზანტიის და დასავლეთ ევროპის პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში; მართლმადიდებელი ეკლესია, პაპობის ისტორია, ქრისტიანული ეკლესიის ევოლუციის ყველა ეტაპი უძველესი დროიდან დღემდე (არჩევის შემთხვევაში);

11.37. საქართველოს ეკლესიის ჩამოყალიბება-განვითარების ისტორია და ევოლუციური ეტაპები, საქართველოს ეკლესიის ისტორია მსოფლიო ეკლესიებისა და კულტურულ-პოლიტიკური ისტორიის, საქართველოს ისტორიის კონტექსტში (არჩევის შემთხვევაში);

11.38. ანტიკური (ძველი ბერძნული და რომაული) კულტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები და მახასიათებლები (არჩევის შემთხვევაში);  

11.39. ანტიკური (ძველი ბერძნული და რომაული) მითოსის ფუნდამენტური სახეები და სიმბოლოები: ღმერთები, გმირები, მითოსური ციკლები; მითოლოგიური სახე–სიმბოლოების მეცნიერული ახსნის თეორიები; მითოლოგიის კვლევის სტრუქტურალისტური, სემიოტიკური, შედარებითი მეთოდები (არჩევის შემთხვევაში);



		12. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

		კურსდამთავრებულს შეუძლია:



12.1. ძირითადი ენათმეცნიერული და ლიტერატურათმცოდნებითი, აგრეთვე ბიზანტიური ფილოლოგიის მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

12.2. ინგლისური ენის ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისათვის; 

12.3. ერთ–ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის გარდა) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის (არჩევის შემთხვევაში);

12.4. ერთ–ერთი აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება  აკადემიური  მიზნებისთვის;

12.5. ბიზანტიური პერიოდის საშუალო სირთულის სხვადასხვა ჟანრის ბერძნულენოვანი ტექსტების თარგმნა ბერძნულიდან ქართულად ლექსიკონის დახმარებით და შესაბამისი ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნებითი, ტექსტოლოგიური და საღვთისმეტყველო კომენტარების მომზადება;

12.6. საშუალო სირთულის ტექსტების თარგმნა ქართულიდან ძველ ბერძნულად;

12.7. შუა საუკუნეების ლათინურენოვანი ტექსტების კითხვა ლექსიკონის დახმარებით და შესაბამისი ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნებითი, ტექსტოლოგიური და საღვთისმეტყველო კომენტარების მომზადება (არჩევის შემთხვევაში); 

12.8. ძველი და ბიზანტიური პერიოდის ბერძნული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენება;

12.9. ხელოვნების ნაწარმოებების ფორმალურ-სტილისტური და იდეური ანალიზი (არჩევის შემთხვევაში);



		13. დასკვნის უნარი



		სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

		კურსდამთავრებულს აქვს:



13.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის, ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული  მეცნიერებების ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით;

13.2. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული საშუალო სირთულის პრობლემების იდენტიფიკაციისა და თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით მათი გადაჭრის გზების მოძიების უნარი;

13.3. ბიზანტიური ფილოლოგიის, ფილოლოგიური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროში როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის, სხვადასხვა მეცნიერული მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და თეორიების კრიტიკული შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;

13.4. შუა საუკუნეების საღვთისმეტყველო მოძღვრებათა განმარტებების ისტორიულ პერსპექტივაში დანახვის უნარი; მათი თანამედროვე ინტერპრეტაციებთან შედარების შედეგად საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;  

13.5. ბერძნული ენის გრამატიკის განმარტების, ბიზანტიური ტექსტების სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 



		14. კომუნიკაციის უნარი



		იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.   

		კურსდამთავრებულს აქვს:



14.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული იდეების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის მომზადების უნარი როგორც  ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;

14.2. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში ქართულ ენაზე საკვალიფიკაციო ნაშრომის მომზადების უნარი;

14.3. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;

14.4. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობის და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი;

14.5. სწავლისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, ბიზანტიურ ფილოლოგიასა და ზოგადად ფილოლოგიურ მეცნიერებებში არსებული უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი;



		15. სწავლის უნარი



		საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:



15.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში, ისევე როგორც ზოგადად ფილოლოგიურ და ჰუმანიტარულ კონტექსტში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;

15.2. დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და ინგლისურენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების უნარი;

15.3. წინასწარ შეთანხმებული რეკომენდაციების/ინსტრუქციების მიხედვით, ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით კვლევითი სამუშაოს, საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესრულების უნარი;

15.4. სამუშაო დროის რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;



		16. ღირებულებები



		ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:



16.1. ბიზანტიური ფილოლოგიისა და ზოგადად ფილოლოგიურ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში არსებული ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

16.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი; 

16.3. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

16.4. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

16.5. პიროვნების თავისუფლების პატივისცემა, ტოლერანტობისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

16.6. ქრისტიანული  ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა; 

16.7. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა;







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბიზანტიურ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, რომლებიც ბიზანტიურ კულტურას და ქართულ–ბიზანტიურ ურთიერთობებს უკავშირდება.

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული საღამოები. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.

ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ბიზანტიური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (საბაკალავრო ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) საბაკალავრო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას ბიზანტიური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი : 

პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი თინა დოლიძე.  

ელ-ფოსტა: tinatin.dolidze@tsu.ge






დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ბიზანტიური ფილოლოგია / Byzantine Philology 



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 ECTS კრედიტი. 



სწავლების ენა: ქართული.



მიზანი: პროგრამის მიზანია ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებებით:  ძველი ბერძნული ენა, ბიზანტიური ლიტერატურა, ბიზანტიური ჰომილეტიკა, ჰიმნოგრაფია, ქართულ–ბიზანტიური ისტორიული, ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობები, ბიზანტიური ცივილიზაციის გავლენა თანამედროვე ქართულ და ევროპულ ლიტერატურაზე, ხელოვნებასა და კულტურაზე, ქართველ მოღვაწეთა წვლილი ბიზანტიურ კულტურაში და სხვ. 

პროგრამის კურსდამთავრებულთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას  დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. პროგრამის კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის, არამედ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  

ბიზანტიური ფილოლოგიის სპეციალობის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს როგორც ბიზანტიური კულტურული ფასეულობების შესწავლას, ისე ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის გააზრებას ბიზანტიური ცივილიზაციის  კონტექსტში.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე. 



სწავლის შედეგი: ბიზანტიური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:



		1.ცოდნა და გაცნობიერება



		აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას. სფეროს კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

		კურსდამთავრებულმა იცის:



16.8. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების მორფოლოგია, სინტაქსი, სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია, ძველი ბერძნული   სენტენციები; 

16.9. დოგმატურ–საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია ძველ ბერძნულ, ძველ და ახალქართულად;

16.10. ბიზანტიური ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპები, ჟანრები, მნიშვნელოვანი ავტორები, მათი შემოქმედების ძირითადი პრობლემატიკა და კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა, ცალკეული ნაწარმოებების კონცეპტუალური და სტილისტური მახასიათებლები;

16.11. ბიზანტიური პერიოდის სხვადასხვა ჟანრის ბერძნულენოვანი ტექსტების ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნეობითი, ტექსტოლოგიური და საღვთისმეტყველო თავისებურებები;  

16.12. ბიზანტიური ჰომილეტიკისა და ჰიმნოგრაფიის მსოფლმხედველობრივი და მხატვრული მახასიათებლები და თავისებურებები მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში;

16.13. ქრისტიანული მოძღვრების არსი, მართლმადიდებლური ეკლესიის კატეხიზმო, ქრისტიანული ღვთისმეტყველების საფუძვლები;

16.14. ქრისტიანული ეგზეგეტიკისა და და დოგმატიკის საფუძვლები; ქრისტიანული საღვთისმეტყველო და ზნეობრივი სწავლებები;



		17. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



		შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემების გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. 

		კურსდამთავრებულს შეუძლია:



17.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად;

17.2. ბიზანტიური პერიოდის საშუალო სირთულის სხვადასხვა ჟანრის ბერძნულენოვანი ტექსტების თარგმნა ბერძნულიდან ქართულად ლექსიკონის დახმარებით და შესაბამისი ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნებითი, ტექსტოლოგიური და საღვთისმეტყველო კომენტარების მომზადება;

17.3. საშუალო სირთულის ტექსტების თარგმნა ქართულიდან ძველ ბერძნულად;

17.4. ძველი და ბიზანტიური პერიოდის ბერძნული ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენება;



		18. დასკვნის უნარი



		სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, ასევე განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.

		კურსდამთავრებულს აქვს:



18.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის ამა თუ იმ აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით მასალებისა და მონაცემების შეგროვების, გააზრების, სისტემატიზაციისა და მათ საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი, ზოგადად ჰუმანიტარულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებათა, კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებით;

18.2. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციის, სხვადასხვა მეცნიერული მოსაზრებების, ჰიპოთეზებისა და თეორიების კრიტიკული შეფასებისა და საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;

18.3. შუა საუკუნეების საღვთისმეტყველო მოძღვრებათა განმარტებების ისტორიულ პერსპექტივაში დანახვის უნარი; მათი თანამედროვე ინტერპრეტაციებთან შედარების შედეგად საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების უნარი;  

18.4. ბერძნული ენის გრამატიკის განმარტების, ბიზანტიური ტექსტების სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებით. 



		19. კომუნიკაციის უნარი



		იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.   

		კურსდამთავრებულს აქვს:



19.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული იდეების, პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის, საჯარო გამოსვლის ტექსტის მომზადების უნარი როგორც  ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;

19.2. სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ზეპირად გადაცემის უნარი როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე;

19.3. დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით მონაწილეობის და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი;

19.4. სწავლისა და კვლევის პროცესში თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, უახლესი ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარი;



		20. სწავლის უნარი



		საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:



20.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში საკუთარი ცოდნის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასებისა და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი;

20.2. დამოუკიდებლად ან მინიმალური დახმარებით, სპეციალური, ქართული და უცხოენოვანი ლიტერატურის გამოყენებით ცოდნის მიღების უნარი;

20.3. სამუშაო დროის რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი.  



		21. ღირებულებები



		ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა. 

		კურსდამთავრებულს აქვს:



21.1. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული ეთიკური პრობლემების ამოცნობის, გააანალიზების, შესაბამისი გადაწყვეტილებების შერჩევისა და დაცვის უნარი; 

21.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი; 

21.3. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი პატივისცემის გრძნობა;

21.4. დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

21.5. პიროვნების თავისუფლების პატივისცემა, ტოლერანტობისა და საკუთარი ერის წინაშე მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

21.6. ქრისტიანული  ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა; 

21.7. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა;







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბიზანტიურ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, რომლებიც ბიზანტიურ კულტურას და ქართულ–ბიზანტიურ ურთიერთობებს უკავშირდება.

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული საღამოები. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.

ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: ბიზანტიური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანების და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას ბიზანტიური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია  როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი : 

პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი თინა დოლიძე.  

ელ-ფოსტა: tinatin.dolidze@tsu.ge




საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: ამერიკისმცოდნეობა/American Studies



მისანიჭებელი ხარისხი: ამერიკისმცოდნეობის ბაკალავრი/ BA in American Studies



სწალების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 ECTS კრედიტი) 

პროგრამაში  კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 120 ECTS კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა

აქედან სპეციალობის ძირითადი კურსებისათვის განკუთვნილია  70 ECTS კრედიტი 

	სპეციალობის არჩევითი კურსებისათვის- 40 ECTS კრედიტი

საბაკალავრო ნაშრომისათვის -10 ECTS კრედიტი



· 50 ECTS კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები;

· 60 ECTS კრედიტი - დამატებითი სპეციალობა;

· 10 ECTS კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას. ამერიკისმცოდნეობა პრიორიტეტული და  მნიშვნელოვანი დარგია.

პროგრამა  მხარეთმცოდნეობითია და წარმოადგენს  სპეციფიკურ, დარგთაშორის სფეროს.  იგი მიზნად ისახავს სფეროს მულტიდისციპლინარულობისა და დისციპლინებს შორის კავშირების შესწავლას მრავალი პერსპექტივიდან და მრავალ კონტექსტში.

 სწავლების პროცესში სტუდენტი შეიძენს  კონკრეტულ საბაზისო ცოდნას ამერიკისმცოდნეობის სპეციალობით, სწავლება კონცენტრირდება სამი ძირითადი კლასტერის სახით: საზოგადოება, ისტორია, და პოლიტიკა, ლიტერტურა და კულტურა, ენა და საზოგადოება, რაც გულისხმობს ისტორიის, პოლიტიკისა და დიპლომატიის, აშშ სახელმწიფო მართვის სისტემისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის, ქართულ–ამერიკული ურთიერთობების, ამერიკული   ლიტერატურის, ფილოსოფიის, კულტურის ისტორიისა და ხელოვნების, ეკონომიკის, ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორიისა და კულტურის  და სხვ., ძირითადი პრობლემების დასმის, განხილვისა და გადაწყვეტის ზოგადი მეთოდების ცოდნას.  სტუდენტს პროგრამის ფარგლებში მიეცემა საშუალება დაეუფლოს ინგლისურ ენას და მიაღწიოს ენის ცოდნის ბ 2 საფეხურს. პროგრამა მოიცავს ენის სხვადასხვა რეგისტრსა და სტილს. სტუდენტი შესძლებს ზეპირ და წერით კომუნიკაციას შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე, გაერკვევა ბრიტანული და ამერიკული ინგლისურის თავისებურებებში, აითვისებს ლექსიკის ახალ სტრატეგიებს; პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა   პროფესიული ენის ათვისებას; კურიკულუმის  სავალდებულო და არჩევითი საგნების უდიდესი უმრავლესობა ორიენტირებულია გამოუმუშავოს სტუდენტს პროფესიული ინგლისური ენის ტერმინოლოგიური ლექსიკის ცოდნა. ამას ხელს უწყობს როგორც სწავლების მთელ პროცესის მსვლელობისას პრაქტიკულ ენასა და ინგლისურენოვან ლიტერატურაზე მუშაობა, ისე  სწავლების ბოლო მეშვიდე და მერვე  სემესტრებში დაგეგმილი ინგლისურენოვანი თეორიული კურსების მოსმენა.

საბაკალავრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. ამერიკისმცოდნეობა, როგორც კომპლექსური დარგი იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეძლებს წამყვანი პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.

სავალდებულო დისციპლიების გვერდით არსებული არჩევითი საგნების მრავალფეროვნება,  აძლევს საშუალებას სტუდენტს გაიღმავოს საკუთარი ინტერესების სფერო ამერიკული ცხოვრების სხვადასხვა განზომილებების შესწავლის გზით. მას შეუძლია თემატური კონცენტრაციით ააგოს საკუთარი სასწავლო გეგმის დიზაინი სხვადასხვა მიმართულებებიდან, ისეთიდან როგორიცაა: ისტორია და დიპლომატია, ლიტერატურა, ხელოვნება, ფილოსოფია, პოლიტიკური მეცნიერებები, კომუნიკაცია, ანთროპოლოგია, ეთნოლოგია, თუ მითოლოგია, და სხვ. სტუდენტები დაასრულებენ პროგრამას კვლევითი პროექტით-საბაკალავრო ნაშრომით.  კვლევითი შრომის თემატური კონცენტრაცია შესაძლებელია ფოკუსირდეს მრავალფეროვანი დისციპლინების კლასტერიდან. კონცენტრაციების მაგალითებად დავასახელებთ: რასობრივობა და ამერიკული ცხოვრების წესი, ხელოვნება და კულტურა მეცხრამეტე საუკუნის ამერიკაში, პრაგმატიზმი ამერიკულ კულტურასა და საზოგადოებაში, ამერიკის კონტინენტზე მოსახლე  უძველესი ცივილიზაციები და თანამედროვე ამერიკა, რელიგია ამერიკულ ცხოვრებაში, ადამიანის უფლებები და სამოქალაქო უფლებები ამერიკაში, ხელოვანის ბედი ამერიკულ საზოგადოებაში, და სხვ.

სტუდენტი შეიძენს ამერიკული იდეების/კონცეფციების, ამერიკული ინტეგრაციის, ამერიკული ინსტიტუტებისა და   ამერიკული აზროვნებისა და ფასეულობების საწყისებში გარკვევის, გაგებისა და გაშუქებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს, რაც დაეხმარება იმ ზედაპირული და ხშირ შემთხვევაში უარყოფითი სტერეოტიპების დარღვევაში, რომლებიც მასიურ ცნობიერებაშია ჩამოყალიბებული. 

ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა მოწოდებულია ხელი შეუწყოს 	ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას; იგი სრულადაა ორიენტირებული სტუდენტზე, მისი პარადიგმა იმგვარადაა აგებული, რომ ამერიკული კულტურით, საზოგადოებითა და ისტორიით დაინტერესებულ  სტუდენტს მისცეს   შესაძლებლობა გამოიყენოს უნივერსიტეტში მიღებული  ცოდნა, გამოცდილება და ინტერდისციპლინურ გარემოში მუშაობის უნარები (პრობლემების გააზრებისა და ინტერპრეტაციის, შეკითხვების დასმის,  დისკუსიის, პასუხის გაცემის და სხვ.) ქართულ საზოგადოებაში; კურსდამთავრებული შესძლებს დაიკავოს სხვადასხვა საკარიერო პოზიციები. ამერიკისმცოდნეები, ფართო ერუდიციის მქონე ექსპერტები, პოლიტიკისა და დიპლომატიის, ისტორიისა და კულტურის მცოდნე სპეციალისტები, კურატორები, კოორდინატორები, საზოგადოებრივ ურთიერთობათა კოორდინატორები, ტრენინგ-კოორდინატორები, მენეჯერები, ახალგაზრდულ პროგრამათა მენეჯერები, თარჯიმანები ესაჭიროება ქართულ სამთავრობო, თუ/და არასამთავრობო სექტორს, ამერიკულ-ქართული კომპანიებს, ფონდებსა და ორგანიზაციებს, ამერიკისა და საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, კულტურულ და მთარგმნელობითი ცენტრებს ,ბიბლიოთეკებსა და გამომცემლობებს, მასმედიას. მრავალი ორგანიზაცია დაინტერესებულია საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში, ხელოვნების მენეჯმენტისა და ტურიზმის მიმართულებით დაასაქმოს პროგრამის კურსდამთავრებული.  კომუნიკაციის სფერო გახლავთ პოტენციური დასაქმების კიდევ ერთი არეალი.

 წარმოდგენილი პროგრამა თავისი არსით ინტერდისციპლინარული და დარგთაშორისია, ეს სპეციფიკა ასახულია მის კურიკულუმში: საგნები მოტანილია როგორც ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის სხვადასხვა საბაკალავრო პროგრამებიდან, ისე  სხვა  ფაკულტეტების კურიკულუმებიდან. 

ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ გათვალისწინებულია უცხოური უნივერსიტეტების გამოცდილება და პროგრამის კურიკულუმი აგებულია იმგვარად, რომ გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის შემთხვევაში სტუდენტებს არ შეექმნათ პრობლემა თავსებადი საგნების არჩევისას. საგნების ჩამონათვალში ყველა საგანი არის ხუთკრედიტიანი.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

 ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი ტესტის შედეგი, რომელიც 61 ქულაზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ტესტი ტარდება ენათა ცენტრის მიერ, მსურველთათვის სპეციალურად დანიშნულ გამოცდაზე.



სწავლის შედეგები: ამერიკისმცოდნეობის  საბაკალავრო პროგრამით მომზადებული ბაკალავრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ფართო და ზოგადი განათლება სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. ბაკალავრს აქვს კარგი პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

 

· ცოდნა და გაცნობიერება:



		

		

		სასწავლო დისციპლინები:



		1.1

		ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.2



		საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

		საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.3



		აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.4



		რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).



		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		1.5

		ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.



		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		1.6



		ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე. 

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 

რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა ; არჩევით)



		1.7



		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა  (არჩევით)    



		1.8



		ამერიკისმცოდნეობის, როგორც კომპლექსური მეცნიერების ძირითადი მიმართულებებისა და დარგების შესახებ საბაზისო ცოდნა;

		ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);





		1.9

		ინგლისური ენის სტრუქტურაზე (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი), აგრეთვე ლექსიკოლოგიის ზოგად მახასიათებლებზე წარმოდგენა, საერთო ნიშნების ცოდნა (აქცენტირება ამერიკულ- ინგლისურ ენაზე).

		ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5,  ამერიკისმცოდნეობისათვის((სავალდებულო);

ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		1.10

		სპეციალობის მაპროფილებელ ინგლისურ ენაში ევროკომისიის მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი დოკუმენტის “The Common European Framework in its political and educational context” მიხედვით B2 დონის შესაბამისი ცოდნის ფლობა (დამოუკიდებელი მოსაუბრე დარგობრივ სფეროში), რაც გულისხმობს  ენობრივ საკომუნიკაციო კომპეტენციების განვითარებას (წერა, კითხვა, მოსმენა, ზეპირმეტყველება) ამ დონის შესაბამისად; ცალკეული ენობრივი ასპექტების დაუფლებას (ლექსიკა, გრამატიკა, მართლწერა); ათვისებული ლექსიკური მარაგის მაქსიმალურად თავისუფლად გამოყენების უნარს სხვადასხვა თემატიკაზე ინგლისურენოვანი ტექსტების (საგაზეთო, პუბლიცისტური, მხატვრული, საგანმანათლებლო) გაცნობა/გაცნობიერებისთვის, ასევე საუბრისა და დისკუსიის წარმართვისას; წერილობითი ფორმით აზრის გამოთქმის პროცესში.

ბრიტანული და ამერიკული ენების განსხვავებათა ნიუანსების მოხელთება,  

თანამედროვე სლენგის  დაწყებითი პრაქტიკული ცოდნის შეძენა, რომელიც უზრუნველყოფს მათ ადაპტაციას ამერიკულ გარემოში, კერძოდ, კონტაქტის დამყარებას იმ ადამიანებთან, რომლებმაც არ იციან თანამედროვე  სალიტერატურო ენა.

		 ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5 ამერიკისმცოდნეობისათვის (სავალდებულო);

სპეც სემინარი 1930-იანი და 1950-იანი წლების ამერიკა აუთენტურ ენობრივ წყაროებში“ (არჩევითი), ”დღესასწაულები აშშ-ში” (არჩევითი)





		1.11

		აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორიისა და კულტურის ზოგადი კურსის ცოდნა; ამერიკელთა წვლილი მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობაში; ამერიკის ქვეყნების ისტორიოგრაფიის საბაზისო ცოდნა; ამერიკის ხალხთა მითოლოგიისა და ეთნოლოგიის ცოდნა, ამერიკელთა ადგილისა და როლის გააზრების უნარი ევროპისა და ზოგადად მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში.  

		აშშ ისტორია (1788წლამდე), (სავალდებულო); აშშ-ი  X X  საუკუნის   ისტორია (სავალდებულო); ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორია (სავალდებულო); რასიზმი და მრავალეროვანი ამერიკა (არჩევითი), ამერიკული ფილოსოფია (სავალდებულო) აშშ-ის კულტურის ისტორია (სავალდებულო); ამერიკის ხალხთა მითოლოგია (არჩევითი), ამერიკის ხალხთა ეთნოლოგია (არჩევითი)



		1.12

		ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების საბაზისო ცოდნა; ამერიკული ფაქტორის გათვალისწინების უნარი ამ ურთიერთობებში;

		აშშ-ის  XX  საუკუნის ისტორია  (სავალდებულო);

ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

აშშ-ის კულტურის ისტორია (სავალდებულო);

საქართველოს ისტორია (საფაკულტეტო სავალდებულო), ქართულ–ამერიკულ ურთიერთობათა ისტორია (არჩევითი)



		1.13

		აშშ–ის ლიტერატურის ისტორიის  ზოგადი კურსის ცოდნა კოლონიზაციის პერიოდიდან მოყოლებული თანამედროვე ამერიკული ლიტერატურის ჩათვლით.  ამერიკული ლიტერატურული ნიმუშების ორიგინალში კითხვა-თარგმნისა და მათ ენობრივ სირთულეებში გარკვევის დაწყებითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება. მხატვრული ტექსტის ესთეტიკურ-შემეცნებითი ინფორმაციის ადეკვატური გაგება, რაც ეფუძნება ენის გამომსახველობითი საშუალებებისა და სტილისტური ხერხების თეორიულ ცოდნას და მათი ოპერირების პრაქტიკულ უნარს.

		XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა (სავალდებულო);

XX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა-  (სავალდებულო);



 სპეც სემინარი “1930–იანი და 1950-იანი წლების ამერიკა აუთენტურ ენობრივ წყაროებში“ (არჩევითი)





		1.14

		ამერიკული იდენტობისა და თვითმყოფადობის ცოდნა, ამერიკული პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თავისებურებების გაცნობიერება და ამერიკული დემოკრატიის როლი მსოფლიო პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბებაში,  აშშ-ის ინტეგრაციის იდეებისა და კონცეფციების ცოდნა.

		ამერიკული პრაგმატიზმი(არჩევითი); ამერიკული თვითმყოფადობა (არჩევითი); ამერიკული პოსტინდუსტრიული საზოგადოება (არჩევითი); აშშ-ის უსაფრთხოების პოლიტიკა (არჩევითი) ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი); სპეც. სემინარი ალექსის დე ტოკვილი: „ამერიკული დემოკრატია“ არჩევითი)



		1.15

		თანამედროვე ამერიკაში მიმდინარე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებზე წარმოდგენა. რეგიონის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის გაცნობიერება; ამერიკული პოლიტიკური აზრისა და მმართველობის სისტემის ცოდნა, დემოკრატიის პრინციპებისა და თანამედროვე ამერიკული დიპლომატიის საფუძვლების ცოდნა.

		აშშ-ის სახელმწიფო მართვის სისტემა (სავალდებულო); ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი(არჩევითი); აშშ-ის უსაფრთხოების პოლიტიკა(არჩევითი)

აშშ-ის ეკონომიკის საფუძვლები (სავალდებულო), აშშ-ის დიპლომატია XX საუკუნეში, სპეც. სემინარი ალექსის დე ტოკვილი: „ამერიკული დემოკრატია“-(არჩევითი);ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);









· ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

 

		2.1

		ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

		ფილოსოფიის შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.2

		ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

		აკადემიური წერა (საფაკულტეტო სავალდებულო)





		2.3

		საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ინგლისური ენა (საფაკულტეტო სავალდებულო); 





რომელიმე სხვა ევროპული ენა (საფაკულტეტო ევროპული ენა,არჩევით);



		2.4

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

		ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენა (არჩევით)



		2.5

		ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და ანალიზი.

		საფაკულტეტო არჩევითი შესავალი კურსი



		2.6

		ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.

		ენათმეცნიერების შესავალი (საფაკულტეტო სავალდებულო)



		2.7

		ინგლისური ენის  პრაქტიკული გამოყენება წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები.

ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი.

პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი; საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვის, ნათლად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბების, არგუმენტირებისა და განმარტებების გარკვევით  გადმოცემის უნარი;

ინგლისური ენის სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონების, მათ შორის, ეტიმოლოგიური ლექსიკონების, გამოყენების უნარი.

		ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5,  (სავალდებულო);სპეც სემინარი “1930–იანი და 1950-იანი წლების ამერიკა აუთენტურ ენობრივ წყაროებში“ (არჩევითი), ”დღესასწაულები აშშ-ში”(არჩევითი)









		2.8

		პოლიტიკური პროცესების ანალიზის უნარი, პოლიტიკური ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და თანამედროვე კონტექსტში განხილვის უნარი.

		აშშ-ის  XX საუკუნის ისტორია (სავალდებულო);ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი(არჩევითი); აშშ უსაფრთხოების პოლიტიკა(არჩევითი) აშშ-ის დიპლომატია XX საუკუნეში, სპეც. სემინარი ალექსის დე ტოკვილი: „ამერიკული დემოკრატია“-(არჩევითი); ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);



		2.9

		ამერიკული იდენტობის, ინსტიტუტებისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესების გაგება და დემონსტრირება.

		აშშ სახელმწიფო მართვის სისტემა (სავალდებულო);ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი(არჩევითი) ამერიკული თვითმყოფადობა(არჩევითი); ამერიკული პოსტინდუსტრიული საზოგადოება (არჩევითი);



		2.10 

		პროფესიულ სფეროებში ადაპტაციის უნარი. კონკრეტული, ვიწრო დარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-ფილოსოფიურ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში. 

ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი. ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი.

		ამერიკისმცოდნეობის შესავალი (არჩევითი);

ინგლისური ენა 1, 2, 3, 4, 5 (ძირითადი);

ენათმეცნიერების შესავალი (სავალდებულო საფაკულტეტო);

აშშ-ის  XX საუკუნის ისტორია (სავალდებულო);

ლათინური ამერიკის ქვეყნების ისტორია (სავალდებულო);

X1X  საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა (სავალდებულო); XX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა (სავალდებულო);

ამერიკული ფილოსოფია (სავალდებულო);

ამერიკული პრაგმატიზმი  (არჩევითი); ქართულ–ამერიკულ ურთიერთობათა ისტორია(არჩევითი) და პროგრამის სხვა არჩევითი საგნები.







გ) დასკვნის უნარი: 

სწავლის პროცესში საჭირო მასალის მოპოვების, მათი ინტერპრეტაციის და განმარტების უნარი. მხარეთმცოდნეობითი მეთოდოლოგიების გამოყენების  უნარი,.  არგუმენტირების უნარი, მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, კონკრეტულიდან ზოგადზე გადასვლის უნარი.



დ) კომუნიკაციის უნარი: 

სტუდენტს შეუძლია ინგლისურის  როგორც სამუშაო ენის გამოყენება, იგი თავისუფლად ისაუბრებს სხვადასხვა თემებზე და სხვადასხვა სიტუაციაში. 

თემატური ლექსიკის აქტიური ათვისების ფონზე აქვს  სასაუბრო ჩვევები,  აქვს ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის  უნარი;  საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი,  კულტურათა დიალოგში ჩართვის,  დისკუსიებსა და დებატებში მონაწილეობის უნარი; ფლობს წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარებს.  აქვს ინტერპერსონალური და ჯგუფური მუშაობის უნარები.



ე)სწავლის უნარი: 

სტუდენტს ათვისებული აქვს დარგის  სწავლების პროცესის, საკუთარი საჭიროებების, ამოცანებისა და პერსპექტივების სისტემატური შეფასების უნარი, იგი ფლობს სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზის საფუძვლებს, აქვს სხვადასხვა სახის წყაროების მოპოვების, მათი დამუშავების უნარები, შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; საკუთარი თავის მოტივირების უნარი, აქვს ფაქტობრივი მასალის ანალიზისა და პრობლემის ამოცნობის უნარი.



ვ) ღირებულებები: 

შეუძლია ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, ზოგადსაკაცობრიო და დემოკრატული ღირებულებების დამკვიდრების პროცესის ხელშეწყობა,  ცოდნა იმისა, თუ რა არის მოვალეობა, თავისუფლება, ჭეშმარიტება, პასუხისმგებლობა, აქვს საპირისპირო აზრის პატივისცემის უნარი; ტოლერანტულია, განხილვის კრიტიკულ მომენტში, აქვს საკუთარი პოზიციის დაცვის, არგუმენტების აუღელვებლად მოყვანის უნარი შეურაცხყოფისა და წყენის მიყენების გარეშე.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა;შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

		91 -100

		ფრიადი,   A



		81-90

		ძალიან კარგი, B



		71-80

		კარგი,  C



		61-70

		დამაკმაყოფილებელი,  D



		51-60

		საკმარისი,  E 



		41-50

		ვერ ჩააბარა,  FX



		0-40

		ჩაიჭრა, F







საკონტაქტო პირი : 

პროგრამის ხელმძღვანელი:

ასოცირებული პროფესორები ვასილ კაჭარავა, 

ელ-ფოსტა:  vasil.katcharava@tsu.ge



ასოცირებული პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე

ელ-ფოსტა:  anastasia.zakariadze@tsu.ge


დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება:  ამერიკისმცოდნეობა/American Studies



სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60  ESTC  კრედიტი

პროგრამაში  კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად:

 ძირითადი კურსებისათვის განკუთვნილია 40 ECTS კრედიტი 

არჩევითი კურსებისათვის– 20 ECTS კრედიტი



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

დამატებითი პროგრამა მიზნად ისახავს ზოგად და ნაკლებად სპეციალიზირებული ხასიათის საბაზისო ცოდნის შეძენას ამრიკისმცოდნეობაში.  

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი შეიძენს  ამერიკის ისტორიის, ამერიკული   ლიტერატურის, ფილოსოფიის,   კულტურის ისტორიის, ეკონომიკის, და სხვ., ძირითადი პრობლემების დასმის, განხილვისა და გადაწყვეტის ზოგადი მეთოდების ცოდნას. ამასთან, სტუდენტი შეიძენს ამერიკული აზროვნებისა და ფასეულობების საწყისებში გარკვევის, გაგებისა და გაშუქებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს, წარმოდგენილი პროგრამა თავისი არსით ინტერდისციპლინარული და დარგთაშორისია, ეს სპეციფიკა ასახულია მის კურიკულუმში.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  ჩარიცხვა მოხდება წინასწარი ტესტირებისა და გასაუბრების შემდეგ, მსურველს უნდა ჰქონდეს (ინგლისური ენის დონე B1+ ცოდნა), ან წარმოადგინოს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

დამატებითი პროგრამა“ამერიკისმცოდნეობაში“სტუდენტმა შესაძლებელია აირჩიოს სწავლების მესამე, ან მეოთხე სემესტრიდან. რეკომენდაციის სახით წარმოვადგენთ იმ ძირითადი პროგრამების კომბინაციებს, რომელთა   სტუდენტისათვის ამერიკისმცოდნეობის დამატებითი პროგრამის დაუფლება მომგებიანი იქნება როგორც პროფესიულად, ისე დასაქმების თვალსაზრისით: ინგლისური ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია, ფილოსოფია, ხელოვნებათმცოდნეობა



სწავლის შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება. 

ამერიკისმცოდნეობის მიმართულების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული   იღებს საბაზისო ცოდნას ამერიკის შეერთებული შტატების ლიტერატურის, ისტორიის, პოლიტიკისა და დიპლომატიის, აშშ კულტურისა ხელოვნების შესახებ, აქვს ამერიკული ფილოსოფიისა და ეკონომიკის ბაზისური საფუძვლების ცოდნა, ფლობს ამერიკულ ინგლისურს (ენის ცოდნის დონეა B2), აქვს ზოგადი წარმოდგენა ლათინური ამერიკის  კულტურის ფენომენზე, ფლობს კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიებს.



ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

სტუდენტს შეუძლია ინგლისურენოვანი ტექსტის გაგება და გააზრება, მიღებული ინფორმაციის გადმოცემა და შემდგომი დამუშავება და გამოყენება, 

აქვს ამერიკისა და ამერიკული ყოფის, ამერიკის ისტორიის, თანამედროვეობისა თუ წარსულის  ათვისების უნარი. შეუძლია სპეციფიკური  ტერმინოლოგიური  აპარატის ადექვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში. აქვს ინტერდისციპლინურ გარემოში მუშაობის უნარი.



გ) დასკვნის უნარი: 

სწავლის პროცესში საჭირო მასალის მოპოვების, მათი ინტერპრეტაციის და განმარტების უნარი. მხარეთმცოდნეობითი მეთოდოლოგიების გამოყენების  უნარი,.  არგუმენტირების უნარი, მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების ჩამოყალიბებისა და ლოგიკური შეცდომების დადგენის, კონკრეტულიდან ზოგადზე გადასვლის უნარი.



დ) კომუნიკაციის უნარი: 

სტუდენტს შეუძლია ინგლისურის  როგორც სამუშაო ენის გამოიყენება, 

აქვს  სასაუბრო ჩვევები,  აქვს საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი,  დისკუსიებსა და დებატებში მონაწილეობის უნარი; ფლობს წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარებს.  აქვს ინტერპერსონალური და ჯგუფური მუშაობის უნარები.



ე) სწავლის უნარი 

სტუდენტს ათვისებული სხვადასხვა სახის წყაროების მოპოვების, ფაქტობრივი მასალის ანალიზისა  და  დამუშავების უნარები, აქვს დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; შეუძლია საკუთარი თავის მოტივირება.



ვ) ღირებულებები: 

კურსდამთავრებულს შეუძლია ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, აქვს საპირისპირო აზრის პატივისცემის უნარი; ტოლერანტულია, განხილვის კრიტიკულ მომენტში შეუძლია აუღელვებლად მოისმინოს დისკუსიაში მონაწილე ყველა განსხვავებული პოზიციის მოსაზრება და დაიცვას საკუთარი.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი : 

პროგრამის ხელმძღვანელი:

ასოცირებული პროფესორები ვასილ კაჭარავა, 

ელ-ფოსტა:  vasil.katcharava@tsu.ge



ასოცირებული პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე

ელ-ფოსტა:  anastasia.zakariadze@tsu.ge








საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  სახვითი ხელოვნება / Fine Art



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სახვითი ხელოვნების ბაკალავრი / BA in Fine Art



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო 240 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის.

ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 75 ESTC კრედიტი სპეციალობის ძირითადი კურსებისთვის, 35 ESTC კრედიტი სპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის, 10  ESTC კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის



სწავლების ენა: ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახვს სახვითი ხელოვნების სფეროში პრაქტიკოსი-სპეციალისტის აღზრდას, რომელსაც შეძენილი აქვს მხატვრისთვის აუცილებელი ფუნდამენტური ჩვევები, ოსტატობა და ჰუმანიტარული განათლება. 

თანამედროვე მხატვარს ასეთ პირობას ხელოვნებისადმი საზოგადოების მოთხოვნა უყენებს. მხატვრის(ოსტატის) ჩამოყალიბების პროცესი ძირითადად ინდივიდუალურ-პრაქტიკული ხასიათისაა და დაოსტატების რეჟიმის საწყისი ეტაპი ხშირ შემთხვევაში ემყარება აპრობირებულ სქემას ”ოსტატი - შეგირდი”, მაგრამ თანამედროვე მხატვრობის ამოცანები ამ სქემის გარკვეული ცალმხრივობისა და შეზღუდულობის გადალახვას მოითხოვს. სწორედ აქედან გამომდინარეობს პროგრამის მიზანი - სტუდენტმა უნდა შეიძინოს ცოდნა და კვალიფიკაცია, რომელიც საკუთარი ინდივიდუალური შემოქმედებით საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის  გამოადგება. ამ მიზნისათვის კურსდამთავრებულის დარგობრივი კომპეტენცია და უნარ-ჩვევები დაზგურ ფერწერასა და გრაფიკაში, მხატვრულ                                                                      

კომპოზიციურ აზროვნებაში გამდიდრებული იქნება  ფუნდამენტური განათლებით ჰუმანიტარულ მეცნიერებეში. ამავე დროს პროგრამის მიზანია მომავალ სპეციალისტს შეუქმნას ფართო დიაპაზონის ბაზა  არჩევანისათვის სახვითი ხელოვნების სახეობებში და კარგი ფუნდამენტი მაგისტრატურის დონეზე სწავლების გასაგრძელებლად. ამ მიზანს ემსახურება ხატვისა და ფერწერის  აკადემიურიო პრინციპების ძირ-ფესვიანი შესწავლა სავალდებულიო საგანთა ბლოკში და მისი სინთეზი კომოზიციის არჩევით საგნებთან, რაც მხატვრული ხედვისა და აზროვნების ჩამოყალიბებისა და გასნვითარებისთვის არის მოწოდებული.

პროგრამით გათვალისწინებული  კომპლექსური სწავლება  სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების შესაბამის, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ არის ორიენტირებული. ეს ყველაფერი აუცილებელია კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისათვის.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება:

1. კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნებისა და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების დარგების განვითარების ისტორიის ზოგადი ცოდნა. სახვითი ხელოვნების ძირითადი, ტრადიციული დარგების (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, არქიტექტურა) და გამოყენებითი ხელოვნების დარგების დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების, ამოცანების და სტილისტიკის გარჩევის უნარი.

2. კურსდამთავრებული კარგად იცნობს დაზგური მხატვრობისთვის საჭირო მრავალფეროვან მასალას, აღჭურვილობას, მისი სწორად გამოყენების მეთოდიკას. 

3. კურსდამთავრებულს შეძენილი აქვს სახვითი ხელოვნებისთვის ფუნდამენტური ცოდნა ფერის, ფორმის, ჩრდილისა და განათების, სივრცისა და სასურათე სიბრტყის ურთიერთდამოკიდებულების, მხატვრული იდეის და თემატიკის შემოქმედების  საბოლოო პროდუქტთან  დაკავშირების შესახებ.

4. კურსდამთავრებული ესმის და აცნობიერებს სახვით ხელოვნებაში და დიზაინში კომპოზიციური აზროვნების მნიშვნელობას; აქვს მხატვრული კომპოზიციის სხვა და სხვა დარგში და მასალაში სტილისტური და მიზნობრივი დატვირთვის გათვალისწინებით გამოყენების ცოდნა.   

5. კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნების სფეროს ფართო ცოდნა,კომპოზიციური აზროვნების საფუძველზე დაზგური მხატვრობის კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება.

6. კურსდამთავრებულს ესმის ზოგადად მხატვრობის სპეციფიკა და ამ                                                                         

სფეროში შეფასების კრიტერიუმების არაერთგვაროვნება – აცნობიერებს, რომ როგორც ხელოვნების ნიმუშის, ასევე მხატვრული და დიზაინერული იდეის ხორცშესხმას, კონკრეტულ ამოცანასა და ჩანაფიქრს უნდა ესადაგებოდეს სახეთა პლასტიკა – მხატვრული ფორმის სტრუქტურა.

7. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები.

8. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში.

9. აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები.

10. რომელიმე სხვა (არამაპროფილებელი) სპეციალობის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები (არჩევით).

11. ძირითადი ენათმეცნიერული თეორიები, პრინციპები და კვლევის მეთოდები.

12. ინგლისური ენა  საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე;  არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპული ენა მინიმუმ A2 დონეზე.

13. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო კურსი (არჩევით)    



ცოდნის პრატიკაში გამოყენების უნარი

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება პროგრამისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს  და საგნების უმრავლესობა ამ  ამოცანას ემსახურება.

1. კურსდამთავრებულს აქვს დაზგურ ფერწერასა და გრაფიკაში, აგრეთვე გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების ესკიზებზე სამუშაოდ საჭირო მასალების, ინსტრუმენტებისა 

და დამხმარე ინვენტარის პრაქტიკაში  სწორად და ოპტიმალურად გამოყენების უნარ-ჩვევები.

2. კურსდამთავრებული სრულყოფილად ფლობს აკადემიური ხატვის ტექნიკას და ხერხებს – შეუძლია ნებისმიერი სირთულის მოდელის სწორი კონსტრუქციული გადმოტანა სასურათე სიბრტყეზე და მისი შემდგომი შუქ-ჩრდილული დამუშავება.

3. სკურსდამთავრებული ფლობს ზეთის ფერწერის, აკვარელის, ტემპერისა და გუაშის ტექნიკას. მას შეუძლია ამ სახეობის საღებავების მრავალფეროვანი შესაძლებლობების გამოყენება დაზგურ და მონუმენტურ ფერწერაში (სასურათე სიბრტყის მასალისა და დანიშნულების მიხედვით მათი სწორად შერჩევიდან ტექნიკური და სტილისტური ნიუანსების შეჯერებამდე) და გრაფიკაში, გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების ესკიზების შესაქმნელად. 

4. კურსდამთავრებულს შეუძლია ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება მხატვრული პრობლემების გადასაწყვეტად - სხვა და სხვა სამხატვრო ტექნიკის სინთეზისა ან მათი სამუშაოს შესრულების ეტაპების მიხედვით მონაცვლეობის მეშვეობით შექმნას მხატვრული პროდუქცია და შეასრულოს გაფორმებითი ხასიათის მხატვრული სამუშაო.

5. კურსდამთავრებული დაუფლებულია ნატურიდან ხატვის ფუნდამენტურ ცოდნას, უნარ–ჩვევებს და რთულ ტექნიკას. იცნობს სქემატური აგებისა და შუქ–ჩრდილური დამუშავების რთულ პრინციებს ხატვაში; შეუძლია ადამიანის სხეულის პლასტიკის სასწავლო ნახატის 

ტექნიკით სასურათე სიბრტყეზე გადმოცემა, შეუძლია დეტალურად დამუშავებული, მოცულობითი ხასიათის ნახატის გამთლიანებულ სახემდე მიყვანა.

6. კურსდამთავრებული დაუფლებულია ნატურიდან ფერში მუშაობის ფუნდამენტურ ცოდნას, უნარ–ჩვევებს და რთულ ტექნიკას. იცნობს ტონალურ–ფერადობრივი დამუშავების რთულ პრინციებს; შეუძლია ფერწერული ტექნიკით ნამუშევრის დეტალურად დამუშავება, კოლორისტულად გამთლიანებულ სახემდე მიყვანა.

7. ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება.

8. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ  საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში  საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა.

9. საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის  წაკითხვა და შექმნა ინგლისურ  ენაზე.

ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

10. ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის (არჩევით) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის.

11. ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და ანალიზი.

12. ძირითადი ენათმეცნიერული მეთოდების  გამოყენება ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად, კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის პროექტის (ნაშრომის) განსახორციელებლად.



დასკვნის უნარი

1. კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნების სფეროში შეფასების კრიტერიუმების არაერთგვაროვნების  გაცნობიერებაზე დაყრდნობით, როგორც ხელოვნების ნიმუშის, ასევე მხატვრული იდეის, კონკრეტული ამოცანის და გარემოსთვის მისადაგების შეფასებისას საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზის უნარი.

2. კურსდამთავრებულს აქვს სახელოვნებო სფეროში ინფორმაციის, მონაცემების შეგროვება და განმარტება - მხატვრული ანალიზის, დასკვნების გამოტანისა უნარი. 

3. კურსდამთავრებულს აქვს დასკვნების გამოტანისა და მათი იმპლემენტაციის უნარი  სახვითი ხელოვნების მომიჯნავე დარგთა სფეროში, მათში პლასტიკური საწყისის გამოვლენის მიზნით.

4. კურსდამთავრებული კარგად ერკვევა პლასტიკური ფორმის სტილურობში, რაც ცდათა და შეცდომათა მეთოდის ნაყოფია და დასკვნის უნარს ეფუძნება, პროდუქტიული დასკვნა აქ მხოლოდ გარკვეული სინთეზის შედეგად აღმოცენდება.

5.  კურსდამთავრებულს აქვს  მხატვრობაში სტილიზაციისადმი ინდივიდულაური,  შემოქმედებითი  მიდგომის უნარი, რაც სახვითი ხელოვნების სფეროში შემოქმედებითი აქტიურობის აუცილებელი პირობაა.



კომუნიკაციის უნარი

1.სახვით ხელოვნებაში კომპოზიციური და დარგობრივი, სტილისტური თუ  ტექნოლოგიური იდეების და პრობლემების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადებისა და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისთვის
ქართულ და უცხოურ ენებზე ზეპირად გადაცემის  უნარი.



სწავლის უნარი

1. შეუძლია სწავლების პროცესის  დაგეგმვა, სახვითი ხელოვნების სფეროში ფუნდამენტური ცოდნის ბაზაზე შედარებით ვიწრო დარგობრივ-შემოქმედებითი ინტერესების განსაზღვრა. 

2. სწავლის და პრაქტიკული მუშაობის სტრატეგიისა  და  დროის  ორგანიზება  სწავლების პერიოდში  ბუნებრივად შეძენილი უნარია, რადგან მხატვრობის  შესწავლა პროგრამის  მიხედვით შედგება  არაერთგვაროვანი  მეთოდიკისგან (თეორიული  ცოდნის  მიღება,  სახელოვნებო ტექნიკისა  და  უნარ-ჩვევების  განვითარება, მხატვრულ-კომპოზიციური  აზროვნება)  და ხარისხიანი  მხატვრული  პროდუქტის  მიღებაც მხოლოდ  სწორად  გაწერილი  ციკლების შესრულების  შედეგად შეიძლება.



ღირებულებები

1. კურსდამთავრებულს შეუძლია თანამედროვე სახელოვნებო სივრცეში მაღალმხატვრული, გემოვნებაზე და კომპოზიციურ აზროვნებაზე, დარგობრივი და სტილისტური ამოცანების ცოდნაზე დაფუძნებული  ღირებულებების ფორმირებაში მონაწილეობა და სწრაფვა მათი დამკვიდრებისათვის.

2. კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების შესაბამის, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნებაზე დაფუძნებული ღირებულებები.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს ლექციას, პრაქტიკულ მუშაობას,  საშინაო დავალებას, შუალედურ შეფასებას, პრეზენტაციას,  საბაკალავრო ნაშრომს, დასკვნით გამოცდას. სწავლების ფორმატში გამოყენებულია ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის,  დემონსტრირების ( ნამუშევრის შესრულების სხვა 

და სხვა ეტაპზე პედაგოგი პრაქტიკულად აჩვენებს სტუდენტს შესრულების ტექნიკურ ხერხებს), პრაქტიკული მეთოდები. 

ამავე დროს მოქმედებს სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობის მეთოდი, რომელიც სახვითი ხელოვნების სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე მეტად მნიშვნელოვანია, ეს გათვალისწინებულია აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემაში - სემესტრულ ცხრილთან ერთად ქვეყნდება ინდივიდუალური კონსულტაციების ცხრილი.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

 შეფასების სისტემა ასქულიანია (საბოლოო გამოცდის ქულა არ აღემატება 40-ს)

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური 
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შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დაუშვებელია  სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. საბოლოო  შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 

ა) შუალედურ შეფასებას ( დამოუკიდებლად არის განსაზღვრული თითოეული საგნის სილაბუსში)  ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი: ლევან სილაგაძე, მხატვარი, თსუ ასოცირებული პროფესორი.

ელ-ფოსტა: levan.silagadze@tsu.ge

ტელ:  577 400727

                                                                     




დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:  სახვითი ხელოვნება / Fine Art



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:     დამატებითი პროგრამა საკრედიტო მოცულობით შეადგენს ძირითადი პროგრამის ნახევარს - 60 კრედიტი (იხ. პროგრამის სტრუქტურა) და ბუნებრივია არ იძლევა საბაკალავრო დონით გათვალისწინებულ სრულ კვალიფიკაციას. 



სწავლების ენა: ქართული



საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი/სწავლის შედეგები:

პროგრამა მიზნად ისახვს სახვითი ხელოვნების სფეროში პრაქტიკოსი-სპეციალისტის აღზრდას, რომელსაც შეძენილი აქვს მხატვრისთვის აუცილებელი ფუნდამენტური ჩვევები, ოსტატობა და ჰუმანიტარული განათლება. 

მხატვრობის სპეციფიკის, ზოგადად სახვითი ხელოვნების სფეროს შემოქმდებითი, ინდივიდუალური ხასიათის  გამო აქვს საკუთარი პრიორიტეტები, სერიოზული მნიშვნელობა და მისი გავლა სტუდენტისთვის მეტად შედეგიანი შეიძლება იყოს  სახელოვნებო ჯგუფის სხვა სპეციალობების სტუდენტთათვის სახვითი ხელოვნების დამატებითი პროგრამა მათივე სპეციალობიდან გამომდინარე იძლევა უშუალო შედეგს. ხელოვნებათმცოდნეები პრაქტიკულ რეჟიმში ეზიარებიან სფეროს, რომლის შესწავლა მათი ამოცანაა, კინო-ტელე ხელოვნებაში მხატვრული ხედვა და აზროვნება რეჟისორის, ოპერატორის მუშაობის ერთ-ერთი მხარეა და მომავალ შემოქმედებით საქმიანობაში კინოხელოვანს მხატვრობაში თეორიულ-პრაქტიკული გამოცდილება ნამდვილად გამოადგება.

     სავალდებულო საგნების ბლოკიდან სტუდენტი გაივლის ფუნდამენტურ ნაწილს სახვითი ხელოვნების საფუძვლების და აკადემიური ხატვისა და ფერწერის სახით, ფიგურატიული პლასტიციზმის რთული ეტაპის გამოკლებით; კომპოზიციის არჩევით საგნებთან ერთად შედეგად ჩამოუყალიბდება მხატვრული ხედვა და კომპოზიციური აზროვნება. ეს ყველაფერი მას მისცემს საშუალებას, სურვილის შემთხვევაში, გააგრძელოს ინდივიდუალურად მხატვრული ოსტატობის დახვეწა ან შემოქმედებითი ტურის წარმატებით გავლის შემდეგ გააგრძელოს სწავლა სამაგისტრო პროგრამაზე, ან ინდივიდუალურად გახსნას საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალი, იმუშაოს ფერწერაში და გრაფიკაში.


სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს ლექციას, პრაქტიკულ მუშაობას,  საშინაო დავალებას, შუალედურ შეფასებას, პრეზენტაციას,  საბაკალავრო ნაშრომს, დასკვნით გამოცდას. სწავლების ფორმატში გამოყენებულია ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის,  დემონსტრირების ( ნამუშევრის შესრულების სხვა 

და სხვა ეტაპზე პედაგოგი პრაქტიკულად აჩვენებს სტუდენტს შესრულების ტექნიკურ ხერხებს), პრაქტიკული მეთოდები. 

ამავე დროს მოქმედებს სტუდენტთან ინდივიდუალური მუშაობის მეთოდი, რომელიც სახვითი ხელოვნების სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე მეტად მნიშვნელოვანია, ეს გათვალისწინებულია აკადემიური პერსონალის დატვირთვის სქემაში - სემესტრულ ცხრილთან ერთად ქვეყნდება ინდივიდუალური კონსულტაციების ცხრილი.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

 შეფასების სისტემა ასქულიანია (საბოლოო გამოცდის ქულა არ აღემატება 40-ს)

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური 
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შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

დაუშვებელია  სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. საბოლოო  შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 

ა) შუალედურ შეფასებას ( დამოუკიდებლად არის განსაზღვრული თითოეული საგნის სილაბუსში)  ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

 

საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი: ლევან სილაგაძე, მხატვარი, თსუ ასოცირებული პროფესორი.

ელ-ფოსტა: levan.silagadze@tsu.ge

ტელ:  577 400727













































საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: კინო-ტელე ხელოვნება/ Cinema and TV art



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ხელოვნების ბაკალავრი / Bachelor of Arts 

სპეციალობა: აუდიოვიზუალური ხელოვნება



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი





პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ESTC კრედიტი. საბაკალავრო 240 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 50 ESTC კრედიტი ეთმობა საფაკულტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 120 ESTC კრედიტი განკუთვნილია ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობისათვის. 60 ESTC კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა აირჩიოს სასურველი დამატებითი პროგრამა, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განსაზღვრულია ე.წ. თავისუფალი კრედიტებისათვის. ძირითადი (მაპროფილებელი) სპეციალობის 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 85 ESTC კრედიტი სპეციალობისძირითადი კურსებისთვის, 25 ESTC კრედიტისპეციალობის არჩევითი კურსებისთვის, ხოლო 10 ESTC კრედიტი განკუთვნილია საბაკალავრო ნაშრომისთვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა                                                                                   

პროგრამის მიზანი: ქართული კინემატოგრაფიის მრავალწლიანი ტრადიციებისა და კინოს სფეროში მსოფლიოს ცივილიზებული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს აუდიოვიზუალური ხელოვნების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, გააცნოს კინემატოგრაფიის ისტორია და მისი მნიშვნელობა ხელოვნების განვითარების ისტორიაში. ხელი შეუწყოს შემოქმედებითი მოღვაწეობის განვითარებას და აუდიო–ვიზუალური ფორმით გადმოცემას; შეასწავლოს კინო–ტელე დრამატურგიის ძირითადი პრინციპები, რეჟისურისა და ოპერატორის ხელოვნების საფუძვლები; სრულ და მოკლემეტრაჟიან მხატვრულ, დოკუმენტურ, სატელევიზიო და სხვადასხვა ჟანრის ფილმზე მუშაობის სპეციფიკა; კინოგაქირავებასთან და პროდუსინგთან დაკავშირებული საკითხები; 

პროგრამის მიზანია სტუდენტს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის ჩამოყალიბება. კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს ისეთი სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც ექნება როგორც ზოგადად ჰუმანიტარული, ისე ვიწრო დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები, რომლებიც უზრუნველყოფს მის დასაქმებას კინოხელოვნების, მედიის და სხვა მომიჯნავე სფეროებში შემოქმედებით ჯგუფებში და ადმინისტრაციულ პოზიციებზე.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები; ჩარიცხვის შემდეგ სტუდენტი გადის შემოქმედებით ტურს ტელე–კინო ხელოვნების ძირითად (major) პროგრამაზე სწავლის უფლების მოსაპოვებლად.  სასურველია ძირითად სპეციალობაზე სტუდენტმა სწავლა დაიწყოს მეორე სემესტრიდან, შემოქმედებითი ტურის გავლის შემდეგ.

 



სწავლისშედეგი:

ცოდნა-გაცნობიერება: კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე კურსდამთავრებულს აქვს კინო–ტელე ხელოვნების დარგობრივი სფეროს  ფართო და კომპლექსური ცოდნა. კერძოდ, ის ფლობს კინო-ტელე რეჟისურის ძირითად პრინციპებს, კონცეფციებსა და მეთოდებს; ტელეჟურნალისტიკის საფუძვლებს; მხატვრული ნაწარმოების აგების სპეციფიკას; ფირზე ასახული აუდიოვიზუალური ხელოვნების შექმნისთვის აუცილებელ საფუძვლებს; საპროდიუსერო საქმის ძირითად პრინციპებსა და მეთოდებს; კინოინდუსტრიასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს, რომელიც აუცილებელია კინო-ტელე რეჟისურაში საქმიანობისათვის. კურსდამთავრებული ასევე ფლობს ზოგადჰუმანიტარულ კომპეტენციებს, კერძოდ, იცნობს ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითად  ეტაპებს და მეთოდებს, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლებს; საქართველოს ისტორიის ძირითად ეტაპებს, ფაქტებსა და მოვლენებს აღიქვამს მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში; ფლობს აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებს და ძირითად ენათმეცნიერულ თეორიებს და კვლევის მეთოდებს; ფლობს ინგლისურ ენას საშუალო (B1) ან საშუალოზე მაღალ (B2) დონეზე; არჩევის შემთხვევაში რომელიმე სხვა ევროპულ ენას მინიმუმ A2 დონეზე. ფლობს ერთ–ერთი კლასიკური ან აღმოსავლური ენის საბაზისო დონეს.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია ზოგადად აუდი–ვიზუალურ ხელოვნებაში და კერძოდ, რეჟისურისა და ოპერატორის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა. ხელოვნების სფეროსთვის დამახასიათებელი ძირითადი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული და ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; მინიმალური დახმარების პირობებში აუდიოვიზუალური ნაწარმოების (რეკლამა, კლიპი, საინფორმაციო სიუჟეტი, ეტიუდი) შექმნის, პერსონაჟთან მუშაობის; დიალოგის აგების; კადრირების და კადრის კომპოზიციის აგების; მონტაჟითა და აუდიორიგით ტემპორიტმის შექმნის; რეპორტაჟის დაგეგმვისა და გადაღების; ტელეწამყვანთან მუშაობის; დუბლირებისა და სუბტიტრების დადების; ტელე-კინო პროდუქციის შექმნისას შესაბამისი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; ფილმის წარმოებისათვის მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების – მოწყობილობის, აპარატურის, ტექნიკური საშუალებებისა და მათი სათადარიგო ნაწილების უზრუნველყოფისა და გამოყენების, ჯგუფის გამოცდილ და პროფესიონალ წევრებთან/ხელმძღვანელთან კონსულტირების უნარი.

მას ასევე აქვს, ლოგიკური მსჯელობის, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების,  სწორი დასკვნებისა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირების უნარი; ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ საკუთარი აზრის დამაჯერებლად ჩამოყალიბების/არგუმენტირების, საშუალო ან საშუალოზე მაღალი სირთულის ტექსტის წაკითხვის და შექმნის უნარი ინგლისურ ენაზე, ერთ–ერთი სხვა ევროპული ენის (არჩევის შემთხვევაში) ცოდნის გამოყენება აკადემიური მიზნებისთვის;



დასკვნის უნარი: კინო–ტელე ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და განმარტება, განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება როგორც წერილობით, ასევე აუდიოვიზუალური ნაწარმოების მეშვეობით; დასამუშავებლად მიცემული მასალის ლოგიკურად აწყობა, ჩამოყალიბება და მისაღები ფორმულირებითა და ფორმით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. შეუძლია  მონაცემთა ინტერპრეტაცია, კრიტიკული შეფასება, სათანადო წერილობითი დასკვნის ჩამოყალიბება; კურსდამთავრებულს აქვს შესაბამისი ლიტერატურის შესწავლის, ფილმების შემადგენელ ნაწილებად დაშლის და შემოქმედებითი ანალიზის, თანამედროვე ტექნოლოგიის შესწავლის და პრქტიკულად გამოყენების შედეგად საკუთარი თვალსაზრისის ჩამოყალიბების უნარი. დასკვნის უნარი მჟღავნდება ბაკალავრთა მიერ პრაქტიკული ნამუშევრის შესრულებისას. სტუდენტის მიერ შექმნილ შემოქმედებით-საწარმოო პროექტში მჟღავნდება დროის ორგანიზებისა და     პრიორიტეტების გამოკვეთის უნარი;



კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა და ფილმის პროექტის დეტალური წერილობითი ანგარიში მომზადება. მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება, მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბოს თავის აზრები და შეხედულებები სხვადასხვა თემებზე; შეუძლია ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. შეუძლია აუდიტორიასთან კომუნიკაციის დამყარება აუდიო–ვიზუალური ნაწარმოების მეშვეობით; შეუძლია შემოქმედებით ჯგუფთან ეფექტურად მუშაობა, კომუნიკაცია პროდიუსერთან და დისტრიბუტორთან ფილმის მაყურებლებთან მიტანის მიზნით. აქვს საპროდიუსერო საქმიანობის განხორციელების უნარი. 



სწავლის უნარი: აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი პასუხისმგებლობისა და კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  



ღირებულებები: არჩევანის, დაკვირვების, თემის და იდეის ჩამოყალიბების, კინემატოგრაფიული სახის პოვნის შედეგად კურსდამთავრებული  აყალიბებს და ამკვიდრებს საკუთარ ღირებულებებს. აქვს უნარი პოპულარიზაცია გაუწიოს ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობებს. იცნობს პროფესიულ ეთიკას.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  ესეს,  ფილმის, საბაკალავრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს 

(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ტექნიკასთან ურთიერთობა, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.)  ყველა ეს მეთოდი თავს იყრის სტუდენტის მიერ ანალიტიკურ ნაშრომში გამოცდის თეორიული ნაწილის ჩაბარებისას და აუდიოვიზუალურ ნაწარმოებში (მოკლე დოკუმენტური, მხატვრული ფილმი, რეკლამა და ა.შ.)







სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიანკარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 





საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, მერაბ კოკოჩაშვილი, ასოცირებული პროფესორი, კინორეჟისორი.

ელ-ფოსტა: merab.kokochashvili@tsu.ge






საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: დაწყებითი განათლება /  Elementary Education



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: განათლების ბაკალავრი / Bachelor of Education 

სპეციალობა: მასწავლებელთა განათლება



სწავლების საფეხური : ბაკალავრიატი



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: რვა სემესტრი (240 კრედიტი) საბაკალავრო პროგრამაში 240 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 185 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა; 25 კრედიტი - საფაკულტეტო სავალდებულო დისციპლინები; პრაქტიკა – 20 კრედიტი; 10 კრედიტი - ე.წ. თავისუფალი კრედიტი.

ვინაიდან პედაგოგიური განათლება რეგულირებადი დარგია, ამიტომ აღნიშნული პროგრამა განისაზღვრება ძირითადი სპეციალობით 185 ECTS კრედიტის ოდენობით, საფაკულტეტო სავალდებულო და არჩევითი საგნებით 35 ECTS კრედიტის ოდენობით, პედაგოგიური პრაქტიკა- 20 ECTS კრედიტის ოდენობით. განათლების მოქმედი კანონის შესაბამისად, I–VI კლასებში ყველა საგანს (გარდა უცხოური ენებისა და ფიზიკური, შრომითი დს ესთეტიკური აღზრდის საგნობრივი ჯგუფებისა) ასწავლის ერთი მასწავლებელი, ამიტომ პროგრამა დაწყებით სკოლაში მოქმედ საგანთა სწავლების არჩევითობას სტუდენტისათვის  არ ითვალისწინებს.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: საქართველოში მოქმედი განათლების კანონის შესაბამისად, დაწყებითი საფეხური განისაზღვრება I-VI კლასით. დაწყებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია ისეთი მასწავლებლის მომზადება, რომელსაც ექნება დაწყებითი განათლების, როგორც დარგის, და არა _ სხვადასხვა დისციპლინის ნაკრების ხედვა. კურსდამთავრებული ღრმად უნდა ფლობდეს თითოეულ დისციპლინას ცალ-ცალკე და უნდა შეეძლოს ამ ცოდნათა გაერთიანება დაწყებითი სკოლის მასწავლებლის საფეხურის მოთხოვნებისა და მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. ამავე დროს, ბუნებრივია, მას უნდა ჰქონდეს პედაგოგიკურ-მეთოდიკური დისციპლინების ცოდნა და პრაქტიკული გამოყენების უნარი, მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და ღირებულებები. 

ყოველივე აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულს საშუალებას მისცემს, მაძიებლობის გავლის შემდეგ ჩააბაროს სასერტიფიკაციო გამოცდები და დასაქმდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საჯარო და კერძო სკოლებში დაწყებითი კლასების მასწავლებლად, სადაც შეიძლება ასწავლოს როგორც კონკრეტული საგანი, ასევე საგნობრივი ჯგუფი, რაც ეთანადება ზოგადი განათლების შესახებ კანონისა და ეროვნული სასაწავლო გეგმის მოთხოვნებს. გარდა ამისა, პროგრამის კურიკულუმის, კერძოდ კი საფაკულტეტო საგნების შესწავლის საფუძველზე, კურსდამთავრებულს საშუალება ეძლევა დასაქმდეს მომიჯნავე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 



სწავლის შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – განათლების ბაკალავრს აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას: დაწყებითი საფეხურით გათვალისწინებული სასწავლო საგნების ცოდნას, მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პრინციპებისა და შესაბამისი მოთხოვნების ცოდნას, დაწყებით სკოლაში მუშაობის მეთოდებისა და პრინციპების ცოდნას, პედაგოგიკური თეორიებისა და კონცეფციების ცოდნას, პედაგოგის პროფესიული სტანდარტისა და სათანადო ეთიკური ნორმების ცოდნას; შეძლებს სფეროს კომპექსური საკითხების გაცნობიერებას, მშობლებთან და კოლეგებთან მუშაობის ფორმები და მეთოდები:

· პედაგოგიკის ძირითადი ცნებები_  აღზრდა, განათლება, სწავლება;

· პედაგოგიკის მეთოდოლოგიური საფუძვლები და კვლევის მეთოდები;

· პიროვნების ფორმირების ფაქტორები; აღზრდის მიზნი და ამოცანები;

განვითარების და სწავლის ძირითადი თეორიების გაცნობა; ბავშვის კოგნიტური, ფსიქო-სოციალური და ფიზიკური განვითარების თავისებურებების და სწავლის პროცესზე მათი გავლენის გაცნობიერება; ბავშვის განვითარებისა და სწავლისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორების ცოდნა; მულტიკულტურული და ინტერკულტურული განათლების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების ცოდნა; მრავალფეროვანი რეალობის (კულტურული, ლინგვისტური, ასაკობრივი, ეთნიკური, რელიგიური, რასობრივი, სოციო-ეკონომიკური) გათვალისწინებით მრავალმხრივი ხედვის უნარი; პედაგოგიკის მეცნიერების როლისა და ადგილის გაცნობიერება სასწავლო–აღმზრდელობით პროცესში;



თეორიული ცოდნის მიღება–ცნებები: მეთოდი, ტექნოლოგია, ხერხი, სტრატეგია. ტექნოლოგიათა კლასიფიკაცია, ჯგუფური ტექნოლოგია, პრობლემაზე ორიენტირებული სწავლება და სხვა. დაუფლებულია ინგლისურს მინიმუმ B1 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით. ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების ძირითადი ეტაპები, კონცეპტები და მეთოდები, ფილოსოფიის ისტორიის, პოლიტიკისა და რელიგიის ფილოსოფიის, ეთიკის, ესთეტიკისა და ლოგიკის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საფუძვლები. საქართველოს ისტორიის ძირითადი ეტაპები, ფაქტები და მოვლენები მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტში. ფლობს აკადემიური წერის ძირითად პრინციპებს. 

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – საგნობრივ-პედაგოგიკურ-თეორიული ცოდნის სასწავლო პროცესში გამოყენება; დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემის ამოცნობა  და გადაჭრა შესაბამისი პედაგოგიურ-ეთიკური ნორმების გამოყენებით; სწავლების პროცესის მოსწავლეთა ინდივიდუალურ და ასაკობრივ თავისებურებებთან წარმატებით მისადაგება; აღმზრდელობითი სწავლების პრინციპის ეფექტური განხორციელება შესასწავლ მასალაზე დაყრდნობით; სასწავლო პროგრამის სწორი დაგეგმვა და ორგანიზება; სწავლება/სწავლის პროცესის ძირითადი პრინციპების, მეთოდების, ორგანიზაციის ფორმების, შეფასების ფორმებისა და მეთოდების ეფექტურად გამოყენება; კონკრეტულ სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში პედაგოგიკის ძირითადი ცნებებისა და ფილოსოფიის ძირითადი კანონების მიზნობრივად გამოყენება; მოსწავლეთა საჭიროებების შესწავლის და მათი სწავლების პროცესში გათვალისწინების უნარი; შეძლებენ სპეციალურ საგანამანთლებლო კონტექსში ადაპტირებას; თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების (ჯგუფური ტექნოლოგია, თანამშრომლობის ტექნოლოგია, თამაშის ტექნოლოგია, დისტანციური სწავლება და სხვათა) პროფესიულ გარემოში პრაქტიკული გამოყენება; აღზრდის მიზნიდან გამომდინარე კონკრეტული ამოცანების დასახვა და გადაჭრის გზების მოძებნა. მრავალფეროვან კონტექსტში საგანმანათლებლო პრობლემების და საკითხების გადაწყვეტას; შეძლებენ სხვადასხვა საკითხის სხვადასხვა პესპექტივით განხილვას და მიდგომების ტრანსფორმირებასა და ადაპტირებას;  მოსწავლეებთან და კოლეგებთან მეგობრული, თანამშრომლობითი ურთიერთობის დამყარება; მშობლების მობილიზება აღზრდის პროცესში მათთან თანამშრომლობის მიზნით. განათლების ბაკალავრს პროგრამით მიღებული შესაბამისი ფართო ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ისტორიული პროცესების ელემენტარული შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. ლოგიკური მსჯელობა, ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება, სწორი დასკვნების გამოტანა და ფილოსოფიური ცნებებით ოპერირება. ჰუმანიტარულ სფეროში სხვადასხვა პრობლემატიკის ირგვლივ საკუთარი აზრის დამაჯერებლად  ჩამოყალიბება /არგუმენტირება, მიზნის ადეკვატური ენობრივი ერთეულების შერჩევა და აკადემიურ გარემოში საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა. 

გ) დასკვნის უნარი – სასკოლო გარემოში საგნის სწავლებისას აუცილებელი პრიორიტეტების გამოყოფა, რესურსების მოძიება და გამოყენება; დარგობრივ სფეროსთან დაკავშირებული სიახლეების გაანალიზება და პროფესიულ საზოგადოებაში მასზე კომპეტენტური, არგუმენტირებული მსჯელობა; პედაგოგიური სიტუაციების ანალიზი და არსებული პრობლემების გადასაჭრელად ოპტიმალური გზებისა და ხერხების შერჩევა;

დ) კომუნიკაციის უნარი – ჯგუფებთან და ინდივიდებთან კომუნიკაციის ყველა ფორმის პროფესიულ დონეზე გამოყენება (ზეპირი, წერითი, დისკუსია, დებატები); თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) თავისუფლად გამოყენება, ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; ინფორმაციის კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის უნარი.  

ე) სწავლის უნარი – სწავლა/სწავლების პროცესში დასახული კონკრეტული მიზნისათვის საჭირო სიახლეების მოძიება და დამოუკიდებლად შესწავლა; საკუთარი სწავლის საჭიროების განსაზღვრა და ორგანიზაციის დაგეგმვა; საკუთარი ცოდნის თვითშეფასება და საჭიროების შემთხვევაში  სწავლის გაღრმავების   აუცილებლობის განსაზღვრა.

ვ) ღირებულებები – სწავლება/სწავლის პროცესში პროფესიული ეთიკის ნორმების პატივისცემა; მოსწავლის (მათ შორის უნარშეზღუდული) სრულფასოვან პიროვნებად აღქმის, ზრუნვისა და პატივისცემის უნარი; პროფესიულ ღირებულებათა სისტემის დამკვიდრებაში მონაწილეობის მიღების უნარი; ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემის უნარი.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: გამოიყენება სწავლება/სწავლის მეთოდები: ვერბალური – მონოლოგი, დისკუსია; წიგნზე მუშაობა – დამოუკიდებელი კითხვა; ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი, სინთეზი; ჯგუფური მუშაობა; ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება; ახსნა-განმარტებითი; ჯგუფური მუშაობა და ლექციაზე ნამუშევრის პრეზენტაცია; სხვადასხვა წყაროს გამოყენებით რეფერატის მომზადება; მოხსენების მომზადება და პრეზენტაცია; შემთხვევის განხილვა; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL); გონებრივი იერიში (Brain storming) .



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ქეთევან ჭკუასელი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პედაგოგიკის ინსტიტუტის სრული პროფესორი: 

ტელ: 22 23 76; 

5 93 33 12 18

ელ-ფოსტა: chkuaselik@yahoo.com

დამატებითი პროგრამის სახელწოდება:  პედაგოგიკა / Pedagogy



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი  (40 კრედიტი – პედაგოგიური დისციპლინები, 15 კრედიტი – სავალდებულო საგნობრივი ციკლის დისციპლინები, 5 კრედიტი – არჩევითი  პედაგოგიური ციკლის დისციპლინები)

სწავლების ენა:  ქართული



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი



პროგრამაზე მიღების წინაპირობა: ნებისმიერი ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი



პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება 

მიზანი:  დამატებითი პროგრამის პედაგოგიკის მიზანია სტუდენტს მისცეს პედაგოგიური და საგნობრივ – მეთოდიკური ციკლის დისციპლინების კომპლექსური ცოდნა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება განათლების რეფორმის მოთხოვნებთან. პროგრამის გავლის შედეგად სტუდენტს განუვითარდება ისეთი უნარები, როგორიცაა ინიციატიურობა, შემოქმედებითობა, სასწავლო პროგრამისა და გეგმის განვითარების დამოუკიდებელი ხედვა, მოსწავლეთა სწავლისადმი მოტივირება და სხვა. პროგრამაში წარმოდგენილი ყველა საგნის შინაარსი შესაბამისობაშია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ მასწავლებლის პროფესიულ და საგნობრივ სტანდარტებთან. დამატებითი სპეციალობის ფარგლებში მოსმენილი საგნები აისახება დიპლომის დანართში. აღნიშნული დამატებითი პროგრამის გავლის შედეგად, ნებისმიერი კვალიფიკაციის მქონე კურსდამთავრებულს მაძიებლობის გავლის შემდეგ, აქვს უფლება ჩააბაროს სასერტიფიკაციო გამოცდები და დასაქმდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, საჯარო და კერძო სკოლებში.



სწავლების შედეგი:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება – განათლების ბაკალავრს აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას: სასწავლო დისციპლინა (საგნობრივი სტანდარტი); მეთოდოლოგიურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები (პროფესიული სტანდარტი); სასწავლო პროცესში მოზარდის უფლებების დაცვის საკითხები; სწავლება/სწავლის თანამედროვე ტექნოლოგიები; კვლევის მეცნიერული მეთოდების საფუძვლები; განვითარების და სწავლის ძირითადი თეორიები; ბავშვის კოგნიტური, ფსიქო-სოციალური და ფიზიკური განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები; განათლების სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას; ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს, მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს; ზოგადსაგანამანთლებლო დაწესებეულებების მართვის საფუძვლებს, ეროვნულ სასწავლო გეგმას; სწავლების ძირითად პრინციპებს, სწავლების შეფასების სისტემას; დიდაქტიკის წარმოშობა და განვითარება; დიდაქტიკის ძირითადი ცნებები, სწავლების ორგანიზაციის ფორმები, მეთოდები, შეფასების სისტემა; კლასის მართვის თეორიული საფუძვლები; გაკვეთილის ეტაპების მართვის სტილი; კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების გზები და საშუალებები.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – სასწავლო საგნობრივი პროგრამის ანალიზი და დაგეგმვა; სწავლება/სწავლის პროცესის მრავალფეროვანი მეთოდებისა და სტრატეგიების გამოყენება; შეფასების სისტემის მეთოდების მორგება კონკრეტულ სასწავლო სიტუაციასთან; სასწავლო პროცესის მიზანმიმართული დაგეგმვა და მართვა; სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში ინკლუზიის სწორად განხორციელება; პროფესიულ-ეთიკური ნორმების დაცვა; სასწავლო პროცესში მშობლებთან და კოლეგებთან თანამშრომლობა. გაკვეთილის ეტაპების მართვა; შეფასების მეთოდებისა და პრინციპების ეფექტური გამოყენება; ჯგუფური მუშაობის მართვა; კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარება; მოსწავლეთა საჭიროებების შესწავლის და მათი სწავლების პროცესში გათვალისწინების უნარი; სასწავლო პროცესის დაგეგმვის და განხორციელების დროს მიღებული თეორიული ცოდნის გათვალისწინების უნარი.

გ) დასკვნის უნარი – სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების მოძიებისა და განმარტების,    სიტუაციების ანალიზისა და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; სასწავლო პროცესში არსებული ვითარების კრიტიკული ანალიზის, პრობლემის განსაზღვრის, მისი გადაჭრის უნარი;

დ) კომუნიკაციის უნარი – პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციის ყველა ფორმის გამოყენების უნარი; პროფესიულ დონეზე არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი; საინფორმაციო ტექნლოგიების გამოყენების უნარი, ინფორმაციის პროფესიულ დონეზე დამუშავების უნარი;

ე) სწავლის უნარი – სასწავლო დისციპლინაში საკუთარი ფაქტობრივი ცოდნის ობიექტური შეფასებისა და სწავლის საჭიროების განსაზღვრის უნარი; ახალი პროფესიული მასალის მოძიებისა და ხელმძღვანელთან ერთად დამუშავების უნარი.

ვ) ღირებულებები –  მოსწავლისა და მასწავლებლის ურთიერთობის ეთიკურ ნორმებს;  ურთიერთპიროვნული პატივისცემის ნორმებს; მასწავლებლის პროფესიისადმი პასუხისმგებლურ დამოკიდებულებას; კოლეგიალური უნარებს; მოსწავლეებისადმი ობიექტური და თანასწარი დამოკიდებულების პრინციპებს; მშობელთა საზოგადოებასთან თანამშრომლობითი დამოკიდებულების ნორმებს.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, საბაკალავრო/სამაგისტრო ნაშრომის (ან თარგმანის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



პროგრამის ხელმძღვანელი – სრული პროფესორი ქეთევან ჭკუასელი 

ტელ: 22 23 76; 

5 93 33 12 18

ელ-ფოსტა: chkuaselik@yahoo.com






დამატებითი პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი ენათმეცნიერება / Applied Linguistics 



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 60 კრედიტი, რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად: სავალდებულო საგნები - 40 კრედიტი; არჩევითი საგნები - 20 კრედიტი.



სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი

სწავლების ენა: ქართული 



პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებს მიეცეს საშუალება დამატებითი სპეციალობის სახით დაეუფლონ ენათმეცნიერებას და საკუთრივ თეორიული ღირებულების პარალელურად გაეცნონ ენათმეცნიერების გამოყენებით ასპექტებს: მეტყველების დეფექტების აღმოფხვრას, აფაზიის სხვადასხვაგვარი ფორმების მკურნალობას, ყრუ-მუნჯთა და უსინათლოთათვის სპეციფიკური საინფორმაციო სისტემების შექმნას, ტექსტის ლინგვისტიკის საფუძველზე ლინგვოკრიმინალისტიკას, ბუნებრივ ენათა მოდელირების,  ენობრივ კონსტრუქციათა ფორმალიზაციის საფუძველზე საინფორმაციო სისტემების განვითარებას და კომპიუტერული პროგრამების შექმნას, სოციოლინგვისტიკის, ფსიქოლინგვისტიკის და ეთნოლინგვისტიკის პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტას.



გამოყენებითი ენათმეცნიერების დამატებითი პროგრამა გამიზნულია როგორც ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ასევე, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, იურიდიულ და მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: წინაპირობის გარეშე



სწავლის  შედეგი

ცოდნა და გაცნობიერება 

· მიიღებენ არსებით ლინგვისტურ განათლებას - გაეცნობიან ენათმეცნიერების ძირითად კონცეფციებს, პრინციპებსა და თეორიებს;

· აითვისებენ ენათმეცნიერების ტერმინოლოგიასა და მეტაენას;

· ინტერესთა სფეროს გაფართოების შედეგად შეძლებენ ძირითადი სპეციალობის ფარგლებში ენათმეცნიერებასთან მკვეთ დისციპლინებში (სოციოლინგვისტიკა, ფსიქოლინგვისტიკა, კომპიკუტერული ლინგვისტიკა) სპეციალიზაციას, რაც გაზრდის შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

· შეძლებენ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას;

· გამოიმუშავებენ ენობრივი სტრუქტურების ლინგვისტური ანალიზის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს;

· გამოყენებითი ასპექტების არჩევის შემთხვევაში მათ შეეძლებათ თავიანთი ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება ექსპერიმენტულ ლინგვისტიკაში, ფსიქოლინგვისტიკაში, ლოგოპედიაში, სოციოლინგვისტიკასა და კომპიუტერულ ლინგვისტიკაში.

· შეეძლებათ პრაქტიკული ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარი მითითებების შესაბამისად.



დასკვნის უნარი

· სტუდენტს შეეძლება ენობრივი მონაცემებისა და მასალის შეგროვება, განმარტება, ამ მონაცემების ანალიზი სტრუქტურალისტური, კომპარატივისტური, გენერატიული და ექპერიმენტული მეთოდების გამოყენებით და ამ ანალიზზე დაყრდნობით დასაბუთებული დაკვნის ჩამოყალიბება.

კომუნიკაციის უნარი

· ის შეძლებს მოამზადოს დეტალური წერილობითი ანგარიში იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ, ზეპირად ჩამოაყალიბოს და გადასცეს ინფორმაცია სპეციალიტებსა თუ არასპეციალისტებს და შემოქმედებითად გამოიყენოს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. 

სწავლის უნარი

· სტუდენტი შეძლებს შეაფასოს საკუთარი სასწავლო პროცესი, თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად, და თავადვე განსაზღვროს თავის შერჩეულ ძირითად სპეციალობასთან თანაკვეთაში ლიგვისტიკის სფეროში ცოდნის გაღრმავებისათვის საჭირო სწავლის შემდგომი საფეხურები.

ღირებულებები 

· ზოგადჰუმანისტური ღირებულებების და ფასეულობების გათავისება;

· ეთიკური ნორმების და პრინციპების ცოდნა; 

· პროფესიონალად ჩამოყალიბებისკენ სწრაფვა, 

· ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემა;  



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები

სწავლების ფორმებია ლექციები და სამუშაო ჯგუფებთან მეცადინეობები, პრაქტიკუმები; დამატებითი ინფორმაცია სტუდენტებს მიეწოდება საკონსულტაციო შეხვედრებზეც. ლექციები და მეცადინეობები ინტერაქტიულია და ორიენტირებულია სტუდენტების აქტიურ ჩართულობაზე. ლექცია ტარდება ზეპირი ახსნა-განმარტებების სახით; რიგ შემთხვევებში გამოიყენება  თვალსაჩინოებები - სქემები, სტრუქტურირებული თეზისები და ძირითადი დასკვნები, PowerPoint პროგრამაში დამუშავებული სლაიდები. მსჯელობა ეფუძნება ევრისტიკულ, ინდუქციისა და დედუქციის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდებს; სამუშაო ჯგუფებში ეწყობა დისკუსია-დებატები. წერითი დავალებების შესრულების საფუძველზე ტარდება შემაჯამებელი შუალედური შეფასებები როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ საკითხებზე. საბოლოო გამოცდამდე ყოველი სტუდენტის მიერ მზადდება რეფერატი და/ან პრეზენტაცია (შერჩევით) გაფორმებული თვალსაჩინოებისა და PowerPoint სლაიდების სახით. პრეზენტაციები შესაძლებელია მომზადდეს როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 





საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი,  აკადემიკოსი  თამაზ გამყრელიძე

ელ-ფოსტა:tamaz.gamkrelidze@tsu.ge






დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის დასახელება: შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობა/Far East Studies 



სწავლების საფეხური: ბაკლავრიატი



პროგრამის მოცულობა:    დამატებითი (Minor) საბაკალავრო პროგრამისათვის  საჭირო 60 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 40 ECTS კრედიტი  ეთმობა სავალდებულო   სასწავლო კურსებს.

· 20 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სპეციალობის არჩევითი  დისციპლინებისათვის



პროგრამის სტრუქტურა მოიცავს ორ მოდულს (იაპონისტიკა და სინოლოგია).  საერთო საპროგრამო სავალდებულო დისციპლინებს ეთმობა 10 კრედიტი (შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია, შორეული აღმოსავლეთის რელიგიები), ხოლო თითოეული მოდულის სავალდებულო დისციპლინებს, შესაბამისად, 30–30 კრედიტი (25 კრედიტი მოდულის მაპროფილებელ ენას (იაპონური/ჩინური) და 5 კრედიტი შესაბამისი ქვეყნის კულტურას).



სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი:  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი (Minor) საბაკალავრო პროგრამა შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობა (რომელიც შეიცავს ორ მოდულს - იაპონისტიკა და სინოლოგია) კომპლექსურად შეისწავლის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონს, კერძოდ: შესასწავლი ქვეყნების ენას (ჩინურს, ან იაპონურს), ისტორიას, კულტურას, რელიგიებს, ეკონომიკას, შორეული აღმოსავლეთის ქალაქებსა და საქალაქო ცხოვრებას, რეგიონში პირველი ევროპელების შეღწევასა და ქრისტიანობის გავრცელების ისტორიას.

 საქართველოს ამჟამინდელი მრავალმხრივი საერთაშორისო ურთიერთობის ფონზე, შორეული აღმოსავლეთის სამყაროს ისტორიულ-კულტრული ფენომენის შესწავლა უაღრესად აქტუალური და მნიშვნელოვანია, რაც განპირობებულია რეგიონის მზარდი პოტენციალით მსოფლიოს გლობალური პრობლემების გადაწყვეტაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდენეობის ინსტიტუტში, სადაც ათეული წლებია ტრადიციული დარგები ფუნქციონირებს, უთუოდ საშურ საქმეს წარმოადგენს ახალი დარგები (ამ ეტაპზე დამატებითი პროგრამის ფორმატში) ფუნქციონირება. ვფიქრობთ, უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების ფონზე, რომლებიც რეფორემებისა და ინოვაციებისკენაა მიმართული, შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობის პროგრამის ფუნქციონირება შედეგიანად და წარმატებულად  წარმოჩინდება.

 პროგრამის მიზანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგში ფართო და ზოგადი ცოდნის  ფონზე, სტუდენტს შესძინოს საბაზისო და კონცენტრირებული ცოდნა  შორეული აღმოსავლეთის  რეგიონის შესახებ, რომელიც, როგორც უკვე აღინიშნა, საკმაოდ ფართო სპექტრს მოიცავს.  ამასთანავე, პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტებს გამოუმუშავოს დარგში სამუშაოდ აუცილებელი ძირითადი კვლევითი მეთოდების გამოყენების უნარი; განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  მაპროფილებელი ენების – იაპონურისა და ჩინურის შესწავლას, რათა სტუდენტებმა შეძლონ საჭირო მასალის ორიგინალში, ლექსიკონის ან სხვა დამხმარე მასალის გამოყენებით წაკითხვა, და, შესაბამისად, მისი გამოყენება დარგობრივ საკითხთა განხილვისას ისტორიულ-პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ჭრილში.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისკენ. მისთვის პიროვნული თავისუსფლების ეთიკური  იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ-ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობა  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს არ ანიჭებს აკადემიურ ხარისხს, მაგრამ ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით, ის აღრმავებს სტუდენტის ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს; აძლევს მას შესაძლებლობას შეიძინოს გარკვეული საბაზისო ცოდნა, რომელიც მას ძირითად სპეცილობასთან ერთად შრომის ბაზარზე ან განათლების შემდგომი საფეხურისათვის გამოსადეგ დარგობრივ კომპეტენციებს ჩამოუყალიბებს.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობა დასაქმების სფეროს გაუფართოვებს როგორც თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ისე სხვა ფაკულტეტის  (მაგალითად, პოლიტიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა) გარკვეული სპეციალობის კურსდამტავრებულებს და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაფართოება-გაღრმავების პირობებში საშუალებას მისცემს სტუდენეტებს, მათი დასაქმება მოხდეს როგორც პრაქტიკულ სამუშაოზე შესაბამის ქვეყანაში, ისე სხვადასხვა კერძო ერთობლივ პროექტებსა და საქართველოში არსებულ კომპანიებში.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: „შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდენობის“ დამატებით სპეციალობაზე სტუდენტი მიიღება წინაპირობების გარეშე. სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დამატებითი პროფესია აირჩიოს მეორე სემესტრიდან.  სემესტრების მიხედვით კრედიტების  აღება  სტუდენტზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, გამოცხადებული საგნების გათვალისწინებით. 



სწავლის შედეგები: უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მიხედვით,  შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობის  დამატებითი  (Minor)  საბაკალავრო პროგრამა განეკუთვნება მიმართულებათაშორის რეგიონმცოდნეობითი პროფილის დარგს. აღნიშნული პროგრამის კურიკულუმი შედგება სასწავლო კომპონენტებისგან, რომლებიც რეგიონმცოდნეობის დარგის სპეციფიკის გათვალისწინებით მიზნად ისახავს მაპროფილებელი ენის (ჩინური, ან იაპონური),  ქვეყნების ისტორიის, რელიგიის, კულტურისა და ხელოვნების  შესწავლას. სასწავლო კომპონენტები განაწილებულია სავალდებულო და არჩევით საგნებად. დარგობრივი ცოდნის უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული მნიშვნელობის სასწავლო დისციპლინები კონცენტრირებულია სავალდებულო საგნების ბლოკში. დამატებითი სპეციალობის სასწავლო დისციპლინები  (სავალდებულო და არჩევითი) ითვალისწინებს საქართველოს განათლების  მინისტრის №120/ნ  ბრძანებით განსაზღვრული სწავლის შედეგების მიღწევას, რომელიც მოიცავს დარგობრივ და ზოგად კომპეტენციებს. მათი თანმიმდევრული გავლა გულისხმობს წინა კომპონენტით მიღებული სწავლის შედეგების საფუძველზე დამატებითი სწავლის შედეგების მიღწევას და ერთობლიობაში უზრუნველყოფს პროგრამის მიერ დასახული ერთიანი სწავლის შედეგების მიღწევას.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობის  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართულ ყოველ სასწავლო კომპონენტს გააჩნია თსუ აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული სილაბუსის ნიმუშის შესაბამისი სილაბუსი, რომელშიც ნათლად არის გაწერილი კურსზე დაშვების წინაპირობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), კურსის მიზნები, შედეგები, ამ შედეგების მიღწევის მეთოდები, შეფასების სისტემა, სასწავლო მასალის შინაარსი და თემატიკა, რომელიც გაწერილია თხუთმეტ სამუშაო კვირაზე. სილაბუსში მოცემულია ინფორმაცია სავალდებულო და დამატებითი ლიტერატურის შესახებ, ასევე შუალედური შეფასებებისა და სხვა კრიტერიუმებით შეფასების შესახებ.

თითეული სასწავლო კომპონენტის კრედიტების მოცულობა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით N3 გათვალისწინებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო პოგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს. სტუდენტის საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ლექციაზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ მეცადინეობას, დამოუკიდებელ მეცადინეობას, გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას, ფასდება კრედიტით, რომელიც თსუ–ში მოქმედი რეგულაციით უტოლდება 25 ასტრონომიულ საათს.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონისმცოდნეობის  დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული ერუდირებული, შორეული აღმოსავლეთის რეგიონის მცოდნე კომპეტენტური პირია, რომელსაც ძირითად სპეციალობასთან ერთად, მიღებული აქვს ზოგადი განათლება ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში; ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა ინტრეპრეტირება და საკუთარი პოტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა; მას შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები,რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისათვის.

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს ფლობს აღმოსავლეთის რეგიონის ენებს (ჩინური, იაპონური) B1 დონეზე ინგლისურთან ერთად (მინიმუმ B1 დონე); კარგად იცნობს რეგიონის კულტურულ-ისტორიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითრების ძირითად ეტაპებს, რაც გულისხმობს შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების (ძირითადად ჩინეთი და იაპონია) ისტორიის, კულტურის, რელიგიების, ეკონომიკის, ისტორიული ქალაქებისა და საქალაქო ცხოვრების , დასავლური სამყაროს და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიული ურთიერთობების შესწავლას.

ამასთანავე, აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს  პროგრამით შესწავლილი მასალის ანალიზის, სინთეზის  და განზოგადების უნარი; დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; საკუთარი სწავლის პროცესის გააზრებულად და გონივრულად დაგეგმვა პროფესორთა რეკომენდაციების გათვალისწინებით;  შემდგომი სწავლის საჭიროების გაცნობიერება პროფესიული სრულყოფისათვის; ეთიკური და პროფესიული ღირებულებების დაცვა; საკუთარი და უცხოური ისტორიულ-კულტურული და იდეოლოგიური ღირებულებების პატივისცემა, ტოლერანტობის უნარი.

   პროგრმით მინიჭებული ცოდნა (შორეული აღმოსავლეთის ენების, ისტორიის, კულტურის, რელიგიის, ეკონომიკის),  ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი და ზოგად-ტრანსფერული  უნარები და შეძენილი ფართო კომპეტენციები  უზრუნველყოფს კურსდამთავრებულების შრომით ბაზარზე დასაქმებას მათ ძირითად სპეციალობასთან კომბინაციით.



ა) ცოდნა და გაცნობიერება _ პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს შორეული აღმოსავლეთის რეგიონის ენების (ჩინური, იაპონური) B1 დონეზე ცოდნა.რეგიონის კულტურულ-ისტორიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითრების ძირითადი ეტაპების ცოდნა, რაც გულისხმობს შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების (ძირითადად ჩინეთი და იაპონია) ისტორიის, კულტურის, რელიგიების, ეკონომიკის, ისტორიული ქალაქებისა და საქალაქო ცხოვრების , დასავლური სამყაროს და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიული ურთიერთობების შესწავლას.

ბ)ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი _ პროგრამით შესწავლილი ძირითადი საკვანძო საკითხებისა თუ პრობლემების გადასაჭრელად ინოვაციური მეთოდების გამოყენება; სხვადასხვა ხასიათის პროექტის განხორციელება წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.  კურსდამთავრებულს შეუძლია ჩინური და იაპონური ენებიდან ლექსიკონის დახმარებით თარგმანის შესრულება. შეუძლია კომუნიკაციის დამყარება ენის მატარებელთან გარკვეულ  (B1) დონეზე. 

გ) დასკვნის უნარი _ პროგრამით შესწავლილი მასალის ანალიზის, სინთეზის  და განზოგადების უნარი; დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.  D

დ) კომუნიკაციის უნარი_ შორეული აღმოსავლეთის რეგიონთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემური საკითხებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ წერილობითი და ზეპირი ანგარიშის მომზადება; ინფორმაციის მიწოდება; საჭირო ინფორმაციის მოსაძიებლად თანამედროვე საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენება.  

ე) სწავლის უნარი_ საკუთარი სწავლის პროცესის გააზრებულად და გონივრულად დაგეგმვა პროფესორთა რეკომენდაციების გათვალისწინებით;  შემდგომი სწავლის საჭიროების გაცნობიერება პროფესიული სრულყოფისათვის. 

ვ) ღირებულებები_ ეთიკური და პროფესიული ღირებულებების დაცვა; საკუთარი და უცხოური ისტორიულ-კულტურული და იდეოლოგიური ღირებულებების პატივისცემა, ტოლერანტობის უნარი. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები : სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკუმის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, საბოლოო გამოცდის ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. გთავაზობთ ზოგად ჩარჩოს:

91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით.

შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.





საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი ნანა გელაშვილი
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სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება:

რელიგიის ფენომენის უნივერსალობა და აქტუალობა ნებისმიერი საზოგადოებისათვის ეჭვს არ იწვევს. დღეისათვის მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები დიდწილად კვლავაც განსაზღვრულია რელიგიური ფაქტორებით. ჩვენში არსებული ბევრი პრობლემა იმითაა გამოწვეული, რომ არ არსებობს საუნივერსიტეტო თეოლოგიური განათლების მიღების შესაძლებლობა. უნივერსიტეტს გააჩნია თეოლოგიის სწავლების გარკვეულ გამოცდილება და  ტრადიცია,  ფილოსოფიის მიმართულებაზე არსებობდა თეოლოგიის სპეციალობა.  

საქართველო ტრადიციულად მაღალი რელიგიური კულტურის  ქვეყანაა და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ ღია საზოგადოებად ჩამოყალიბებას დიდწილად განსაზღვრავს რელიგიური ტოლერანტობისა და თავისუფლების დამკვიდრება. რელიგიური ცხოვრების აღორძინების  პირობებში თეოლოგიური განათლების მწვავე დეფიციტი ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ფანატიზმისათვის. რელიგიური ფანატიზმის დაძლევის წინაპირობად მიგვაჩნია საუნივერსტეტო განათლების დონეზე თეოლოგიის საფუძვლების სწავლება და რელიგიის ფენომენის ფილოსოფიური გააზრება. საუნივერსიტეტო თეოლოგიის  პროგრამის ამოქმედება ხელს შეუწყობს რელიგიათა დიალოგსა და ურთიერთგაგებას. პროგრამის დანერგვა ხელს შეუწყობს უახლოეს მომავალში მის გარდაქმნას ძირითად პროგრამად. იგი შესაძლებელს გახდის თეოლოგიის უფრო ფართო რეპრეზენტაციას კვლევისა და სწავლების საერთაშორისო სივრცეში და ურთიერთთანამშრომლობის დამყარებას სხვა უნივერსიტეტების  თეოლოგიურ ფაკულტეტებთან. პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია რუმინეთის კონსტანცის „ოვიდიუსის“ სახელობის უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტი და ამავე უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფესორი ნიკოლაე დურა. 



პროგრამის   მიზანია  თეოლოგიური ცოდნის საფუძვლების, ბიბლიის წიგნთა ისტორიის, სამყაროს შექმნის,  ცოდვით დაცემის და მისი შედეგების შესწავლა. შეისწავლის ეკლესიის მამათა მოღვაწეობას, საეკლესიო ღვთისმეტყველებას, ბიბლიის განმარტების არსებით პრინციპებს, ეკლესიის ისტორიის ეპოქალური დანიშნულების გაღრმავებულ გაგებასა და წვდომას. რელიგიის ფენომენის სისტემატურ და მეცნიერულ გააზრებას,  მისი ჭეშმარიტების, საზრისისა და მნიშვნელადობის კვლევას. სწავლების ძირითადი მიმართულებაა მართლმადიდებლური ღვთისმეტყველება; ამავედროულად, პროგრამის ფარგლებში   ზოგადად რელიგიის ფენომენის და მსოფლიო რელიგიების ფილოსოფიური გააზრება; აზროვნების რელიგიური პოსტულატების განმარტება და  კრიტიკული გააზრება; როგორც შუა საუკუნეების, ისე აღორძინების, განმანათლებლობის, ახალი და უახლესი ეპოქების რელიგიურ-ფილოსოფიური კონცეფციების  შესწავლა. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: დამატებითი სპეციალობაზე „თეოლოგია“ შეუძლია ისწავლოს   უნივერსიტეტის ნებისმიერი სპეციალობის სტუდენტმა, თსუ რეფორმირებული პროგრამების სწავლების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ თეოლოგიისადმი არსებობს ჩვენი სტუდენტების განსაკუთრებული ინტერესი; განსაკუთრებით ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, სოციალურ-პოლიტიკური, საბუნებისმეტყველო და იურიდიული ფაკულტეტებიდან. 

სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა დამატებითი პროგრამა აირჩიოს მესამე სემესტრიდან. 







სწავლის შედეგი:

ა. ცოდნა და  გაცნობიერება:  

· ზოგადი ღვთისმეტყველების ძირითადი ასპექტების ცოდნა. 

· ეკლესიის განვითარების ისტორიული ეპოქების ცოდნა, განსაკუთრებით მართლმადიდებლური საღვთისმეტყველო ტრადიციის, წმინდა მამების თეოლოგიური ნააზრევის შესწავლა და ქართული თეოლოგიური აზრის განვითარების ისტორიის ცოდნა.

· სხვადასხვა თეოლოგიური ტექსტებისა და კომენტარების ცოდნა.

· ძირითადი თეოლოგიური სწავლების  ცოდნა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა წმინდა წერილი, პატრისტიკა, ეგზეგეტიკა, დოგმატიკა, ქრისტიანული ეთიკა, კანონიკურ სამართალი და რელიგიური ანთროპოლოგია. თანამედროვე თეოლოგიის ძირითადი მიმდინარეობების კომპლექსური ცოდნა.



ბ. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

· განსახილველი საკითხის ნათლად არტიკულირება, აზრის სიზუსტის მიღწევა და მისი ადეკვატური გამოყენება დებატებისას; 

· სხვადასხვა ტრადიციაში და ეპოქაში გამოთქმულ შეხედულებათა და ტექსტების აზრის ინტერპრეტაცია;     

· თეოლოგიური კვლევის მეთოდების გამოყენება წამოჭრილი პრობლემების გადასაჭრელად;

· სპეციფიკური თეოლოგიური ცნებების ადექვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში; 

· სხვადასხვა დროის და ტრადიციის ტექსტების აღქმა; 

· შესაბამისი ლიტერატურიდან ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი. 

გ. დასკვნის უნარი: 

· სწავლის პროცესში საჭირო მასალის, მონაცემების მოპოვება და შეგროვება, მათი  ინტერპრეტაციის და განმარტების უნარი. 

· თეოლოგიური თვალსაზრისებისა და მიდგომების ცოდნის გამოყენება სათანადო მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზის ჩასატარებლად. 

· მასალის ანალიზისა და კლასიფიკაციის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებისა და აბსტრაგირების უნარი, 

· ანალიზის და გადმოსაცემი არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი,

·  კონკრეტულიდან ზოგადზე გადასვლის უნარი.

დ. კომუნიკაციის უნარი: 

· საღვთისმეტყველო ტრადიციებისა და თვალსაზრისების პრეზენტაციისა და წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარი; 

· მათი კონცეპტუალური სახით ჩამოყალიბებისა და გადაცემის  უნარი სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად. 

· საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი. 

· რელიგიათა და კულტურათა    დიალოგში მონაწილეობის და დებატების უნარი. 

ე. სწავლის უნარი: 

· დარგის სწავლების პროცესის, საკუთარი საჭიროებების, ამოცანებისა და პერსპექტივების სისტემატური შეფასების უნარი; 

· შემოქმედებითი, თვითკრიტიკული და დამოუკიდებელი აზროვნების  და შემდგომი სწავლის საჭიროების დადგენის უნარი;

· დროისა და შრომის ორგანიზების უნარი; დარგში საკუთარი თავის მოტივირების უნარი.

 ვ. ღირებულებები: 

· ღირებულებით ორიენტაციებში გარკვევა, 

· ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა და ხელშეწყობა,

· თეოლოგიური ცოდნის საფუძველზე გარკვევა იმისა, თუ რა არის მოვალეობა, თავისუფლება, პასუხისმგებლობა, ჭეშმარიტება, სიკეთე, მშვენიერება, სიყვარული.

· საპირისპირო აზრის პატივისცემის უნარი, 

· არგუმენტების მოყვანის უნარი, განხილვის კრიტიკულ მომენტში ყოველგვარი შეურაცხყოფისა და წყენის მიყენების გარეშე.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად მინორ პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით.





საკონტაქტო პირი: პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი ირაკლი ბრაჭული






















სამაგისტრო პროგრამები 








სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  ფილოსოფია /  Philosophy



სამაგისტრო პროგრამა ფილოსოფიაში სტუდენტებს სთავაზობს სამ სასპეციალიზაციო მოდულს: 1. კულტურის ფილოსოფია/Philosophy of Culture, მოდულის ხელმძღვანელი პროფესორი აკაკი ყულიჯანიშვილი. 2. პოლიტიკის ფილოსოფია/Political Philosophy, მოდულის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი დემურ ჯალაღონია 3. ზნეობის  ფილოსოფია და გამოყენებითი ეთიკა/Moral Philosophy and Applied Ethics,  მოდულის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე.	 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის მაგისტრი. ქვედარგი/სპეციალიზაცია: კულტურის ფილოსოფია/პოლიტიკის ფილოსოფია /ზნეობის ფილოსოფია და გამოყენებითი ეთიკა.   Master of Arts in Philosophy. Areas of  Specialization: Philosophy of Culture /Political Philosophy/Moral Philosophy and Applied Ethics)





სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა





პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა  –  მოიცავს 120 ECTS კრედიტს.  სასპეციალიზაციო მოდულს სტუდენტი ირჩევს სწავლების II სემესტრიდან. პროგრამისთვის საერთო საგნები  მოიცავს 30 ECTS კრედიტს. თითოეულ მოდულზე III-IV სემესტრში გათვალისწინებულია სასპეციალიზაციო სავალდებულო საგნები 30 ECTS კრედიტი, არჩევითი საგნები  30 ECTS კრედიტი. მაგისტრანტს შეუძლია არჩევითი საგნების აღება ნებისმიერი მოდულიდან. IV სემესტრის 30 ECTS კრედიტი დაეთმობა სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებას.



სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი:

პროგრამა მიზანად ისახავს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულების ერთ-ერთი ფუნდამენტური დარგის ფილოსოფიის  სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა თეორიული, საკონსულტაციო და საექსპერტო, აგრეთვე პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს ქვეყნაში დემოკრატული ღირებულებების დამკვიდრებას.   პროგრამის მიზანია თანამედროვე სამყაროში მიმდინარე გლობალური აკულტურაციის პროცესების, მულტიკულტურული გარემოს, კულტურათშორის ინტენსიური ურთიერთობების გამომწვევი და მორალური ღირებულებათა გადაფასების გამომწვევი მიზეზების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური ცოდნის გადაცემა შემდეგი მიმართულებებით: კულტურის ფილოსოფია, პოლიტიკური ფილოსოფია, ზნეობის ფილოსოფია და გამოყენებითი ეთიკა. სამაგისტრო პროგრამის  თითოეულ სასპეციალიზაციო მოდულში ექსისტენცის ტრანსცენდირების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ონტოლოგიური მოდუსია წარმოდგენილი, რომელთა გათვალისწინების გარეშე ფილოსოფია ვერ შეძლებს საკუთარი მოწოდების რეალიზებას და სამყაროში ადამიანის ადგილის სრულფასოვან განსაზღვრას. პროგრამის ფარგლებში გაანალიზდება გლობალიზაციის ძირითადი მახასიათებლები, მოხდება თანამედროვე სამყაროში იდენტობის მნიშვნელობის გაცნობიერება. თვითმყოფადობის და მასზე სხვა კულტურების გავლენების პოზიტიური და ნეგატიური მხარეების გაცნობიერება;  პროგრამის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პოსტმოდერნული პოსტულატების სისტემატურ და კრიტიკულ გააზრებას. ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენებით განხორციელდება ქართული და დასავლური (ევროპული და ამერიკული) ფილოსოფიური აზრის კვლევა. 

სამაგისტრო პროგრამა იმ ფილოსოფიური მიმდინარეობების, კონცეფციების, სტრატეგიების შესწავლაზეა ორიენტირებული, რომელთა გარეშეც დღევანდელ ინტელექტუალურ ვითარებაში წარმოუდგენელია ფილოსოფიური პრობლემების თემატიზირება და გადაწყვეტა. 



I მოდულის  მიზანი: 

მოდული მიზნად ისახავს ხელოვნებასთან და ზოგადად კულტურასთან დაკავშირებული კონცეპტუალური საკითხების  სწავლებას. ამ ნიშნით  განხორციელდება ამა თუ იმ მხატვრული მიმდინარეობის, კონცეფციის, კვლევითი სტრატეგიის, თანამედროვე კულტურული ვითარებისათვის დამახასიათებელი მოვლენების გააზრება.

კულტურის ფილოსოფიის სფეროს სწავლება მოწოდებულია ხელი შეუწყოს ადამიანის პიროვნულ ორიენტაციას თანამედროვე სამყაროში; გაარკვიოს იგი განსხვავებულ კულტურათა ,,ენებში’’ და ჩამოუყალიბოს მათი გაგების უნარი, რომლის მეშვეობით მან უნდა შეძლოს შეიმუშავოს თვალსაზრისი კულტურათა და ხელოვნების სტილთა მრავალფეროვნების, მათი უნიკალობის და თვითღირებულების შესახებ; მოდული მიზნად ისახავს  თანამედროვე საკაცობრიო ღირებულებებში ორიენტირებისა და კულტურათა დიალოგში მონაწილეობის უნარის გამომუშავებას.



II მოდულის მიზანი:

 თანამედროვე მწვავე პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით დღის წესრიგში დგას  ახალი ორიენტირების დაძებნა და მათი მიხედვით მოქმედებების, საშუალებების გამონახვა, ამ ვითარებების გათვალისწინებით პროგრამის მეორე მოდული  მიზნად ისახავს პოლიტიკური ფილოსოფიის სფეროს შესწავლას. მოდულის კურიკულუმი იმგვარადაა აგებული, რომ სტუდენტმა შესძლოს სახელმწიფო მმართველობის, მოქალაქისა და სახელმწიფოს ურთიერთობათა პრობლემების კვლევა. ამ მიზნით მოდულის ფარგლებში გაანალიზებული იქნება არა მარტო პოლიტიკურ ღირებულებათა სისტემა და მათი კონცეპტუალიზაცია, არამედ სინამდვილე, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკურ ღირებულებებთან. პოლიტიკური დისკურსის ფარგლებში გაანალიზდება თავისუფლება, სამართლიანობა, თანასწორობა, წესრიგი და მათი რეალიზაციის რაგვარობა, ასევე დასავლეთის ქვეყნებში აპრობირებული პოლიტიკური ფილოსოფიის მიღწევები; მოდულის ფარგლებში განხორციელდება დემოკრატიის, ტოტალიტარიზმის და საერთაშორისო ურთიერთობათა ზოგადი ასპექტების კვლევა, პოლიტიზაციის გლობალურ პროცესთან ერთად პოლიტიკური სისტემების უძირითადესი შინაგანი წინააღმდეგობების ჩვენება, პოლიტიკური დისკურსის სივრცეში წარმოშობილი დილემების ანალიზი.   ამასთან  სტუდენტს საშუალება ექნება გაეცნოს  პოლიტიკური ფილოსოფიის განვითარების ეტაპებს, სოკრატე-პლატონიდან დაწყებული დღემდე,  პოლიტიკური ფილოსოფიის დამფუძნებლების და კლასიკოსების შრომებს,  ძალაუფლების თანამედროვე ფილოსოფიურ თეორიებს, თანამედროვე ევროპული და ამერიკული პოლიტიკური ფილოსოფიის პრობლემებს,  პოლიტიკური იდეოლოგიების ფილოსოფიურ საფუძვლებს, მოდერნის, პოსტმოდერნის და თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფიის ძირითად კონცეპტებს.

  

III  მოდულის მიზანი:  

მესამე მოდული მიზნად ისახავს ზნეობისა  და გამოყენებითი ეთიკის  სფეროს, მის ძირითად მიმართულებებს, პრობლემატიკისა და სააზროვნო ტრადიციების შესწავლას.  მოდულის ფარგლებში მოხდება ეთიკური პრობლემების დილემური, დისკუსიური ხასიათის სწავლა და სწავლება; სტუდენტები შესწავლიან თუ როგორ ხდება ზნეობის ფილოსოფიის კრიტერიუმების ცნობიერების ამა  თუ იმ  ნაირსახეობის, მრწამსის და პრაქტიკის განმსაზღვრელ ფაქტორებად ჩამოყალიბება; ამ მიზნით თანამედროვე კულტურა გაანალიზდება ზნეობის ფილოსოფიის კონცეპტუალური ჩარჩოს ფარგლებში. ხოლო  თანამედროვე ეთიკური თეორიების ისტორიული საფუძვლების გახსნის გზით, განხორციელდება  თანამედროვე ეთიკური დილემების არსთან მათი დაკავშირება; მოდული სტუდენტს საშუალებას მისცემს გაერკვეს თანამედროვე ზნეობრივი პროცესების არსებით ტენდენციებში, შეიძინოს მისი გააზრებისათვის აუცილებელი ცოდნა და უნარ-ჩვევები.  მოდულის ფარგლებში განხორციელდება: ზნეობის  ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის სფეროს შესწავლა, მისი ძირითადი მიმართულებების,  პრობლემატიკისა და სააზროვნო ტრადიციების ათვისება, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის  საეტაპო კონცეპტების  შესწავლა ანტიკური ფილოსოფიიდან მოყოლებული, ვიდრე თანამედროვე პოსტმოდერნისტული ფილოსოფიური მიმდინარეობების ჩათვლით,  ეთიკურის  გამოვლენის შესწავლა თანამედროვე სამართლებრივი, პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული პრობლემებისა და დილემების კონტექსტში.





პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა: 

ნებისმიერი მიმართულების/დარგის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი; 

ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის და  შიდა შესარჩევი კონკურსის შედეგები. 

შიდა შესარჩევი კონკურსი გულისხმობს:

· ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურებას გამოცდით, ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით. (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ფილოსოფიაში. 



საგამოცდო საკითხები განთავსდება ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ვებგვერდზე და გამოიკვრება ფილოსოფიის ინსტიტუტში თვალსაჩინო ადგილას. 





სწავლის შედეგები:

ცოდნა და გაცნობიერება



კურსდამთავრებულმა იცის: 

· წამყვანი  თეორეტიკოსების ნაშრომები,  

· კულტურისა და ზნეობის  ფილოსოფიის, პოლიტიკური ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის  ძირითადი თეორიები და პრინციპები,

· ფილოსოფიური დისკურსების ფუნქციონირების თავისებურებები, მათი მსგავსება–განსხვავება, ფორმირებისა და განვითარების ისტორიულ–პოლიტიკური პირობები

· ესთეტიკურის და ტრანსესთეტიკურის, მორალისა და პოლიტიკურის, ასევე კულტურის არტეფაქტები

· განსხვავებულ კულტურათა ,,ენები’’ 

· პოლიტიკურ და მორალურ ღირებულებათა სისტემები და გაცნობიერებული აქვს მათი კონცეპტუალიზაცია. 

· აცნობიერებს თანამედროვე ფილოსოფიის ძირითად ტენდენციებსა და გამოწვევებს, 

· იცის ფილოსოფიური კვლევის თანამედროვე მეთოდები

· კურსდამთავრებულს აქვს კულტურის ფილოსოფიის, გამოყენებითი ეთიკის,  ზნეობისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის სფეროების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის საშუალებას მისცემს.

· მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლსურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე და შეუძლია მისი გამოყენება სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მიზნებისთვის.



I მოდულის

 კურსდამთავრებულმა იცის: 

· ანტიკური ესთეტიკის ჩამოყალიბების და განვითარების საფეხურები. პითაგორას, ჰერაკლიტეს, სოფისტების, პლატონის, არისტოტელეს ესთეტიკური შეხედულებები 

· მითოსური წარმოდგენების ტრანსფორმირება ფილოსოფიურ-ესთეტიკურ თეორიებად

· რომანტიზმის ესთეტიკური თავისებურებები და მისი წარმოშობის სოციო–კულტურული ასპექტები, შელინგის, შლეგელის, ნოვალისის ესთეტიკური კონცეფციები

· ყოფიერების და აზროვნების ესთეტიზაცია, 

· კლასიკური და პოსტმოდერნული ესთეტიკის  საფუძვლები

· თანამედროვე ესთეტიკის ძირითადი მახასიათებლები, კლასიკური ესთეტიკური დისკურსი, ფრანკფურტის ფილოსოფიური სკოლა ე.წ. კრიტიკული თეორია, აცნობიერებს მარკუზეს, ადორნოს, ჰორკჰაიმერის კულტუროლოგიური კონცეფციების მნიშვნელობას  თანამედროვე ევროპული კულტურის ჩამოყალიბებაში 

· ფენომენოლოგიური მიმდინარეობის მნიშვნელოვან წარმომადგენელთა: ჰუსერლის, გაიგერის, ნ. ჰარტმანის, ინგარდენის კონცეპციები, 

· ღირებულებათა თეორიის ძირითადი წარმომნადგენლების ლოტცე, ნიცშე, მიუნსტენბერგი, შელერი, რიკერტი ჰაიდეგერი თვალსაზრისები

· კულტურის თანამედროვე ტრანსფორმაციების საფუძვლები და კულტურის უახლესი კონცეფციები, კულტურის არტეფაქტების შემეცნების თავისებურებები: ახსნა-განმარტება, ინტერპრეტაცია გაგება

· პოსტმოდერნული კულტურის ძირითადი მახასიათებლები

· ჰერმენევტიკული მეთოდების ტექნიკა

· ე.წ. სტუდენტური მოძრაობა და კრიტიკული თეორია, როგორც სტუდენტთა იდეოლოგიური საფუძვლის გაცნობიერება. 

· ხელოვნების ქმნილების ფენომენალური და ესთეტიკური ანალიზის   ტექნიკები,  

· აცნობიერებს მხატვრული ნაწარმოების ესთეტიკური შეფასების კრიტერიუმების საფუძვლებს, მხატვრული ფორმის და შინაარსის შემადგენლობის გამოყოფისა და მათი სინთეზირების საფუძვლებს  

· იცის კულტურის არსის, მისი სტრუქტურის, მორფოლოგიის, კულტურასთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები, კულტურათა მრავალფეროვნების, მათი უნიკალურობის და თვითმყოფადობის, კულტურათა დიალოგურობის, კულტურის შესწავლის და გაგების სხვადასხვა მეთოდების ტექნიკა, აცნობიერებს მისი გაგებისათვის ღირებულების ცნების მნიშვნელობას.

· ძალაუფლების თანამედროვე თეორიებში კულტურის როგორც ძალაუფლების ბრძოლის არეალში განხორციელებული ტრანსფორმაციები, 

· აცნობიერებს პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად კულტურის _ სუბკულტურის, კონტრკულტურის, პოპ-კულტურის, ე.წ. მასობრივი კულტურის როლს და მნიშვნელობას 

· კურსდამთავრებულს აქვს კულტურის  ფილოსოფიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის საშუალებას მისცემს.



II მოდულის

კურსდამთავრებულმა იცის: 

· პოლიტიკური ფილოსოფიის განვითარების ეტაპები სოკრატე-პლატონიდან დაწყებული დღემდე; 

· პოლიტიკური ფილოსოფიის დამფუძნებლების და "მამებად” წოდებული კლასიკოსების შრომები;

· მოდერნის და პოსტმოდერნის და თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფიის საფუძვლები, 

· ძალაუფლების თანამედროვე ფილოსოფიური თეორიები;  

· პოლიტიკურის, თავისუფლების, სამართლიანობის, თანასწორობის, წერიგის არსი და აცნობიერებს თუ როგორ ხდება მათი რეალიზაცია.  

· მოქალაქისა და სახელმწიფოს ურთიერთობათა კვლევა;  

· პოლიტიკური იდეოლოგიების ფილოსოფიური საფუძვლები;

· სამართლიანობა, როგორც პოლიტიკური ფილოსოფიის კატეგორია; 

· აშშ–ისა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნების პოლიტიკური სისტემების ფუნქციონირების თავისებურებები, მათი მსგავსება–განსხვავება, ფორმირებისა და განვითარების ისტორიულ–პოლიტიკური პირობები, გლობალური პოლიტიკური წესრიგის ევოლუცია;გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაციები;

· აცნობიერებს პოლიტიკური მორალის ღრმა ფილოსოფიურ შრეებს; 

· კურსდამთავრებულს აქვს პოლიტიკური ფილოსოფიის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის საშუალებას მისცემს.



III მოდულის

კურსდამთავრებულმა იცის: 

ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის ძირეულ პრობლემები, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი  ეთიკის სფერო, მისი ძირითადი მიმართულებები,  პრობლემატიკა და სააზროვნო ტრადიციები, ანტიკური, აღმოსავლური და თანამედროვე ეთიკური სკოლებისა და მიმართულებებისათვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები, კონცეპტები,  ამოცანები და სტილისტიკა.თანამედროვე  კულტურის პროცესების არსებით ტენდენციები და თანამედროვეობის ზნეობრივი დისკურსი. მორალური ყოფიერების    განხორციელების პოსტმოდერნულ ტექნოლოგია,  ზნეობის  ფენომენის პოსტმოდერნული გააზრების თავისებურების ადგილი და როლი თანამედროვე ფილოსოფიურ აზროვნებაში. ზნეობის ფილოსოფიის კონცეპტები, გამოყენებითი ეთიკის ისტორიის საეტაპო კონცეპტები თანამედროვე ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის დისკურსის სივრცეში წარმოშობილი კოლიზიები და დილემები, მოვალეობის ეთიკის პარადიგმა, ზნეობის მეტაფიზიკის აგების კანტიანური ცდა. ქრისტიანული ეთიკის საგნობრივი ველი, ისეთი კომპლექსური საკითხები როგორიცაა:  თემისა და ეკლესიის ურთიერთმიმართება,   ტაძრულობის პრინციპი, ეცოდინება თუ რა წარმოადგენს ადამიანის ეთიკური პასუხისმგებლობის საფუძველს. თანასწორობის ცნება და მისი სახეების სიმრავლე, რას ნიშნავს საზოგადოების წევრად ყოფნა, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა, ასოციაცა და სეგრეგაცია, სუვერენიტეტის ცნება და შეზღუდული ძალაუფლება, თავისუფლება და ადამიანის უფლებები,. ადამიანის უფლებათა კონვენციები, ადამიანის, მისი ღირსებისა და პიროვნული თვითღირებულების პრიორიტეტის საკითხები.რეპროდუქციული ტექნოლოგიების ეთიკური ასპექტები, იცის ევთანაზიისა და სუიციდის პრობლემების ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ხასიათი,პერსონული თავისუფლების  და თვითმკვლელობის საკითხი, ადამიანის ორგანიზმის ტელეოლოგიური მიზანშეწონილობისა და დეტერმინაციის პრობლემები, ახალი სიცოცხლის შექმნისა და ცოცხლის გახანგრძლივების ეთიკური განზომილება, გენდერული ორიენტაციების სამართლებრივი და ეთიკურ ჭრილი, ეკოლოგიის ეთიკური პერსპექტივა;ცხოველთა უფლებები, ბიოცენტრიზმი, ეკოლოგია, ეკოფემინიზმი, ბიორეგიონალიზმი, სოციალური ეკოლოგია და უსაფრთხოება, მდგრადი განვითარება. ბიზნეს საქმიანობის  ეთიკური და პოლიტიკური პრობლემები, ბიზნეს კულტურის, ბიზნეს ეთიკის და   პოლიტიკურის მიმართების თეორიები.   დამსაქმებელსა და დასაქმებულის მიმართების ეთიკური ასპექტები,  სამართლიანი საზოგადოება და   ბიზნესისა და პოლიტიკის როლი ამ ტიპის სახელმწიფოში.  

საინფორმაციო სივრცეში ადამიანის მოღვაწეობის ეთიკური პრინციპები ,პრობლემები და დილემები, ფუნდამენტური უფლებები  და მოვალეობები, რომლებსაც  ფლობს  ადამიანი ინფორმაციის მიღებასა და გაცემასთან მიმართებაში.   ინფორმაციაზე ეთიკური კონტროლის ძირითადი ფორმები, მექანიზმები და მიმართულებები. განათლების ფილოსოფიის  ძირითადი თემები და საკითხები, პედაგოგის ზნეობრივი პრინციპები, ნორმები და ქცევის წესები, პედაგოგიური მოღვაწეობის სპეციფიკა, პედაგოგის პასუხისმგებლობის პრობლემა, მორალური ღირებულებების სპეციფიკისა და  ზნეობრივი პროცესის კანონზომიერები. პედაგოგიური საქმიანობის ზნეობრივ-ფსიქოლოგიური საფუძვლები.  პედაგოგიური მოღვაწეობის სპეციფიკა,  პედაგოგის ეთიკური კოდექსის პრინციპები, პედაგოგის პასუხისმგებლობის პრობლემა, თავისუფლებისა და მოვალეობის პრობლემის დილემური ხასიათი პედაგოგიურ საქმიანობაში, 

კურსდამთავრებულს აქვს ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის  სფეროების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც მას ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის საშუალებას მისცემს.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებულს შეუძლია  

· კომპლექსურად (სამივე მოდულიდან) პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების მოძიება. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; სტრატეგიული დაგეგმარება;

· სინთეზური და ანალიტიკური, ჰერმენევტიკული და ფენომენოლოგიური მეთოდების საშუალებით კლასიკური და პოსტმოდერნული პარადიგმებს შორის არსებული საპირისპირო (წინაღმდეგობრივი) საფუძვლების დამოუკიდებელი კვლევა,

· ფილოსოფიის უახლესი კვლევის ტაქტიკების გამოყენებით დარგების მრავალფეროვნების, მათი უნიკალობის და თვითღირებულების ანალიზი 

· საქართველოს მულტიკულტურულ რეალიაში წარმოშობილი კულტუროლოგიური, პოლიტიკური-ეთიკურ–ზნეობრივი გამოწვევების, პრობლემების  და დილემების ანალიზი  და მათ გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ქმედებები. 

· მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთი ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო სფეროში დარგობრივი სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა და დამუშავება, ფლობს ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენის  (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადების უნარს შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.





I მოდულის

კურსდამთავრებულს შეუძლია  

· კულტუროლოგიურ სივრცეში არსებული დილემებისა და პრობლემების გადაჭრა,

· კულტურის ფილოსოფიის კვლევის ტაქტიკების გამოყენება თანამედროვე ხელოვნების ნაწარმოების ანალიზისას, 

· მხატვრულ-ესთეტიკური ექსპერტიზა. 

· კულტურის პოლიტიკის პროექტირება და ორგანიზება.

· კლასიკოსების აზრების, დებულებების და კონცეფციების პროფესიულ დონეზე სპეციალიზებულ კონტექსტში გამოყენება. 

· არტეფაქტის გაგება,  განმარტება, ინტერპრეტირება 

· კომპარატივისტული ანალიზი და მათ გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ქმედება.



 II მოდულის

კურსდამთავრებულს შეუძლია 

· პოლიტიკური ფილოსოფიის კვლევის ტაქტიკების გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში.

· დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე კლასიკოსებისა და თანამედროვე პოლიტიკის ფილოსოფიის სფეროში არსებული შრომების კრიტიკული ანალიზი და სპეციალიზებულ კონტექსტში გამოყენება; 

· თანამედროვე სამყაროში არსებული გლობალიზაცის პროცესისა და იდენტობის ანალიზი, ჰერმენევტიკული, ფენომენოლოგიური, სინთეზური და ანალიტიკური მეთოდების გამოყენება;

· სხვადასხვა პოლიტიკურ  კონცეფციათა კომპარატივისტული ანალიზი 

· დამოუკიდებლად, ორიგინალური გზით გადაჭრას  პოლიტიკური ფილოსოფიის კომპლექსური პრობლემები და დილემები და მათ გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ქმედება.



III მოდულის

კურსდამთავრებულს შეუძლია 

· ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის კვლევის ტაქტიკების გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში;

· სტრატეგიული დაგეგმარება;

· კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

· ჰერმენევტიკული, ფენომენოლოგიური, სინთეზური და ანალიტიკური მეთოდების გამოყენება;

· საქართველოს მულტიკულტურულ რეალიაში წარმოშობილი ეთიკურ–ზნეობრივი გამოწვევების, პრობლემების  და დილემების ანალიზი  და მათ გადაწყვეტაზე ორიენტირებული ქმედებები. 



დასკვნის   უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

· სტრატეგიული ანალიზის;

· კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის  კრიტერიუმების იდენტიფიცირების;

· კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, გამოყენებითი ეთიკის ველზე არსებული მაგალითებისა და ზნეობის ფილოსოფიის გამოცდილების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნისა და გადაწყვეტილების მიღების; 

· ლოკალური, რეგიონული და გლობალური კონტექსტის გააზრების, კრიტიკული ანალიზის და შესაბამისი არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთების;

· კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის სფეროში დილემების, საფრთხეების, ძლიერი და და სუსტი მხარეების შეფასების;

· კულტურისა და პოლიტიკური ფილოსოფიის, ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის სფეროსთან დაკავშირებული ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის; 



კომუნიკაციის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

· ჩაერთოს დისკუსიაში, კულტურის ფილოსოფიის, პოლიტიკისა და ზნეობის ფილოსოფიისა და გამოყენებითი ეთიკის   პროფესიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, 

· აუდიტორიის კითხვებზე მკაფიოდ დასაბუთებული,  არგუმენტირებული პასუხის გაცემის;

· საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვით;

· ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის;

· სწავლისა და კვლევის პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების უახლესი მიღწევების გამოყენების უნარი;



 სწავლის უნარი 

კურსდამთავრებულს აქვს უნარი:

· როგორც პირველადი, ისე მეორადი საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის ინტერნეტის გამოყენებით ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების;

· სხვადასხვა ტიპის (მათ შორის სამეცნიერო) ტექსტების გაგების, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და რეპროდუქციის;

· სწავლის პროცესის სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის;

· ინტეგრირების, მეცნიერებათშორის ზღვრული სიტუაციების ე.წ. ინტერდისციპლინარული კვლევების

· დროის ზუსტად დაგეგმვისა და  მართვის;   

·  კვლევების დამოუკიდებლად ჩატარების და მონაცემთა ბაზის შექმნის და ანალიზის უნარი.



ღირებულებები 

  კურსდამთავრებულს აქვს:

· პატიოსნებისა და ღირსების გრძნობა, 

· დაკისრებული მოვალეობებისადმი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

· პატივისცემის გრძნობა მორალური, ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი; 

· პატრიოტული სულისკვეთება,

· თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 

· უცხო ფენომენის მიმართ შემწყნარებლობა,  ტოლერანტობა განსხვავებული პოზიციის მიმართ.

· დოგმატიზმის, ფანატიზმის, სწორხაზოვანი აზროვნების შეზღუდულობის უარყოფის უნარი 

· საკითხის პლურალისტური განხილვის საჭიროების უნარ-ჩვევები. 

· ზოგადსაკაცობრიო  და მულტიკულტურული ღირებულებებისადმი პატივისცემის გრძნობა და მათ დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი.

· პროფესიული ეთიკის ცოდნა.



სწავლის  შედეგების  მიღწევის მეთოდები:  

სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილებისა და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი მდგომარეობის გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, როლური და სიტუაციური თამაშები, დემონსტრირების მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი,  ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, და სხვ.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. 

თითოეული სასწავლო კურსის შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.





საკონტაქტო პირი: პროგრამის  ხელმძღვანელები: 

1. პროფ. აკაკი ყულიჯანაშვილი.  ელ-ფოსტა: akaki.kulijanishvili@tsu.ge

2. პროფ. დემური  ჯალაღონია. ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge 

3. ასოც. პროფ. ანასტასია  ზაქარიაძე. ელ-ფოსტა:anastasia.zakariadze@tsu.ge






საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საქართველოს ისტორია/History of Georgia



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საქართველოს ისტორიის მაგისტრი/ Master of Arts in History of Georgia 

სპეციალიზაცია: საქართველოს ისტორია/ History of Georgia 



პროგრამას აქვს ორი მოდული:

· ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია  და წყარომცოდნეობა 

· ახალი და უახლესი პერიოდის  საქართველოს ისტორიის და წყაროთმცოდნეობა



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ESTC კრედიტი - 4 სემესტრი. სამაგისტრო პროგრამაში 120 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 20 ESTC კრედიტი ეთმობა პროგრამის ორივე მოდულისათვის სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 35 ESTC კრედიტი  ეთმობა თითოეული მოდულისათვის სავალდებულო საგნებს, 35 ESTC კრედიტი -თითოეული მოდულის არჩევით საგნებს. არჩევითი საგნებისათვის განკუთვნილი კრედიტებიდან 10 კრედიტი არის თავისუფალი კრედიტი. ამ კრედიტების გამოყენება შეიძლება უცხოური ენის ან პროგრამის გარეთ კურსების (მაგალითად, მეთოდოლოგიური საგნების) ასარჩევად. 15 კრედიტის ფარგლებში შესაძლებელია საგნების არჩევა პროგრამის სხვა მოდულიდან. 30 ESTC კრედიტი ეთმობა სამაგისტრო ნაშრომს. 



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ისტორიის დარგში ფართო სამეცნიერო პროფილის მქონე სპეციალისტის მომზადებას და ეროვნული ისტორიის ღრმად შემეცნების გზით ისტორიკოსის კომპეტენციების განვითარებას. ამის პარალელურად პროგრამა სტუდენტს  გააცნობიერებინებს პროფესიული ეთიკის წესებს,  განუვითარებს სოციალური პრობლემებისადმი მოქალაქეობრივ დამოკიდებულებას. ეს მიზნები სავსებით შეესაბამება ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და, კონკრეტულად, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, მისიას. პროგრამა ორიენტირებულია ბაზარზეც, და ეს,  მიუხედავად იმისა, რომ ისტორია არის ფუნდამენტური მეცნიერება და შესაბამისად, ისტორიული პროფილის მქონე სამაგისტრო პროგრამის სწავლების შედეგების გამოყენების  თავდაპირველი სფერო უფრო მეტად თეორიულია და არა პრაქტიკული. მაგრამ, საქმე ისაა, რომ ისტორია და, კერძოდ, ეროვნული ისტორია, არის არა მარტო სამეცნიერო დისციპლინა, არამედ კოლექტიური მახსოვრობის ფორმაც, ამიტომ საზოგადობაში მუდმივად არსებობს მოთხოვნილება ისტორიის ცოდნაზე, განსაკუთრებით კი, ეროვნული ისტორიის ცოდნაზე.  ასე რომ, პროგრამას ეყოლება სტაბილური კონტიგენტი. ამ კონტიგენტის ზრდა დაკავშირებულია ქართული სახელმწიფოს განმტკიცების და გაძლიერების პროცესთან, აღნიშნული პროცესი ითხოვს სულ უფრო მეტ და მეტ პროფესიონალს, რომელსაც შეეძლება მიმდინარე ვითარების შეფასება და არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით ადექვატური გადაწყვეტილებების მიღება არა ზერელედ, არამედ ქვეყნის ისტორიის ფუნდამენტური ცოდნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე, პროგრამის კურსდამთავრებულებს დასაქმება არ გაუჭირდებათ. ფართო კულტურული თვალსაწიერის, კომუნიკაბელური და ეროვნული ისტორიის ღრმად მცოდნე სპეციალისტები, რომელსაც მოამზადებს პროგრამა, დასაქმდებიან ჰუმანიტარული თუ არაჰუმანიტარული პროფილის, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო, დაწესებულებებში.



უფრო კონკრეტულად პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს  საქართველოს ისტორიის ღრმა და სისტემური ცოდნით აღჭურვილი, კვლევაზე ორიენტირებული მაგისტრი. ამ მიზანს პროგრამა განახორციელებს:

1. საქართველოს ისტორიის და წყაროთმცოდნეობის დარგში სტუდენტისათვის საგნობრივად სპეციფიკური ცოდნის მიცემით, რაც გულისხმობს ფუნდამენტური ფაქტობრივი ცოდნის მიწოდებას; 

2. სტუდენტისათვის კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარებით,  სამეცნიერო პრობლემის, შესაბამისი თეორიული საფუძვლის, წყაროების იდენტიფიკაციის,  კვლევის და მიღებული შედეგებიდან შესაბამისი დასკვნების გამოტანის, ისტორიული რეპრეზენტაციის  უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებით;

3. სამეცნიერო ნაშრომის დაწერის, პრეზენტაციის და ისტორიკოსის პროფესიული საქმიანობისათვის  სხვა აუცილებელი  პრაქტიკული  ცოდნის მიწოდებით.



ამ მიზნების განხორციელებას ემსახურება პროგრამის როგორც საერთო დისციპლინები, ასევე ისტორიული პერიოდის მიხედვით სასპეციალიზაციო  მოდულები,  თითოეულ  მოდულის ფარგლებში სტუდენტს მიეწოდება კონკრეტული პერიოდის გაღრმავებული ცოდნა, ხოლო 

საერთო დისციპლინების ამოცანებია : 

1. საქართველოს ისტორიის, როგორც ერთიანი პროცესის,  წარმოდგენა;

2. ქართული ისტორიული გამოცდილების მსოფლიო ისტორიის კონტექსტთან დაკავშირება; 

3. სამეცნიერო  კვლევისათვის აუცილებელი ცოდნის მიწოდება და მუდმივად პროფესიული სრულყოფის აუცილებლობის ფაქტის წარმოჩენა.







პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

1. ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. 

2. უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით);

3. სასპეციალიზაციო  გამოცდა  საქართველოს ისტორიაში. 







სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: მაგისტრს ექნება საქართველოს ისტორიის  კონკრეტული  ფაქტების, ისტორიული წყაროების და ისტორიოგრაფიული დისკურსების დეტალური ცოდნა;

სტუდენტი გააცნობიერებს საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა თეორიულ საფუძველზე რეპრეზენტაციის  შესაძლებლობას და  შეძლებს მისი, როგორც ერთიანი პროცესის, მსოფლიო ისტორიის კონტექსტთან დაკავშირებას.

პროგრამის ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის და ახალი და უახლესი  საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის მოდულებიდან მაგისტრანტი ირჩევს ერთ–ერთს და მოდულის სავალდებულო საგნების ბლოკი მაგისტრს აძლევს პერიოდის მიხედვით ნიუანსირებულ ცოდნას საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობის, ისტორიოგრაფიის და პოლიტიკური, სოციალურ−ეკონომიკური და კულტურული ისტორიის სფეროში. არჩევითი საგნები მაგისტრს აძლევს ამომწურავ ცოდნას პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებით, ცალკეული  საუკუნეების ისტორიასა და მის დეტალებზე ფოკუსირებულ ცოდნას.

მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:  სტუდენტს ჩამოუყალიბდება  კითხვის და წაკითხული მასალის კრიტიკული ანალიზის, ინფორმაციის მოძიების, სამეცნიერო პრობლემის  განსაზღვრის, იდენტიფიცირების და კვლევითი ამოცანების გამოკვეთის უნარ-ჩვევები, რომელთა გამოყენებას ის შეძლებს როგორც სამეცნიერო ნაშრომის დაწერისას, ისე სხვადასხვა პრაქტიკული საქმიანობის დროს კონკრეტული ამოცანის შესრულებისას.

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი:   სტუდენტს განუვითარდება   განსხვავებული თვალსაზრისების შედარების, მათი კრიტიკული ანალიზის  და ამის საფუძველზე საკუთარი დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის უნარი.



კომუნიკაციის უნარი: პროგრამის ფარგლებში დიდი ადგილი დაეთმობა ცალკეული პრობლემების კოლექტიურ განხილვას, ინტერაქციულ ლექციებს, სტუდენტები ხშირად იმუშავებენ ჯგუფში, ერთობლივ შექმნიან პროექტებს, ჩაატარებენ სამეცნიერო კონფერენციებს, ექნებათ საქმიანი კონტაქტები სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების სტუდენტებთან, პროფესორებთან.  აზრთა მუდმივ გაცვლის  პირობებში სწავლების შედეგად სტუდენტებს განუვითარდებათ  სამეცნიერო  სფეროში წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის  უნარი მშობლიურ და უცხო ენებზე. ამასთან  ისინი ჩამოყალიბდებიან  საზოგადოდ კომუნiკაბელურ და თვითკრიტიკულ პიროვნებებად, რომელთათვის საზოგადოებასთან ურთიერთობა დაფუძნებული იქნება ურთიერთპატივისცემას და ეთიკურ პრინციპებს. 



სწავლის უნარი: სტუდენტებს მუდმივად მოუწევთ ახალი ცოდნის მიღება, უკვე ნაცნობი საკითხების შესახებ ცოდნის აქტუალიზება, მასალის კრიტიკული გააზრება, ახლებური ინტერპრეტაცია და  თვისებრივად ახალი მასალის ათვისება. აღნიშნული გარემოება სტუდენტისაგან მოითხოვს  სწავლისათვის მუდმივ მზაობას. ამგვარი პროცესი  განსაკუთრებით ავითარებს ათვისების უნარს. ამასთან, სწავლის პროცესი დაუკავშირდება შემოქმედებით პროცესს.  დასწავლა აღარ იქნება ცოდნის მიღების ერთადერთი გზა. ცოდნის მიღება მოხდება აგრეთვე შემოქმედების პროცესში.



ღირებულებები: მშობლიური ქვეყნის ისტორიის შემეცნება სტუდენტის თვალსაწიერში შემოიყვანს სხვა ერებსაც. დისკურსი მშობლიური ერის შესახებ სხვა არაფერია თუ არა  საკუთარ და უცხო  ღირებულებათა შედარება.  ეს დისკურსი გულისხმობს  მიმართებას სხვებთან, ანუ სხვადასხვა ღირებულებათა სისტემების ურთიერთშეჯერებას. ამის შედეგად პროგრამის ფარგლებში მუდმივი განხილვის საგანი იქნება ღირებულებები და ნაციონალური თვითიდენტიფიკაცია ღირებულებების მიხედვით. ეს გარემოება ხელს უწყობს და განაპირობებს  სტუდენტის  ღირებულებათა სისტემის ფორმირებას. მას  განუვითარდება მულტიკულტურულ საზოგადოებაში ადაპტაციის უნარი, რადგან გაცნობიერებული ექნება, რომ სხვადასხვა ერთობაში ერთი და იგივე ფაქტები აღიქმება სხვადასხვაგვარად. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი გააცნობიერებს სამეცნიერო კვლევის ეთიკურ პრინციპებს, კონკრეტულად, ისტორიული კვლევის ეთიკის ძირითად პრინციპებს  და პოსტულატებს.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, და სხვ.) .





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 
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სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ახალი და უახლესი ისტორია (Modern and Contemporary History)



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ისტორიის მაგისტრი (Master of Arts  in History)



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 კრედიტისაგან და შედგება სასწავლო (90 კრედიტი) და კვლევითი (30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომის შესასრულებლად) კომპონენტებისაგან. სასწავლო კომპონენტის 20 კრედიტი სავალდებულოა ყველა მოდულისათვის, 70 კრედიტი კი ეთმობა საკუთრივ მოდულის სავალდებულო და არჩევით საგნებს.



სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტ-მკვლევრების მომზადება ახალი და უახლესი ისტორიის დარგში.

ახალი და უახლესი ისტორია არის მსოფლიო ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მონაკვეთი, რომლისადმი ინტერესი მთელ მსოფლიოში ყოველთვის უდიდესი იყო და დღესაც ყველაზე მეტად შესწავლადი დარგია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ დარგს დაფუძნების პერიოდიდანვე ექცეოდა დიდი ყურადღება, რაც გამოიხატა კიდეც XXს. 30-იანი წლების შუახანებში ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის ჩამოყალიბებაში. ქართველი მეცნიერები ყოველთვის ცდილობდნენ, არ ჩამორჩენოდნენ მსოფლიო ისტორიულ აზროვნებას, და, რასაკვირველია, დღეს, როდესაც საქართველო ესწრაფვის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას, მას ნამდვილად სჭირდება ახალი და უახლესი ისტორიის სპეციალისტები.

აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის მთავარი ამოცანაა, მისცეს მაგისტრატურის მსმენლებს ღრმა ცოდნა ახალ და უახლეს ისტორიაში. ამას ემსახურება ის სალექციო კურსები და სტუდენტთა პრაქტიკული მუშაობა (როგორც უშუალოდ ლექტორთან, ისე დამოუკიდებლად), რომელიც გათვალისწინებულია წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამით. პროგრამის გავლის შემთხვევაში სტუდენტს ექნება სრული წარმოდგენა ახალი და უახლესი ისტორიის სფეროში არსებულ ძირითად თეორიულ მიდგომებზე. ამავე დროს, ის მიიღებს კონკრეტულ ცოდნას ევროპისა და ამერიკის, ახლო აღმოსავლეთის, შორეული აღმოსავლეთის ისტორიაზე და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიაზე აღნიშნულ პერიოდში. შესაბამისად, პროგრამა იყოფა ოთხ მოდულად: 1. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია; 2. ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); 3. შორეული აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი); 4. საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში. გარდა საერთო საგნებისა, თითოეულ მოდულს გააჩნია თავისი სავალდებულო და არჩევითი საგნები.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება;

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ, სოციალურ, იურიდიულ და ეკონომიკურ მეცნიერებებში, მათ დარგებსა/ქვედარგებში; ან ბაკალავრის ხარისხი მიმართულებათშორის დარგებში (კულტურის კვლევები და რეგიონმცოდნეობა);

· გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში – ახალი და უახლესი ისტორია 

· უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის  დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით  (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).



სწავლის შედეგი: მაგისტრატურის სასწავლო პროგრამის დასრულებისა და სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის შედეგად მიღებული ცოდნის, კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის გამოყენებით კურსდამთავრებულს გააჩნია შემდეგი უნარები: 



ცოდნა და გაცნობიერება – თანამედროვე მსჯელობის მიმდინარეობებისა და საკითხების ცოდნა; კაცობრიობის წარსულის ერთი ან მეტი პერიოდის სპეციალიზებული ცოდნა; მსოფლიო პოლიტიკის კრიტიკული ანალიზისა და ინტერპრეტირების უნარი; ისტორიის მეთოდოლოგიის ცოდნა; ისტორიული მეთოდის განვითარების ეტაპების ცოდნა; სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის ცოდნა; ისტორიის დიდაქტიკის ცოდნა; ისტორიული ან მსგავსი მონაცემების დამუშავებისათვის საჭირო კომპიუტერული და ინტერნეტ-რესურსების ფლობა; ახალ და უახლეს ხანაში აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ურთიერთობებისა და ურთიერთაღქმის საფუძვლიანი ცოდნა. გარდა ამისა, მოდულების მიხედვით კურსდამთავრებულებს გააჩნიათ შემდეგი უნარები ცოდნისა და გაცნობიერების სეგმენტში: I მოდული – ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია – ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორიის დარგში ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობის ცოდნა; ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორიის ისტორიოგრაფიის  განვითარების ეტაპების ცოდნა; ახალ და უახლეს პერიოდში საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის  ღრმა და სისტემური ცოდნა; ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ისტორიის საკვანძო საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა; II მოდული – ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) – ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ისტორიის საფუძვლიანი ცოდნა; ისლამური ფუნდამენტალიზმის ისტორიისა და განვითარების თავისებურებათა გამოკვეთა და დაკავშირება; ისლამის, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღის  როლის გააზრება და შეფასება; საბაზისო ცოდნა ქრისტიანული საქართველოს ისლამურ სამყაროსთან მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის ისტორიაში და ამ ურთიერთობის კვლევის საქმეში ქართული ისტორიოგრაფიის მიღწევების გაცნობა; ქრისტიანულ საქართველოსა და ისლამურ სამყაროს შორის მწვავე იდეოლოგიური ბრძოლის ფორმებისა და გამოვლინებების ცოდნა; III მოდულის – შორეული აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) – შორეული აღმოსავლეთის ისტორიული განვითარების ზოგად კანონზომიერებათა, ისტორიული პერიოდების ქრონოლოგიური ჩარჩოების სპეციფიკურობის ღრმა და სისტემური ცოდნა; ბუდიზმის და ბუდისტური სამყაროს შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის ათვისება; ბუდიზმის როგორც ფილოსოფიურ-რელიგიური მოძღვრების ცოდნა; IV მოდული – საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია ახალ და უახლეს პერიოდში – ახალ და უახლეს პერიოდში საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის  ღრმა და სისტემური ცოდნა; ცივი ომის ისტორიის ღრმა და სისტემური ცოდნა; საბაზისო ცოდნა საერთაშორისო საჯარო სამართლის დარგში.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – საკამათო საკითხებზე დისკუსიის, თანმიმდევრული და ლოგიკური არგუმენტების საშუალებით მკაფიოდ და კორექტულად კამათის უნარი; ინტერნეტ-რესურსების გამოყენების უნარი; თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებისა და უახლესი ინტერდისციპლინარული მეთოდების გამოყენებით მასალის დამუშავების უნარი; მრავალმხრივი მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი; განსხვავებული დისციპლინარული მეთოდოლოგიების ინტეგრირებულად გამოყენების უნარი; აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის არსებული პრობლემების ისტორიულ კონტექსტში გაანალიზების უნარი.



დასკვნის უნარი – სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ათვისება, კითხვა და გააზრება; კვლევის შედეგების შესაბამისი ნარატიული ფორმით გადმოცემის უნარი; ევროპული მოვლენების, განვითარებებისა და პოლიტიკის, ნაციონალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ ჩარჩოებში ინტერპრეტირების უნარი; არა მხოლოდ ქართული, არამედ დასავლური მეცნიერების უახლესი მიღწევების გათვალისწინებით საკვლევი ტექსტებისადმი ანალიზისა და კომენტარების დართვის უნარი.



კომუნიკაციის უნარი – სპეციალიზებული სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზი, წერილობითი თუ ზეპირი პრეზენტაცია; კვლევის შედეგების შესაბამისი ნარატიული ფორმით გადმოცემის უნარი; ქართულ ენაზე წერის უნარი; ინგლისურ ენაზე (საგნების პირველი მსოფლიო ომის ისტორია ან მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ინგლისურ ენაზე გავლის ან ინგლისური ენის კურსის არჩევის შემთხვევაში) წერის უნარი შესაბამისი ტერმინოლოგის გამოყენებით; ზეპირი კომუნიკაციის უნარი ინგლისურ ენაზე (საგნების პირველი მსოფლიო ომის ისტორია ან მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ინგლისურ ენაზე გავლის ან ინგლისური ენის კურსის არჩევის შემთხვევაში); არაბულ, თურქულ,  სპარსულ ან იაპონურ ენებზე (არჩევის შემთხვევაში) წერისა და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი; ინგლისურ, გერმანულ ან ფრანგულ ენაზე წერისა და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი (შესაბამისი უცხოური ენის კურსის არჩევის შემთხვევაში).



სწავლის უნარი – სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი; ხელმძღვანელობის ქვეშ მუშაობის უნარი; სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; კვლევის საგნის დასახვის უნარი, იმისთვის, რომ წვლილი შეიტანოს ისტორიოგრაფიულ ცოდნასა და დებატებში; განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები – განსხვავებული აზრის პატივისცემა; განსხვავებული კულტურების პატივისცემა; საკუთარი და სხვათა კულტურული მემკვიდრეობის ცოდნა და პატივისცემა; ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების გათავისება; აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის ნორმების დაცვა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, შუალედური გამოცდების, პრეზენტაციების, რეფერატისა და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს შემდეგ მეთოდებს:

· ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.

· წიგნზე მუშაობის მეთოდი

· წერითი მუშაობის მეთოდი

· დემონსტრირების მეთოდი

· დისკუსია/დებატები

· თანამშრომლობითი სწავლება

· შემთხვევის ანალიზი 

· ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

· ევრისტიკული მეთოდი 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი: სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი: ისტორიის დოქტორი, პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი. ელ ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge




საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ქრისტიანობის ისტორია / History of Christianity



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ქრისტიანობის ისტორიის მაგისტრი / Master of Arts  in History of Christianity

სპეციალიზაცია: ქრისტიანობის ისტორია/  History of Christianity





სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა შეადგენს 120 ECTS კრედიტს, რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად: სავალდებულო სასწავლო კომპონენტი 60 ECTS კრედიტი; არჩევითი სასწავლო კომპონენტი 30 ECTS კრედიტი. კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი) - 30 ECTS კრედიტი;



სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მკვლევარის მომზადება ქრისტიანობის ისტორიის დარგში, რომელიც შეძლებს ქრისტიანობისა და ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიული პროცესების კვლევა-ანალიზს თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდებით. სამაგისტრო პროგრამა საშუალებას იძლევა, სტუდენტმა მიიღოს ღრმა და სისტემური ცოდნა მეცნიერების სხვადასხვა  მიმართულებაში: ეკლესიის ისტორია, საეკლესიო დიპლომატია, ქრისტიანული თეოლოგია, ქრისტიანობის ისტორიოგრაფია და წყაროთმცოდნეობა, ქრიტიანული ფილოლოგია, რელიგიათმცოდნეობა, ქრისტიანული ხელოვნების ისტორია და ა.შ.  

პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს სისტემური და ღრმა ცოდნა ქრისტიანული სარწმუნოების საღვთისმეტყველო  საკითხებზე, ქრისტიანობის ისტორიის კვლევების მეთოდოლოგიაზე, გამოუმუშაოს მიღებული ცოდნის გაცნობიერებისა და შედეგების პრაქტიკაში დანერგვის უნარი. პროგრამა სტუდენტს საშუალებას აძლევს, მონაწილეობა მიიღოს რელიგიურ პრობლემებზე მიმდინარე სამეცნიერო მსჯელობებში; პროგრამა სტუდენტს ჩამოუყალიბებს ცოდნას თანამედროვე გლობალიზაციის პროცესებში რელიგიის ფაქტორზე და მის ობიექტურად გააზრება-შეფასებაზე. 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა თავისი სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ყველა ასპექტის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 

· მისაღები გამოცდა სპეციალობაში: ქრისტიანობის ისტორია და საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორია.

· სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით);

· სამაგისტრო პროგრამაზე მიღებისათვის სტუდენტს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული დიპლომი ჰუმანიტარულ, სოციალურ, იურიდიულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში/ ან მათ დარგებსა და ქვედარგებში; აგრეთვე ბაკალავრის ხარისხი ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში.

სწავლის შედეგი:

ცოდნა-გაცნობიერება:

ქრისტიანობის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე ისტორიის მაგისტრს გააჩნია ქრისტიანობის კვლევების დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას აძლევს. აქვს ემპირიული მასალის, ინფორმაციის შეგროვება–დაჯგუფების, მეცნიერული პრობლემების ინტერპრეტაციის უნარი. ისტორიის მაგისტრი ფლობს ქრისტიანობის კვლევებში დანერგილ სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ქრისტიანობის კვლევების და ზოგადად ისტორიის დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; ფლობს ერთ-ერთ ევროპულ ენას (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) B2 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ისტორიის  მაგისტრს შეუძლია ქრიტიანობისა და აბრაამისტული რელიგიების შედარებითი კვლევების გამოყენება კომპლექსურ პრობლემებში გარკვევისათვის; თეორიული და ემპირიული მასალის ურთიერთშეჯერება, მის საფუძველზე ქრისტიანობაში მიმდინარე პროცესების განსაზღვრა-ანალიზი. ისტორიული წყაროების და ტექსტების აღქმის, გაცნობა-განზოგადების და დამოუკიდებელი მუშაობის, ანალიზის და შეფასების უნარი,  მეცნიერული კვლევების უახლესი მეთოდების ფორმულირებისა და გამოყენების უნარი. ქრისტიანობის პრობლემებზე მუშაობის შედეგების, მეცნიერული დებულებების არგუმენტირებულად დასაბუთების, მეცნიერული პაექრობის, მსჯელობის მაღალი კულტურის ფლობის უნარი. მეცნიერული დებულებების სამეცნიერო ბრუნვაში შეტანისა და მათი პრეზენტაციის (ზეპირი, წერილობითი) უნარი. სპეციალობით შეუძლია ზოგადად ისტორიის და კერძოდ, ქრისტიანობის ისტორიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს რელიგიური, ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

ისტორიის მაგისტრს ქრისტიანობის კვლვებში შეუძლია ევროპული ენების პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, არჩეულ ევროპულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენის ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება. მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.





დასკვნის უნარი: 

ისტორიის მაგისტრს შეუძლია გამოიმუშაოს ქრიტიანობის ისტორიაში არსებული უახლესი მეცნიერული კვლევების განზოგადების, ინტეგრირების უნარი. უახლესი გამოკვლევების კრიტიკული ანალიზის და ახლებურად ფორმულირების უნარი. სხვადასხვა სახის ქრისტიანობის და ზოგადად ისტორიული და უახლესი ინფორმაციების შეჯერების, სინთეზირებისა და საკუთარი დასკვნების გამოტანის უნარი, სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.



კომუნიკაციის უნარი: 

ისტორიის მაგისტრს ქრისტიანობის ისტორიაში შეუძლია ქრისტიანობის ისტორიის დარგისათვის დამახასიათებელი მეცნიერული კანონების გამოყენებით სწორი მსჯელობა; ჩატარებული კვლევის შედეგების არგუმენტირებულად მიწოდება აკადემიური და პროფესიული საზოგადოებისათვის მშობლიურ ენაზე; ავლენს მეცნიერულ, აკადემიურ კომუნიკაციის უნარს სპეციალისტებთან დისკუსიის პროცესში; გააჩნია ინტერდისციპლინურ ჯგუფში მუშაობისა და კოლეგიალობის დაცვის უნარი;  დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე აქვს თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გააზრების უნარი. აკადემიურ, სამეცნიერო და  პროფესიულ წრეებში ქართულ და უცხოურ ენებზე, შეუძლია ინფორმაციის შესაბამისი უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება; სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;





სწავლის უნარი: 

ისტორიის  მაგისტრს აქვს  ქრისტიანობის ისტორიის სფეროს გააზრება-გაცნობიერების უნარი; ქრისტიანობის მიმართულებების თავისებურებათა გათვალისწინება და მართებული გააზრება,  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: 

ისტორიის მაგისტრს აქვს გააზრებული ეროვნულ-ქრისტიანული ღირებულებების მნიშვნელობა და გააჩნია მათი მნიშვნელობის შეფასების უნარი; ქრისტიანული ღირებულებების ირგვლივ ახალი მეცნიერული დასკვნების გააზრება, ამ დასკვნების საკუთარი შეხედულებებთან შეჯერება და საზოგადოებამდე მიტანა. განსხვავებული სამეცნიერო აზრისა და დებულებებისადმი პატივისცემის, ეთიკური ნორმების დაცვის უნარი. კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

მას აქვს კულტურათაშორისი და რელიგიათშორისი ურთიერთობების, კულტურულ-რელიგიური მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს რელიგიური ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად სამაგისტრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, შუალედური და დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, წერითი დავალებები და სხვ.). 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

ქეთევან პავლიაშვილი. საქართველო, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი.  

ელ-ფოსტა: ketevan.pavliashvili@tsu.ge   

                    ketevan.pavliashvili@yahoo.com




სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ძველი ენები და ცივილიზაციები / Ancient Languages and Civilizations



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სიძველეთმცოდნეობის მაგისტრი / Master of Arts  in Ancient Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 120 ESTC კრედიტს, რომელთაგან 20 კრედიტი ეთმობა სავალდებულო საგნებს, 70 კრედიტი – არჩევითს (არჩევითი კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი საგნის არჩევა როგორც საკუთარი პროგრამის, ისე მონათესავე პროფილის სამაგისტრო პროგრამების კურსების ჩამონათვალიდან), ხოლო 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომს. 



სწავლების ენა: ქართული 



პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ახლო აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველი ენებისა და ცივილიზაციის კომპლექსური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ ფილოლოგიურ, ისტორიულ, ქვეყანათმცოდნეობით, კულტუროლოგიურ კვლევას თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებისა და უახლესი ინტერდისციპლინარული მეთოდების გამოყენებით,  სწავლისა და მუშაობის გაგრძელებას როგორც ვიწრო სპეციალობით – სიძველეთმცოდნეობის რომელიმე ქვედარგში, ასევე მომიჯნავე დარგებში. მიზნის მისაღწევად პროგრამა უზრუნველყოფს 1. „მკვდარი ენების“ (არჩევით: აქადური, შუმერული, ეგვიპტური, ხათური, ხეთური და სხვა ანატოლიური ენები, ურარტული, ძველი ბერძნული, ლათინური) შესწავლას (ან არჩეულ ენაში ცოდნის გაღრმავებას, თუ მაგისტრანტს ეს ენა შესაბამისი ძირითადი ან დამატებითი საბაკალავრო პროგრამის, ან არჩევითი კურსების ფარგლებში სწავლების წინა საფეხურზე უკვე შესწავლილი აქვს); 2. ამ ენებზე შედგენილი სხვადასხვა ჟანრისა და შინაარსის ტექსტების ნიმუშების კომპლექსურ შესწავლას; 3. ახლო აღმოსავლეთისა და ხმელთაშუაზღვისპირეთის ძველი ცივილიზაციების ისტორიის, რეგიონის ისტორიის საკვანძო მომენტებისა თუ პრობლემების შესწავლას.   

სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული და კულტურული კონტაქტები აღნიშნულ რეგიონებთან, ამ სამყაროს როლი და მნიშვნელობა ქართველური ტომებისა და ძველი ქართული კულტურის ფორმირების პროცესში.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 

· ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების დარგებსა და ქვედარგებში;

· მისაღები გამოცდა სპეციალობაში (წერითი);

· უცხო ენა (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული). პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).



სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება – მაგისტრს გააჩნია ზოგადად სიძველეთმცოდნეობის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების, პრობლემების გამოკვეთისა და მათი გადაჭრის გზების ძიების საშუალებას აძლევს. იგი იცნობს მის მიერ შერჩეული კონკრეტული ძველი ენის გრამატიკის საფუძვლებს; ამ ენებზე არსებული წერილობით წყაროებს, მათი ტრანსლიტერაციის, თარგმანისა და ინტერპრეტაციის სპეციფიკას; რელიგიური წარმოდგენების, კულტურის სხვადასხვა სფეროს, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და სამართლებრივი საზოგადოების ჩამოყალიბების უძველეს ეტაპებს. მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი – მაგისტრს შეუძლია ზოგადად სიძველეთმცოდნეობის სფეროში და, კერძოდ, მის მიერ არჩეულ ენასა თუ ცივილიზაციასთან დაკავშირებით კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. მას შეუძლია მის მიერ არჩეული ძველი ენიდან ტექსტის ტრანსლიტერაციისა და თარგმანის შესრულება, მისი ფილოლოგიური, ისტორიული და კულტუროლოგიური ანალიზი. მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

დასკვნის უნარი – მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა. მას აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.



კომუნიკაციის უნარი – მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით, ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



სწავლის უნარი – მაგისტრს შეუძლია სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება, დამოუკიდებლად დაგეგმვა და წარმართვა; საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება. 



ღირებულებები – მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების, კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის (ან თარგმანის, ტრანსლიტერაციის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი და სხვ.)



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. შეფასება ხორციელდება მინიმუმ ოთხი კომპონენტის მიხედვით. 



საკონტაქტო პირი:  პროგრამის ხელმძღვანელები: 

პროფ. ლევან გორდეზიანი, 

ელ-ფოსტა: levan.gordeziani@tsu.ge levangordeziani@yahoo.com

პროფ. ირინე ტატიშვილი. 

ელ-ფოსტა: irine.tatishvili@tsu.ge




სასწავლო პროგრამის სახელწოდება:  ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში / Intercultural Studies in the Ancient & Medieval History



მისანიჭებელი   კვალიფიკაცია:  ისტორიის მაგისტრი /  Master of Arts in History



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა





პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). სამაგისტრო პროგრამაში 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

90 კრედიტი სასწავლო კომპონენტი, მათ შორის:

 60 კრედიტი - პროგრამის სავალდებულო დისციპლინები;

 30 კრედიტი - არჩევითი დისციპლინები, საერთო საგნები სხვა პროგრამებთან.

 30 კრედიტი - კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა);



სწავლების ენა: ქართული ენა





საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

წინამდებარე სამაგისტროPპროგრამა მომზადდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. ეს არის  პროგრამა, რომელიც  მიზნად ისახავს ინტერკულტურულ კვლევებს კონკრეტული  რეგიონების ფარგლებში და მოიცავს ისტორიის ორ  ფართო ქრონოლოგიური პერიოდს, ძველ და შუა საუკუნეების ხანებს.  პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ კვლევებს, ასევე ითვალისწინებს ამ საზოგადოებების კვლევის სხვადასხვა  მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, ემპირიული მაგალითების (Case Studies)საფუძველზე, ახდენს ისტორიული პრობლემების/პროცესების მოდელირებას. მითითებული ქრონოლოგიური პერიოდის ფარგლებში სტუდენტმა უნდა გაიაზროს ისტორიის კარდინალური თეორიული საკითხები და პრობლემები ინტერკულტურულ კვლევების ჭრილში; თავი მოუყაროს ემპირიულ მასალას, მოახდინოს მათი კლასიფიცირება, განზოგადება, შეპირისპირება და კულტურული მემკვიდრეობითობის ანალიზი; სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს ძველი და შუა საუკუნეების საზოგადოებების ტიპოლოგიის  და გენეზისის პრობლემები, დაეუფლოს პრობლემის ანალიზის ხერხებსა და მიდგომებს. გაიაზროს საზოგადოებების მოდელირების ინტერდისციპლინური ხასიათი. პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფართო დიაპაზონის მკვლევარი და პრაქტიკოსი, რომელიც დაეუფლება ფუნდამენტურ ცოდნას ისტორიის ერთიან ონტოლოგიურ ქარგაში:  კერძოდ კი, ძველი და შუა საუკუნეების საზოგადოების კვლევის პროცესში, სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა გაეცნოს დასავლურ, აღმოსავლურ და კავკასიურ (ქართული კულტურის მაგალითზე) კულტურების განვითარების დიაქრონულ და სინქრონულ პროცესებს, რეგიონალური და პერიფერიული თავისებურებების წარმოდგენით; პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები, ასევე სამაგისტრო ნაშრომი სტუდენტს აძლევს შესაძლებლობას გაიფართოვოს თეორიული თვალსაწიერი, განავითაროს და დახვეწოს ინტერპრეტაციის და ანალიზის უნარი.შეიძინოს დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები და სტრატეგია.

შესაბამისად, პროგრამაში ჩართული არიან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (ისტორიის მიმართულება, აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულება,   კულტურის მეცნიერებები და სხვ.) სხვადასხვა მიმართულების წამყვანი პროფესორები მათი  კურსებითა და პროგრამებით. ეს გამოცდილება უზრუნველყოფს პროგრამის ფარგლებში საზოგადოებების ინტერკულტურული კვლევების ინტერდისციპლინარულ ხასიათს.

პროგრამა ამზადებს სტუდენტს შემდგომი კვლევებისა და პრაქტიკული საქმიანობისათვის. სტუდენტი უნდა ჩამოყალიბდეს პრაქტიკოსად და ანალიტიკოსად ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიის ინტერკულტურულ კვლევებში.

პროგრამა განკუთვნილია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ისტორიის საკითხების  ონტოლოგიური და ეპისტემოლოგიური კვლევებით, ამ ცოდნის გამოყენებით კონკრეტული ისტორიული საზოგადოების  კვლევაში და აგრეთვე, პრაქტიკულ საქმიანობაში.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში სამაგისტრო პროგრამა, მის ხელთ არსებული აკადემიური რესურსით, მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ფართო ცოდნა, მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, უზრუნველყოს კურსდამთავრებულისთვის   როგორც სპეციალობის, ასევე მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა. პროგრამის ხასიათიდან გამომდინარე, კურსდამთავრებულებს აქვთ სხვადასხვა ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბების, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებისაკენ.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ჰქონდეს საბაკალავრო ხარისხი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, მათ დარგებსა და ქვედარგებში; ან ჰქონდეს საბაკალავრო ხარისხი მიმართულებათშორის დარგებში: კულტურის კვლევები, რეგიონმცოდნეობა.

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები;

· წერითი გამოცდა სპეციალობაში (ძვ. მსოფლიოს და შუა საუკუნეების ისტორია);

· პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).





სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: თეორიული მიდგომების გაცნობიერების, სასწავლო კურსების გავლის საფუძველზე, მაგისტრი ფლობს თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდებს და მეთოდოლოგიურ მიდგომებს.ფლობს ცოდნას ძველი  და შუა საუკუნეების  საზოგადოებების  კვლევების მიმართულებით. შესწევს უნარი გააცნობიეროს   დიაქრონულ ჩარჩოებში მოქცეული ორი დიდი  ქრონოლოგიური პერიოდის აქტუალური პრობლემები აღმოსავლური, დასავლური და ქართული საზოგადოებების მაგალითებზე; შეუძლია ძველი  და შუა საუკუნეების    საზოგადოებების ინტერკულტურული  კავშირების დადგენა და ნაწილობრივ, კომპარატივისტული კვლევა. იცნობს ძირითად მეცნიერულ  ტენდენციებს, ონტოლოგიურ და ეპისტემოლოგიურ ჭრილში განიხილავს ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიის  პრობლემატიკას. მიღებულ ცოდნას  იყენებს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულ, ისტორიის მაგისტრს შეუძლია: ემპირიული მასალის სიტემატიზაცია, ანალიზი და ინტერპრეტაცია; საკვლევი პრობლემის მკაფიოდ წამოწევა, იდენტიფიცირება, კონტექსტუალიზაცია და ისტორიული პარალელების ძიება.აპრობირებული კვლევის მეთოდების და მიდგომების განსაზღვრა და დასაბუთებული მორგება. ემპირიული მასალების მოძიება და სისტემაში მოქცევა; Pქრონოლოგიური და თემატური კავშირების კორელაციაში მოყვანა; კვლევის შედეგების პრეზენტაცია, წერილობითი და ზეპირი ფორმით. მაგისტრი ფლობს კონკრეტულ და დეტალურ ცოდნას ისტორიის ორი ქრონოლოგიური პერიოდის (ძველი და შუა საუკუნეების) ქარგაში. შეუძლია:გამოყოს ძველი  და შუა საუკუნეების ისტორიის საკვანძო პრობლემები, დაინახოს და დაადგინოს ანალოგიები და განსხვავებები კულტურულ, პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ მახასიათებლებში, განაზოგადოს და მოახდინოს ამ ეპოქებში მიმდინარე პროცესების/მოვლენების გაცნობა და რეინტერპრეტაცია. 



დასკვნის უნარი: სამაგისტრო პროგრამის კურსსდამთავრებულ, ისტორიის მაგისტრს შეუძლია მისთვის საინტერესო პრობლემის გარშემო ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიაში საჭირო მასალების სინთეზირება, განმარტება, და შესაბამისი ანალიტიკური დასკვნის გამოტანა;  ამ ცოდნის განზოგადება და მისი შემოქმედებითად  დაკავშირება ანალოგიურ პროცესებთან და მოვლენებთან. რთული და არასრული ინფორმაციის შემთხვევაშიც მაგისტრს  შეუძლია  ინტერდისციპლინარული გამოცდილების საფუძველზე მეცნიერულად დასაბუთებული და არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა.



კომუნიკაციის უნარი: სამაგისტრო პროგრამის კურსსდამთავრებულ, ისტორიის მაგისტრს შეუძლია ეფექტური აკადემიური კომუნიკაცია ეროვნულ  და დასავლურ სამეცნიერო წრეებში, რისთვისაც გააჩნია ევროპული ენის სათანადო კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები; შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება, ეფექტური ურთიერთობა სასწავლო თუ სამუშაო ჯგუფში. სემინარული მუშაობა და პრეზენტაციები მაგისტრს  უყალიბებს: მიღებული ცოდნის დასაბუთებულ წარმოჩენის და სამეცნიერო დისკუსიაში ჩაბმის უნარს.  



სწავლის უნარი: სამაგისტრო პროგრამის კურსსდამთავრებულ მაგისტრს შეუძლია ძველი და შუა საუკუნეების სივრცეში მოქცეული ინტერკულტურული პრობლემატიკის  გაცნობიერება, დამახსოვრება და სწავლა; სწავლისა და კვლევის პროცესის თანამიმდევრულად წარმართვა და  დაგეგმვა: უახლესი ლიტერატურის გაცნობა, ამ მასალის სწავლისა და კვლევის პროცესში აქტიური გამოყენება. Mმაგისტრანტს შეუძლია   განსაზღვროს მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის პროცესის თავისებურება და  დაგეგმოს სწავლის პროცესი.



ღირებულებები: პროგრამის სასწავლო კურსების ფარგლებში წამოჭრილი  ისტორიული პრობლემატიკა და თემატიკა (განვითარებული ქალაქური ცხოვრება, სახელმწიფოს წარმოქმნის მნიშვნელობა და აუცილებლობა, კულტურების გენეზისის საკითხები, კულტურების შეხვედრები, თანაარსებობა და კონფლიქტები, მოსახლეობის მიგრაციები და სხვ.) აქტუალურია თავისი ღირებულებათა სისტემით ისტორიის განვითარების ნებისმიერი პერიოდისთვის.

ეს ისტორიული მაგალითები და გამოცდილება არ ექვემდებარება დროით განზომილებას და უნივერსალურია ყველა პერიოდისათვის. თანამედროვე დასავლურ ისტორიულ მეცნიერებაში აქტუალურია ისტორიის არა ფაქტობრივი სახით გააზრება, არამედ პრობლემაზე და თემატიკაზე ორიენტირებული ისტორიის რეკონსტრუქცია, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს გავიაზროთ ისტორიის, როგორც ჰუმანიტარული დარგის, მულტიდისციპლინური ხასიათი და განვაზოგადოთ ისტორიული პრობლემები.ისტორიის მაგისტრი ორიენტირებული უნდა იყოს საერთაშორისო სამეცნიერო სტანდარტებზე და ეთიკის ნორმებზე, გაიზიაროს და გაეცნოს დასავლეთის აკადემიურ  გამოცდილებას, მოახდინოს ამ სამეცნიერო მიდგომების და ღირებულებების აკუმულირება, გაზიარება და დანერგვა მშობლიურ გარემოში. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სწავლის შედეგების მისაღებად პროგრამა ლექციის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და ინტერაქტიური სალექციო ფორმატის ფარგლებში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი, სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი:  

სასწავლო პროგრამის ხელმძღვანელები:  



სრული პროფესორი ეკა ავალიანი. 

ელ-ფოსტა: eka.avaliani@tsu.ge



სრული პროფესორი ვაჟა კიკნაძე. 

ელ-ფოსტა: vaja.kiknadze@tsu.ge




საგანმანათლებლო  პროგრამის სახელწოდება: მედიევისტიკა /Medieval Studies 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრი/ Master of Arts in Medieval Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 60 კრედიტი - სავალდებულო დისციპლინები;

· 30 კრედიტი - არჩევითი დისციპლინები;

· 30 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი;



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:  მედიევისტიკის სამაგისტრო პროგრამა  ინტერდისციპლინურია, მოიცავს როგორც თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საკითხებს, ასევე ემპირიულ მასალას. პროგრამის მიზანია, წყაროების შესწავლისა და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების ანალიზის საფუძველზე, მოამზადოს მკვლევრები და პრაქტიკოსები მედიევისტიკაში, რომელთაც ექნებათ ღრმა ცოდნა შუა საუკუნეების და აღორძინების ეპოქის შესახებ, მისი რეგიონული განვითარების თავისებურებების წარმოდგენით.  

	პროგრამა მაგისტრანტს საშუალებას აძლევს, განავითაროს და დახვეწოს ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი კონკრეტული ისტორიული პროცესების და ეპოქის გათვალისწინებით, შეისწავლოს შუა საკუნეების საზოგადოება, მასში მიმდინარე ურთიერთობები - ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული, როგორც წერილობითი, ასევე არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, ენობრივი, ტექნიკის, მეურნეობისა და სამართლის, აგრეთვე სხვა მომიჯნავე დარგების მონაცემების გამოყენებით.  პროგრამა წარმოდგენილია ფართო წყაროთმცოდნეობის ბაზაზე; მიზნად ისახავს შედარებითი კვლევების წარმოებას, ფართო არეალის შესწავლას და მათ შედარებით ანალიზს, სხვადასხვა საგანში შეძენილი მეთოდოლოგიებისა და ცოდნის ერთმანეთთან დაკავშირებას, სხვადასხვა პერიოდებსა და კონტექსტში ისტორიოგრაფიული შეხედულებებისა და პერსპექტივების გაცნობიერებას; დისციპლინათშორისი დეტალური ცოდნის შეძენას კონკრეტული პერიოდის დოკუმენტების სპეციფიკური საშუალებებითა  და მეთოდებით.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

· ბაკალავრის ხარისხი;

· სართო სამაგისტრო გამოცდა;

· უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით). 

· სასპეციალიზაციო  გამოცდა  შუა საუკუნეების ისტორიაში.









სწავლის შედეგი

ცოდნა და გაცნობირება: 

· მაგისტრი ღებულობს ღრმა და სისტემური ცოდნას მედიევისტიკაში, შუა საუკუნეებისა და რენესანსის ეპოქის ისტორიაში; შეუძლია შუა საუკუნეებში მიმდინარე პროცესების, მისი განვითარების მიღწევების გამოყენება და დაკავშირება თანამედროვეობასთან და თანამედროვე პერიოდში მიმდინარე პროცესების საფუძველზე ამ მოვლენების რეინტერპრეტაცია;

· მაგისტრს შეუძლია შუა საუკუნეების და აღორძინების პრობლემების იდენტიფიცირება, წყაროების გამოყენების ახალი გზების მოძიება, დაკავშირება და შედარება; 

· შეუძლია სხვადასხვა მედიევალურ სივრცეთა ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრასთან ერთად მედიევალურ სამყაროში არსებული მულტიკულტურულობისა და სხვადასხვა კონფესიათა და ნაციონალურ ერთობათა თანაარსებობის თავისებურებების გააზრება. 

· მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

· მაგისტრს აქვს უნარი, მოახდინოს ინტერპრეტირება შუა საუკუნეების მოვლენების, განვითარებებისა, საზოგადოებისა  და პოლიტიკისა  რეგიონალურ და ადგილობრივ ჩარჩოებში. მას უნდა შეეძლოს კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლების განსაზღვრა, წყაროებისა და თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევების საფუძველზე ისტორიული პროცესების ანალიზი; 

· მაგისტრს აქვს საანალიზო მასალის მოძიების, შერჩევის, შეფასებისა და კვლევითი შედეგების შეჯერების, კრიტიკული ანალიზის და ინტერპრეტაციის  უნარი; 

·  მაგისტრს შეუძლია კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლების განსაზღვრა, წყაროებისა და თანამედროვე მედიევისტიკის მიღწევების საფუძველზე ისტორიული პროცესების ანალიზი;

· მაგისტრს აქვს სხვადასხვა მოსაზრებათა, კონფესიათა განსხვავების და ამ კონფესიის დროსთან დაკავშირების უნარი. 

· მაგისტრი იცნობს შუა საუკუნეების სპეციფიკის შესაბამისად წერილობით წყაროებზე მუშაობის თავისებურებებს და აქვს მისი კრიტიკული ინტერპრეტაციის უნარი. 

· მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი - მაგისტრი  ფლობს: 

· ტექსტში გადმოცემული მასალის კრიტიკული გაცნობიერების, არგუმენტაციის, ანალიზისა და დასკვნის გამოტანის უნარს;

· სხვადასხვა კულტურულ და ნაციონალურ თუ კონფესიულ საფუძვლებზე წარმოქმნილი მოვლენების გააზრების უნარს.  

· კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასკვნების გამოტანის, განმარტებისა და ინტერპრეტაციის უნარს. 

· სისტემური ცოდნის გამოვლენის და პრობლემაში ღრმად და თავისუფლად ორიენტირების უნარს; 







კომუნიკაციის უნარი- მაგისტრს  შეუძლია: 

· სამეცნიერო ელექტონული ლიტერატურის და ელექტრონული საბიბლიოთეკო  წყაროების, ელექტრონული ბაზების  მოძიება და გამოყენება. 

· საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; კრიტიკული აზრის გამოთქმისა და დისკუსიაში ჩართვის უნარი.     

· აუდიტორიისათვის საპრეზენტაციო მასალის თვალსაჩინოდ მიწოდების მიზნით ტექნიკური საშუალებების გამოყენება; 

· კვლევის შედეგების, როგორც  ზეპირი ასევე  წერილობითი ფორმით პრეზენტაცია ქართულ და უცხოურ ენაზე. 





სწავლის უნარი

· მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაო გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. 

· გააჩნია მედიევისტიკის სფეროში თანამედროვე დასავლური ცოდნის გამოყენების და საკუთარი პროფესიული ცოდნის გაღრმავების უნარი კვლევის პროცესში; ახალი იდეების, კონცეფციების, განსხვავებული მოსაზრებების დამოუკიდებლად გაგებისა  და შესწავლის უნარი.

· პრეზენტაციებსა და პროექტზე მუშაობის პროცესში სტუდენტი გამოიმუშავებს როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური მუშაობის უნარს. სასწავლო კურსის ფორმატიდან გამომდინარე, სტუდენტებს უვითარდებათ აგრეთვე: დროის ფორმატის ზუსტი განსაზღვრის, საკუთარ ნაშრომზე პასუხისმგებლობის და სხვ. უნარ-ჩევევბი.



ღირებულებები:

· მაგისტრს შეუძლია ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.

· სხვადასხვა კონფესიათა თანაარსებობისა და დამოკიდებულებათა შესწავლის საფუძველზე მაგისტრს ჩამოუყალიბდება ტოლერატული დამოკიდებულება სხვადასხვა კონფესიების მიმართ;

· მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი;

· მაგისტრი მიიღებს სათანადო საფუძველს, რათა კონკრეტული სამეცნიერო თუ პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას, ცოდნის გადაცემისას დაიცვას აკადემიური პატიოსნების ნორმები და სტანდარტები.

· მაგისტრს შეუძლია დისკუსიის პროცესში სხვათა აზრის გათვალისწინება და პატივისცემა, პაექრობისას საკუთარი აზრის კორექტულად გამოხატვა, ეთიკის ნორმების დაცვა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან ჯავახია

ელ-ფოსტა: bejan.javakhia@tsu.ge




სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: არქეოლოგია (Archaeology)



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: არქეოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Archaeology

სპეციალობა: არქეოლოგია/ Archaeology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  120 ECTS კრედიტი. სამაგისტრო პროგრამაში 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 65 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს, 25 ECTS კრედიტი ეთმობა არჩევით სასწავლო კურსებს, სამაგისტრო ნაშრომი არის 30  ECTS კრედიტი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს კომპლექსურად შეასწავლოს არქეოლოგიის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები; გაუღრმავოს ცოდნა დარგის ისტორიასა და მიღწევებში; გააცნოს მსოფლიოში უძველესი საზოგადიების კულტურული მემკვიდრეობა; შეასწავლოს საველე, საფიქსაციო და ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების თანამედროვე სტანდარტები და მეთოდები; შეასწავლოს მატერიალური ნაშთის ზოგადი ქრონოლოგიური და კულტურული კუთვნილების განსაზღვრის, სამეცნიერო და ეროვნული მნიშვნელობის დადგენის მეთოდოლოგია. მოამზადოს თანამედროვე არქეოლოგიური მეთოდების, თეორიებისა და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შენებაში პრაქტიკული კვლევების განხორციელების, ისტორიული ფაქტების რეკონსტრუციის, მოვლენების პროგნოზირება-მართვის უნარისა და რეკომენდაციების შემუშავების გზით. პროგრამის მიზანია მოამზადოს არქეოლოგიური რეალობისა და თავისებურებების მცოდნე კვალიფიციური სპეციალისტი, რომლისთვისაც კარგად იქნება ცნობილი არქეოლოგიური პრობლემები, მათ შორის ცივილიზაციათა კულტურულ–ისტორიული ევოლუციის ჭრილში კავკასიის რეგიონის, განსაკუთრებით კი საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელობა.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ან მათ დარგებსა და ქვედარგებში მინიჭებული ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული-დიპლომირებული სპეციალისტის) ხარისხი.

· საერთო სამაგისტრო გამოცდები

· სასპეციალიზაციო გამოცდა არქეოლოგიაში

· უცხო ენა (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის). პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა არქეოლოგიური კვლევების აპრობირებულ მეთოდებსა და მათი გამოყენების ტექნიკაში; ფლობს ცოდნას, რომლის მიხედვითაც არტეფაქტებზე და სხვა მატერიალურ ძეგლებზე დაყრდნობით შეუძლია ეპოქისა და კულტურული მოდელის რეკონსტრუქცია. ფლობს გეოფიზიკური  აგეგმვითი  სამუშაოების ჩატარებისათვის საჭირო ღრმა ცოდნას. აქვს სრული წარმოდგენა კლასიკური ხანის ნივთიერი კულტურის უმთავრესი არქეოლოგიური ძეგლების, ანტიკური არქეოლოგიის დარგში და თანამედროვე პერიოდში ჩატარებული კვლევა–ძიების ძირითადი მიღწევების შესახებ; კურსდამთავრებული სიღრმისეულად ფლობს მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავების მეთოდებს, რაც აუცილებელია მეცნიერებებში სტატისტიკური კვლევების ჩასატარებლად და ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავებისათვის. ფლობს მონაცემთა შეგროვების, ანალიზის და სათანადო დასკვნების გაკეთების სხვადასხვა მეთოდებსა და საშუალებებს. მაგისტრს აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: კურსდამთვრებულს შეუძლია მასალის გადარჩევისა და განზოგადების პრინციპებითა და საშუალებებით ოპერირება და დამოუკიდებელი კვლევების წარმართვა. შეუძლია დამოუკიდებლად მოიძიოს ინფორმაცია ნებისმიერი მასალის შესახებ როგორც ინტერნეტის, ასევე საველე პირობებში. აგროვებს, განაზოგადებს, ამუშავებს, აანალიზებს და აფასებს მასალას, რაც საშუალებას აძლევს კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტისათვის მოიძოს ახალი, ორიგინალური გზები. აქვს საკუთარი და ჯგუფის სხვა წევრების შესაძლებლობების გათვალისწინებით სამუშაოების დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. კურსდამთავრებულს შეუძლია არტეფაქტებზე და სხვა მატერიალურ ძეგლებზე დაყრდნობით ეპოქისა და კულტურული მოდელის რეკონსტრუქცია. ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის უნარი, რაშიც იგულისხმება ერთის მხრივ, ისტორიული ხასიათის წერილობითი ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროდან მოძიებისა და მეორეს მხრივ, მისი არქეოლოგიურ, მატერიალურ კულტურასთან შეჯერების და შემდგომ, განზოგადების და დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი; 



კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის ინფორმაციის, იდეებისა და არსებული პრობლემების გადაჭრის შესახებ სხვათა და საკუთარი ხედვის წერილობით და ზეპირსიტყვიერად წარმოდგენის უნარი, როგორც ქართულ ასევე ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე; შეუძლია დისკუსიაში პროფესიული ტერმინოლოგიით სარგებლობა. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით; აქვს ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



სწავლის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად  და თანმიმდევრულად წარმართვის უნარი და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარი. 



ღირებულებები: კურსდამთავრებულს აქვს საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა; ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი. აცნობიერებს და აღიარებს ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა ტოლერანტობა, თავისუფლება, ეროვნული ღირსების შეფასება და პატივისცემა, ერთა შორის ურთიერთობების განმტკიცება და სხვ.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ვახტანგ ლიჩელი

ელ-ფოსტა: vakhtang.licheli@tsu.ge




 საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:ეთნოლოგია / Ethnology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ეთნოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Ethnology

სპეციალობა: ეთნოლოგია



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამის მოცულობა 120 ECTS კრედიტი. სავადებულო კურსების კრედიტების რაოდენობა – 45, სავალდებულო საველე პრაქტიკა – 5 კრედიტი, არჩევითი სასწავლო კურსების კრედიტების რაოდენობა – 40 კრედიტი, სამაგისტრო სადიპლომო ნაშრომი 30 კრედიტი. 



სწავლების ენა:  ქართული. 



პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს თანამედროვე ეთნოლოგიური მეთოდების, თეორიებისა და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შენებაში პრაქტიკული კვლევების განხორიელების, ისტორიული ფაქტების რეკონსტრუციის, მოვლენების პროგნოზირება-მართვის უნარისა და რეკომენდაციების შემუშავების გზით. ეთნოლოგიური დისციპლინების მიზანი საველე მონაცემების საფუძველზე, ერთი მხრივ, ხალხების ეთნოგენეზისა და კულტურულ-ისტორიული კავშირების, მეორე მხრივ, მსოფლიოს ხალხთა სოციო-კულტურული განსხვავებულობის რელატივისტური შესწავლაა. თანამედროვეობის მოთხოვნებმა დამატებითი კორექტივები შეიტანა, როგორც დისციპლინების მეთოდიკასა და მეთოდოლოგიაში, ასევე განსახილველი პრობლემებისა და საკითხების ნუსხაში. ეთნოლოგიურ კვლევებს, ეთნოგრაფიული რეალიებისა და მოვლენების ახსნის საფუძველზე შემუშავებულ რეკომენდაციებს სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა ენიჭება. ეთნოლოგების მომზადებას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ქართული სახლემწიფოსთვის, რადგან დღეისთვის და მომავალშიც ქართული სახელმწიფოსა და პოლიტიკის განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს რეგიონში ისტორიული და მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები. ეთნოლოგიური კვლევის აქტუალობა ქართული სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობისა და სახელმწიფოებრივი მშენებლობის დღევანდელი საჭიროებებიდანაც გამომდინარეობს. საქართველოს გაუძნელდება სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება და განვითარება თუ არ ეყოლება სპეციალისტები, რომლებიც სათანადო ეთნოლოგიური ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ პროგნოზირებადი გახადონ საქართველოსა და მის მიმდებარე რეგიონებში მიმდინარე ინტერეთნიკური პროცესები. 

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: 

· ბაკალავრის  ხარისხი ჰუმანიტარულ ან სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებებში; 

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა.

· სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო გამოცდა ეთნოლოგიაში



სწავლების შედეგი: 

ცოდნა-გაცნობიერება: ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე კურსდამთავრებული მიიღებს აკადემიურ ცოდნას ეთნოლოგიის ყველა პრობლემის შესახებ. კურსდამთავრებულს ექნება ცოდნა კავკასიის ხალხთა ეთნოგენეზის, ეთნიკური ისტორიისა და ეთნიკური კულტურის შესახებ; ეთნოგრაფიული მუზეუმთმცოდნეობის და სამუზეუმო საქმის ცოდნა; იცნობს ქართველი ხალხის, კავკასიის ხალხებისა და მსოფლიოს ხალხების ფიზიკური ანთროპოლოგიის პრობლემებს, კავკასიის ხალხების ფორმირებისა და ეთნიკური ისტორიის პრობლემებს. იცის ტრადიციული სულიერი კულტურის რელიგიური სიტუაცია, რელიგიური და ზნეობრივი ნორმები, ისტორიული მახსოვრობის, დღესასწაულების, მენტალობის, ხალხური შემოქმედების, საერთოდ, ტრადიციული ცხოვრების წესის სხვა მრავალი ელემენტი. იცის ქართული ხალხური დღესასწაულები, მათი ტრანსფორმაციის პროცესები, ისტორიული განვითარების დინამიკა და არეალი, ქართველთა მატერიალური კულტურის განვითარების ისტორია, მისი ელემენტების მნიშვნელობა ეთნიკური იდენტურობის განსაზღვრაში, საერთო ქართული კულტურული ერთობის ვარიანტულობა და მისი მიზეზები. იცის ქართველი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი სამეურნეო ყოფა, რომელიც მრავალფეროვნებით ხასიათდება და განპირობებულია განსახლების არეალის ბუნებრივ-გეოგრაფიული მრავალფეროვნებით. იცის საქართველოში ისტორიულად და დღეს არსებული რწმენა-წარმოდგენების სისტემების ჩასახვა-განვითარების შესახებ, ასევე მათი კავშირისა და გავლენის შესახებ იდენტობის ფორმირების პროცესში და შესაბამისად საზოგადოების კონსტრუქცია. ფლობს ცოდნას კავკასიელი ხალხების ღირებულებათა სისტემების, იდენტურეობის განმსაზღვრელი ფაქტორების და მათ შორის არსებული კულტურულ-ისტორიული კავშირების შესახებ. საქართველოს ისტორიულ–ეთნოგრაფიული მხარეების განსხვავებები და ამის მიზეზები. 



ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ღრმა და სისტემატიური ცოდნა კურსდამთავრებულს საშუალებას მისცემს შეიმუშაოს ახალი და ორიგინალური იდეები და გააცნობიეროს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზები; სამაგისტრო პროგრამა ეთნოლოგიის კურსდამთავრებული  დაუფლებულია ერთ-ერთ ევროპულ ენას (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) B2 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: ეთნოლოგიის მაგისტრს ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის გავლის შემდეგ ექნება სრულფასოვნი ცოდნა ეთნოლოგიის პრაქტიკულ საკითხებზე. კურსდამთავრებულს ექნება  უნარი განავითაროს ორიგინალური საკვლევი ჰიპოთეზა, იმუშაოს ინტერდისციპლინარული მიდგომებით და მოახდინოს ცოდნის ინტეგრირება. პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ დამოუკიდებელი კვლევები აწარმოონ საზოგადოების ეთნო-კულტურული პრობლემის შესასწავლად. სწავლის დასრულებისათვის მაგისტრს ექნება პრაქტიკული უნარი დაგეგმოს და აწარმოოს ეთნოლოგიური კვლევები, მოახდინოს შეკრებილი მასალის ანალიზი და სინთეზი, მოამზადოს და საჯაროდ წარადგინოს სამაგისტრო ნაშრომი. ექნება სხვადასხვა მასალის მოძიების ჩვევები, წერილობითი თუ ზეპირი პრეზენტაციის და აკადემიური დისკუსიის უნარი; შესძლებს იმოქმედოს ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტისას გამოძებნის ახალ, ორიგინალურ გზებს, მათ შორის, დამოუკიდებლად განახორციელებს კვლევებს უახლოესი მეთოდებისა და მიდგომობის გამოყენებით. მას სპეციალობით შეუძლია კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; მაგისტრანტები აითვისებენ ეთნოგრაფიული კვლევის ემპირიულ მეთოდებს. მათ შეეძლებათ საველე სამუშაობის წარმოება. შეძლებენ გამოიყენონ დაკვირვების, ინტერვიურება-ანკეტირების, ტიპოლოგიის მეთოდები. მასალის ფიქსაციისას საველე-კვლევით სპეციფიკას ემატება წერილობითი ფიქსაცია დღიურების, თემატური ბარათების, ანგარიშების სახით, ასევე ვიზუალური ფიქსაცია ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. მაგისტრანტებს შეეძლებათ განახორციელონ პრაქტიკული კვლევები, მოახდინონ ეთნოგრაფიული ფაქტების რეკონსტრუცია, მოვლენების პროგნოზირების უნარის საფუძველზე შეიმუშაონ რეკომენდაციები მნიშვნელოვან ეთნოკულტურულ საკითხებთან მიმართებაში.



ეთნოლოგიის მაგისტრს შეუძლია უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ინგლისურ ან სხვა არჩეულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში უცხო ენის ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება. კურსდამთავრებულებს ექნებათ ცოდნა და უნარი გამოიყენონ კვლევის დარგობრივი მეთოდები და თანამედროვე სტრატეგიები. კურსდამთავრებულებს, აგრეთვე, გამომუშავებული ექნებათ უშუალოდ მათი საქმიანობის სპეციფიკით გათვალისწინებული სპეციალური უნარ-ჩვევები: კონკრეტული სფეროს საკვლევად ადეკვატური პრინციპების ანალიზის, საკვლევი საკითხის ფორმალიზების, გამოსაყენებელ მეთოდთა შერჩევის, კვლევით მოპოვებული მასალის დამუშავების ჩვევები; გამომუშავებული ექნებათ ფორმალური, პროფესიული წერილობითი ენა. 





დასკვნის უნარი: ეთნოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ეთნოლოგიის სფეროში რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორი, უახლოესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; შეძლებს უახლოესი მონაცემებზე დაყრდნობით მოახდინოს ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. 



კომუნიკაციის უნარი: ეთნოლოგიის მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში. შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე მსმენელებს გამოუმუშავდებათ კომუნიკაციის უნარი, როგორც მასალის შეერთების პროცესში, ასევე სამეცნიერო კომუნიკაციის უნარი პრეზენტაციისა და დისკუსიაში მონაწილეობის უნარი. დაუფლებული იქნება აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; 



სწავლის უნარი: ეთნოლოგიის მაგისტრს აქვს სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტი დაუფლებული იქნება სისტემურ უნარებს, რაც საშუალებას მისცემს მას იოლად შეძლოს ადაპტირება ახალ სიტუაციაში, იკვლიოს (იმუშაოს) ინდივიდუალურად და საჭიროების შემთხვევაში იკვლიოს ჯგუფთან ერთად; გააცნობიერებს და სტრატეგიულად დაგეგმავს და გაიცნობიერებს სწავლების პროცესს. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. სწავლების პროცესში სტუდენტებს გამოუმუშავდებათ საკუთარ თავზე მუშაობის და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფის უნარი; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: ეთნოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მაგისტრატურადამთავრებულები შეძლებენ დამოუკიდებლად იკვლიონ ღირებულებათა ფორმირებისა და მათი მნიშვნელობის საკითხები, ასევე შეეძლებათ ღირებულებათა დამკვიდრების მეთოდების შემუშავება; შეეძლება წვლილი შეიტანოს ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში. ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ხელს შეუწყობს ტოლერანტი, შემწყნარებელი, სხვათა კულტურის დამფასებელი ადამიანის ჩამოყალიბებას; იქნება დამფასებელი არა მხოლოდ ქართული, არამედ მსოფლიოს სხვა ხალხების ეთნიკური კულტურისაც. 





სწავლების შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა. პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებულ პროფ.როლანდ თოფჩიშვილი

ელ-ფოსტა: topchi49@hotmail.com, roland.topchishvili@tsu.ge


სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერება / General and Applied Linguistics



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ლინგვისტიკის მაგისტრი / Master of Arts in Linguistics 

სპეციალიზაცია: ლინგვისტიკა/ Linguistics



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი,  (ოთხი სემესტრი) რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად:

· სავალდებულო საგნები - 60 კრედიტი

· არჩევითი საგნები - 30 კრედიტი

· სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი



სწავლების ენა: ქართული ენა 



პროგრამის მიზანი: სამაგისტო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს არსებითი ცოდნა და კვლევა-ძიების გამოცდილება ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სფეროში; გამოუმუშაოს ლინგვისტური პრობლემების დასმის, საჭირო რესურსების მოძიების, საკითხების კომპლექსურად შესწავლისა და გადაჭრის, ინფორმაციის ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. სამაგისტრო პროგრამა გულისხმობს მაგისტრანტის საფუძვლიან მომზადებას და ენათმეცნიერების  სფეროში მის პროფესიულ სპეციალიზაციას, რაც დაემყარება, ერთი მხრივ, ლინგვისტიკის გამოყენებითი ასპექტების - კომპიუტერული ლინგვისტიკის, ექსპერიმენტული ფონეტიკის, სოციოლინგვისტიკის, ფსიქოლინგვისტიკის - ცოდნა–გაცნობიერებას; მეორე მხრივ კი, თეორიული და შედარებითი ლინგვისტიკის დარგების  -  ფონეტიკა-ფონოლოგიის, მორფოსინტაქსის, სემანტიკა-პრაგმატიკის, ენათა ტიპოლოგიისა და უნივერსალიების, ისტორიულ-შედარებითი მეთოდოლოგიის - ცოდნასა და ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითარებას. თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან არსებული ექსპერიმენტული კვლევის ლაბორატორიის არსებობა პროგრამას საშუალებას აძლევს ცალკე არჩევით სასწავლო საგანთა ბლოკად გამოყოს ზოგადი ფონეტიკა–ფონოლოგია, რომელიც ორიენტირებულია თანამედროვე ფონოლოგიის უახლესი მიღწევების საფუძველზე აღზარდოს ენათმეცნიერი ექსპერიმენტული ფონეტიკისა და ექსპერტიზის სფეროში ცოდნის კონცენტრაციით.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ, სოციალურ, საბუნებისმეტყველო და მიმართულებათშორის დარგებსა და ქვედარგებში; 

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა;

· უცხო ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) გამოცდა. პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).





სწავლის შედეგი:  

ცოდნა და გაცნობიერება: სტუდენტს აქვს ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, ფლობს სხვადასხვა ენობრივ დონეზე ენობრივი სტრუქტურების ანალიზის ძირითად თეორიულ საფუძვლებს და მეთოდოლოგიებს, ასევე, ტიპოლოგიურ და ისტორიულ-შედარებითი მეთოდით ენათა სისტემური შედარების თეორიებს და საფუძვლიანად იცნობს თანამედროვე ენათმეცნიერების გამოყენებით დარგებს - სოციოლინგვიტიკას, ფსიქოლინგვიტიკას, კოგნიტიურ ლინგვისტიკას, კომპიუტერულ ლინგვიტიკას და სხვა. აქვს უნარი შეიმუშაოს ახალი, ორიგინალური იდეები, გააცნობიეროს ცალკეული ენათმეცნიერული პრობლემების გადაჭრის ნოვატორული მიდგომები და გზები.  ფლობს სინქრონული და დიაქრონული ფონეტიკის, ფონეტიკის ისტორიის, შედარებითი ფონეტიკის, ექსპერიმენტული  ფონეტიკისა და ფონეტიკური ექსპერტიზის ყველა მეთოდს.

მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება და კვლევის დამოუკიდებლად წარმართვა: კვლევის კონკრეტული ამოცანის შემოსაზღვრა, შესაბამისი ენობრივი მასალის მოპოვება და  მონაცემთა ბაზის შექმნა; მასალის დამოუკიდებლად ანალიზი ფონეტიკა-ფონოლოგიის, მორფოსინტაქსისა და სემანტიკა-პრაგმატიკის დონეზე; ენათა შედარებითი ანალიზი ტიპოლოგიისა და უნივერსალიების, ისტორიულ-შედარებითი მეთოდოლოგიის გამოყენებით; ახალ, გაუთვალიწინებელ და მულტიდისციპლინარულ სფეროში ინოვაციური კომპლექსური პროპლემების გადაწყვეტა, ორიგინალური გზების მოძიება; კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნა და მეთოდოლოგია გამოიყენოს პრაქტიკულ საქმიანობაში როგორც ლოგოპედმა და აუდიოჩანაწერების ექსპერტმა. ამას გარდა, გაშალოს კვლევა ერთი რომელიმე ენის, ისე ენათა მონათესავე ან ერთ არეალში გავრცელებული ენების ბგერითი სისტემების კომპარატივისტული და ტიპოლოგიური თვალსაზრისით.

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დაკვნის უნარი: კურსდამთავრებულს შეუძლია კვლევის უახლესი მეთოდებით მოპოვებული ახალი, რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი და ამ ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება. ენათმეცნიერების უახლესი თეორიული მიდგომებისა და მიმართულებების საფუძვლიანი ცოდნა მას დაეხმარება კონკრეტულ ენობრივ მასალაზე დაყრდნობით პრობლემის გადასაჭრელად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებაში და ინფორმაციის ინოვაციურ სინთეზში. აკეთებს სანდო დასკვნებს როგორც ჩაწერილი, ისე სამეტყველო ბგერების ურთიერთმიმართებათა შესახებ ერთი ან რამდენიმე ენის ფარგლებში.



კომუნიკაციის უნარი: კურსდამთავრებულს აქვს ენათმეცნიერების სფეროში ახალი და არსებული ცოდნის ურთიერთკავშირის დასაბუთებულად წარმოჩენის უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე, საზოგადოებასთან დარგობრივი პრობლემატიკის საკითხებზე დისკუსიაში ჩართვის უნარი; აცნობიერებს აკადემიური ეთიკის სტანდარტებს. ფლობს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და უცხო ენას, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მის საკომუნიკაციო უნარს. მაგისტრს აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით და ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



სწავლის უნარი: ენათმეცნიერების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, კურსდამთავრებული მზადაა ახალი იდეების მისაღებად და გასავითარებლად სწავლის, ნებისმიერი საქმიანობისა თუ კვლევის პროცესში. მას შეუძლია სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა. ამ პროცესის თავისებურებების გაცნობიერების ფონზე აქვს სწავლის სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე.



ღირებულებები: შეუძლია უახლეს ენათმეცნიერულ თეორიებსა და მიდგომებში ახალი ღირებულებების გამოკვეთა, ამ ღირებულებებისადმი თავისი თუ სხვების დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, იცავს პროფესიული ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და სამართლებრივ ნორმებს, ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების ფორმებია ლექციები და სამუშაო ჯგუფებთან მეცადინეობები და/ან პრაქტიკუმები; დამატებითი ინფორმაცია სტუდენტებს მიეწოდება საკონსულტაციო შეხვედრებზეც. ლექციები და მეცადინეობები ინტერაქტიულია და ორიენტირებულია სტუდენტების აქტიურ ჩართულობაზე. ლექცია ტარდება ზეპირი ახსნა-განმარტებების სახით; რიგ შემთხვევებში გამოიყენება თვალსაჩინოებები - სქემები, სტრუქტურირებული თეზისები და ძირითადი დასკვნები, PowerPoint პროგრამაში დამუშავებული სლაიდები. მსჯელობა ეფუძნება ევრისტიკულ, ინდუქციისა და დედუქციის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდებს; სამუშაო ჯგუფებში ეწყობა დისკუსია-დებატები.  წერითი დავალებების (როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ საკითხებზე) შესრულების ხარისხის შესაბამისად მიიღება შემაჯამებელი შუალედური და საბოლოო გამოცდების შეფასებები. საბოლოო გამოცდამდე  ყოველი სტუდენტის მიერ მზადდება რეფერატი და/ან პრეზენტაცია (შერჩევით) გაფორმებული თვალსაჩინოებისა და PowerPoint სლაიდების სახით. პრეზენტაციები შესაძლებელია მომზადდეს როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს შემდეგ მეთოდებს: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, პრაქტიკული მეთოდები, ინდუქცია, დედუქცია,  ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ.





სტუდენტის ცოდნის შეასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, აკად.  თამაზ გამყრელიძე

ელ-ფოსტა:tamaz.gamkrelidze@tsu.ge



კონსულტაცისთვის შეგიძლიათ აგრეთვე  მიმართოთ:



 ასოც. პროფ. რუსუდან ასათიანს, 
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ქართველური ენათმეცნიერება / Georgian (Kartvelian) Linguistics

პროგრამა შედგება ოთხი მოდულისაგან:

I მოდული, ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენა.

II მოდული, ქართველური ენები და დიალექტები. 

III მოდული, ქართული ენის პრაგმატიკა.

IV მოდული, ქართული როგორც მეორე ენა.  



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ქართველური ენათმეცნიერების მაგისტრი / Master of Arts  in Georgian (Kartvelian) Linguistics

სპეციალობა:  ქართველური ენათმეცნიერება/ Georgian (Kartvelian) Linguistics



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 120 ECTS კრედიტს, რომელიც შემდეგნაირად იშლება:   30 კრედიტი – პროგრამის სავალდებულო კურსები;  30 კრედიტი – ცალკეული მოდულის სავალდებულო კურსები; 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომი 



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:  

ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ქართველური ენების კვალიფიციური სპეციალისტები, კერძოდ, მაგისტრანტებს საფუძვლიანად შეასწავლოს ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენისა და ქართველური ენების და დიალექტების ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სტრუქტურები, ქართული ენის პრაგმატიკა და ქართულის როგორც მოერე ენის სწავლების საკითხები. გააცნოს ლინგვისტური კვლევის თანამედროვე მეცნიერული თეორიები, ისტორიულ-შედარებითი და დესკრიპციული ანალიზის პრინციპები, ენის დამუშავების კომპიუტერული მეთოდები; ასწავლოს დიალექტების აღწერის პრინციპები; განუვითაროს დიალექტურ ტექსტებზე მუშაობის უნარი; ანალიტიკური აზროვნება, საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომა და მეცნიერული კვლევის უნარი. სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს ქართველური ენების სპეციალობის ფილოლოგთა მომზადებას და ამ სფეროს სპეციალისტთა ინტეგრაციას საერთაშორისო ლინგვისტურ სივრცეში.

ამ შინაარსისა და პროფილის სამაგისტრო პროგრამის შეთავაზება სრულიად ლოგიკურია, რადგან დღეს ქართულის, როგორც საქართველოს სახელმწიფო ენის შესწავლას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ასევე დიდია ქართულის, როგორც მეორე ენის შესწავლისა და სწავლების მნიშვნელობა; ასევე მეტად აქტუალურია ქართული ენის დიალექტებისა და სხვა ქართველური ენების მონაცემების შესწავლა–განხილვა მსოფლიოს სხვადასხვა ენებთან და კულტურებთან მიმართებით.  ამიტომ შრომით ბაზარზე ქართულის და ქართველური ენების სპეციალისტებზე მოთხოვნა დიდია. 

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამაგისტრო პროგრამა „ქართველური ენათმეცნიერება“ ითვალისწინებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას. კერძოდ, ორიენტირებულია  ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებაზე,  საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული განვითარების ხელშეწყობაზე; ტრადიციისა და ინოვაციის ლოგიკურ შერწყმაზე,  სტუდენტის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვაზე; სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებასა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებაზე. უნივერსიტეტს აქვს ამ დარგის განვითარების კარგი ტრადიციები და აკადემიური პოტენციალი.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა. 

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით, აღმოსავლეთმცოდნეობის და კავკასიოლოგიის მიმართულებით;

· უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო გამოცდა ქართულ ენაში. 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება

აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად კურსდამთავრებულს ეცოდინება ქართველური ენები და გაცნობიერებული ექნება ქართველური ენათმეცნიერების კარდინალური საკითხები. მიღებული კვალიფიკაცია, კომპეტენცია და მეცნიერული კვლევის უნარი კურსდამთავრებულს შესაძლებლობას მისცემს გააცნობიეროს ქართველური ენათმეცნიერების ცალკეული პრობლემები, მონახოს ამ პრობლემათა გადაჭრის გზები და შეიმუშაოს ორიგინალური იდეები აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. კერძოდ, 

· პირველი მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ეცოდინება ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის სტრუქტურა; გაცნობიერებული ექნება ძველ და ახალ ქართულ სალიტერატურო ენაზე შესრულებული ტექსტების ლინგვისტურად გამართვისა და შესაბამისი სალექსიკონო მასალის ანალიზის პრობლემატიკა. კურსდამთავრებულს შესწავლილი და გაცნობიერებული ექნება თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები. 

· მეორე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ეცოდინება ქართველური ენებისა და ქართული დიალექტების  სტრუქტურა; გაცნობიერებული ექნება კოლხურ და სვანურ ენებზე შესრულებული ტექსტებისა და ქართული დიალექტური ტექსტების ლინგვისტურად გამართვისა და შესაბამისი სალექსიკონო მასალის ანალიზის პრობლემატიკა.  

· მესამე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულისათვის თვალსაჩინო გახდება ენის, კონკრეტულად, ქართული ენის, როლი და ადგილი, აგრეთვე, ლინგვისტიკის, კონკრეტულად ქართული და ქართველური ენათმეცნიერების წვლილი ჰუმანიტარულ  მეცნიერებებში.

· მეოთხე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს გააცნობიერებული ექნება  ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლებისა და შესწავლის პრობლემატიკა. კურსდამთავრებულს ეცოდინება მეორე ენის სწავლებისა და შესწავლის თეორიები და მათი პრაქტიკულად გამოყენების მნიშვნელობა ქართულის როგორც მოერე ენის სწავლების პროცესში. 

· მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება/პრაქტიკული უნარები

კურსდამთავრებული შეიძენს არა მარტო ქართველური ენების სტრუქტურისა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხების ცოდნას, არამედ ფართო ჰუმანიტარულ განათლებას, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე  ინტერდისციპლინური კვლევებისათვის. ყოველივე ეს კურსდამთავრებულს მისცემს შესაძლებლობას, ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში თავისუფლად იმოქმედოს, მოიძიოს კომპლექსური პრობლემის გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზები და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში დამოუკიდებლად წარმართოს კვლევა უახლესი მეთოდების გამოყენებით.  კერძოდ,

· პირველი მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი ენათმეცნიერული თვალსაზრისით განიხილოს ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ტექსტები, გამოსაცემად მოამზადოს ისინი. შეეძლება ბიბლოგრაფიის მომზადება თანამედროვე  ტექნოლოგიების გამოყენებით, ექნება უნარი აწარმოოს ტექსტოლოგიური კვლევა და ძველი და ახალი ქართული სალიტერატურო ენის შესახებ დაწეროს ლინგვისტური გამოკვლევა. 

· მეორე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი ლინგვისტურად განიხილოს კოლხური, სვანური და ქართული დიალექტური ტექსტები, გამოსაცემად მოამზადოს ისინი. შეეძლება ბიბლოგრაფიის მომზადება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ექნება უნარი აწარმოოს ტექსტოლოგიური კვლევა, კოლხური და სვანური ენებისა და ქართული დიალექტების  შესახებ დაწეროს საენათმეცნიერო გამოკვლევა. 

· მესამე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევის თანამედროვე მეთოდების საშუალებით აწარმოოს რედაქციული სამუშაო ნებისმიერი ტიპის ქართულ ტექსტზე.

· მეოთხე მოდულის ბაზაზე კურსდამთავრებულს ექნება უნარი მიაწოდოს და გასაგები გახადოს ქართული ენის თავისებურებანი როგორც საქართველოში მცხოვრებ არაქართველ მოსახლეობას, ასევე საქართველოში ჩამოსულ უცხოელებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ქართულის როგორც მეორე ენის შესწავლის საკითხებით. 

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის გაკეთების უნარი 

ქართული და სხვა ქართველური ენების მონაცემებსა და მათი კვლევის შესაბამის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, კურსდამთავრებული მოახერხებს ინფორმაციის ინოვაციურ სინთეზს და რთული (ზოგჯერ არასრული) ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბებას პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით.



კომუნიკაციის უნარი

კურსდამთავრებულს ექნება უნარი, აკადემიური კეთილსინდისიერების ნორმების დაცვით და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით, დაამყაროს კომუნიკაცია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართველური ენათმეცნიერების პროგრამის ცალკეული მოდულების მიხედვით ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების შესახებ ქართულ და უცხოურ ენაზე



სწავლის უნარი 

ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის მოდულებით გათვალისწინებული ქართული და სხვა ქართველური ენების თავისებურებების ცოდნა, ერთი მხრივ, და თანამედროვე საენათმეცნიერო მეთოდების ცოდნა, მეორე მხრივ, მაგისტრის გამოუმუშავებს სწავლის თავისებურებების გაცნობიერების და სტრატეგიულად დაგეგმვის უნარს, რაც მას დაეხმარება დამოუკიდებლად წარმართოს სწავლა. 

	

ღირებულებები 

ქართული და სხვა ქართველური ენების ნიმუშების გაცნობა,  ქართველური ენების შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის შესწავლა მაგისტრს შესაძლებლობას მისცემს შეაფასოს თავისი და სხვისი დამოკიდებულება ღირებულებებისადმი, რაც, თავის მხრივ, აღუძრავს სურვილს, შეიტანოს წვლილი ახალი ღირებულების დამკვიდრებაში. 





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  

სწავლის შედეგების მისაღწევად, იმისათვის, რომ მაგისტრმა მიიღოს ღრმა და სისტემური ცოდნა  ქართველურ ენათმეცნიერებაში და შეიძინოს ენის სპეციალისტის კარგად განვითარებული, უნივერსალური უნარ-ჩვევები, შეძლოს სპეციალური  ტერმინოლოგიისა და ფაქტობრივი მასალის შემოქმედებითი ათვისება,  მისი თეორიულ საფუძველზე განზოგადება და სისტემატიზება,   შეიმუშაოს ახალი,  ორიგინალური იდეები,  დამოუკიდებლად გაართვას თავი კომპლექსური თეორიული პრობლემების კვლევას;  ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები; შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს ტრადიციული იდეები, ჰქონდეს  ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი   პროგრამაში  ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,   სამაგისტრო  ნაშრომის,  დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში  პროგრამაში გამოყენებულია სხვადასხვა მეთოდი: კლასიკური ლექცია, ვერბალური გადმოცემის, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები. წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ლექცია-სემინარებზე სტუდენტთა ჩართულობა (დისკუსია/დებატების საფუძველზე) პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების ათვისების წინაპირობაა.  გამოყენებული იქნება ფორმალური ლოგიკის მეთოდები (ინდუქცია, დედუქცია, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, სინთეზი და ანალიზი). სტუდენტის მიერ მასალის ათვისებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც ზეპირი (სემინარი),  ისე წერითი მეთოდი.

	გამოიყენება შედარებით-ისტორიული  ანალიზის მეთოდები. რაც შეეხება ლექციის წარმართვის მეთოდებს, გამოიყენება მონოლოგის, დიალოგისა და მსჯელობის მეთოდები. სემინარული მუშაობის დროს ზოგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება როლურ-სიტუაციური  მეთოდი, კერძოდ, სტუდენტების წინასწარ ჯგუფებად დაყოფისა და მათთვის სათანადო კონსულტაციების ჩატარების შემდეგ, შესაძლებელია ჩატარდეს დებატები წინასწარ შერჩეულ თემაზე. ენობრივი და ლიტერატურული პროცესების სისტემური და კომპარატივისტული  ანალიზის  მეთოდების გამოყენება. აღნიშნული მეთოდები მიზნად ისახავს სტუდენტის სასწავლო პროცესის აქტიურ მონაწილედ ქცევას, ცოდნის დაგროვების პროცესში მის დაინტერესებას და ანალიტიკური აზროვნების უნარის განვითარებას.

	სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული თემების სალექციო პრეზენტაცია მიზანშეწონილია კომპიუტერული  პროგრამის გამოყენებით. ანალოგიური მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია სტუდენტის მიერ მომზადებული რეფერატის პრეზენტაციაც.

    	სწავლისა და სწავლების მეთოდების ეს ერთობლიობა და მრავალფეროვნება, სწავლისა და სწავლების ეს სტრატეგიები მიმართულია იქითკენ, რომ უზრუნველყოს პროგრამის მიზნებისა და შედეგების  შესრულება, რაც ქართული და ქართველური ენების თეორეტიკოსისა და პრაქტიკოსი სპეციალსიტის აღზრდას გულისხმობს. 

      	„ქართველური ენათმეცნიერების“ სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ზოგჯერ მეთოდთა შერწყმაც ხდება. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას  სამაგისტრო  პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ ფრიადი, A; 81-90 _ ძალიან კარგი, B; 71-80 _კარგი, C; 61-70 _ დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60 _ საკმარისი, E; 41-50 _ ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 _ ჩაიჭრა, F. 

სამაგისტრო  პროგრამის  თითოეული სასწავლო კურსის სილაბუსში დეტალურად არის გაწერილი შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები. აღნიშნული ინფორმაცია არის საჯარო, ღია და გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია სტუდენტისთვის.  

სასწავლო კურსებში ყველაზე ხშირად გამოყენებული შეფასების ფორმებია: წერითი და ზეპირი საშინაო დავალება, პრეზენტაცია, საკონტროლო წერა, რეფერატის ან ესეს შესრულება, შუალედური გამოცდა (საკითხებით ან  ტესტური სახით), წერითი ან კომბინირებული გამოცდის შეფასება. სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით შეფასების ფორმებს და კრიტერიუმებს ადგენს შესაბამისი სასწავლო კურსის ავტორი/ავტორები.

	სწავლების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სტუდენტთან უკუკავშირს,  მათ დროულ და დეტალურ ინფორმირებას შუალედური შეფასების და ფინალური გამოცდის  შედეგების შესახებ, შეფასების შედეგების გაცნობას, ანალიზს, ტიპური შეცდომების განხილვას, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს, სწავლის პროცესში, უკეთ გაიაზროს თავისი შეცდომები, სუსტი მხარეები და იზრუნოს თავის პროფესიულ განვითარებაზე. სტუდენტს აქვს აპელაციის უფლება. 

     	სამაგისტრო  პროგრამის დამთავრებამდე, სტუდენტი ასრულებს სამაგისტრო  ნაშრომს. ნაშრომი ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. რეცენზენტი წერს მაქსიმალურ 40 ქულას, ხოლო სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისია მაქსიმალურ 60 ქულას. 





საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელს პროფ. რამაზ ქურდაძე

ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge


საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ქართული ლიტერატურა / Georgian Literature



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ESTC. სამაგისტრო პროგრამაში 120 ESTC კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 30 ESTC კრედიტი ეთმობა სავალდებულო სასწავლო კურსებს, 30 ESTC კრედიტი ეთმობა არჩევითი მოდულისთვის სავალდებულო სასწავლო კურსებს,  30 ESTC კრედიტი ეთმობა არჩევით სასწავლო კურსებს, 30  ESTC კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო ნაშრომისთვის). 



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ საწყისი საბაკალავრო განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და სურთ თავიანთი ცოდნის გაღრმავება ქართულ ლიტერატურასა და ზეპირსიტყვიერებაში. პროგრამის მიზანია ამ პროფილის ფილოლოგების მომზადება. ქართული ლიტერატურის კომბინირებული სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს: 

მოამზადოს მაგისტრები ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ლიტერატურული კრიტიკისა და ზეპირსიტყვიერების სფეროებში სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური და პრაქტიკული საქმიანობისათვის;

· გამოუმუშაოს მაგისტრანტებს მხატვრული ლიტერატურული ტექსტის პროფესიული კითხვისა და თეორიული კვლევის კულტურა;

· გააღრმაოს მაგისტრანტების ცოდნა ტექსტის სტრუქტურულ, სტილისტურ, ტიპოლოგიურ და კომპოზიციურ სტრუქტურებთან მიმართებაში;

· საფუძვლიანად გაარკვიოს მაგისტრანტები კვლევის განსხვავებული მეთოდოლოგიური სისტემების სტრუქტურაში და გამოუმუშაოს ანალიზის განსხვავებული ხერხებით ოპერირების პროფესიული უნარი;  

· განუვითაროს მაგისტრანტებს ანალიტიკური აზროვნებისა და პროფესიული წერის (კრიტიკული სტატია, პუბლიცისტური გამოკვლევა, ესსე) შესაძლებლობები, დაუხვეწოს ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და დამუკიდებელი კვლევის წარმოების უნარ-ჩვევები;

· მიმართოს მაგისტრანტების ინტერესი ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევებისადმი;

· სამაგისტრო პროგრამაში შემავალი ცალკეული მოდულების შესაბამისად, გაუღრმაოს ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ლიტერატურული კრიტიკისა და ქართული ზეპირსიტყვიერების კონკრეტული საკითხების კვალიფიციური ცოდნა.

სამაგისტრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. ქართველოლოგია, როგორც კომპლექსური დარგი და ქართული ლიტერატურა, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი, იმ პრიორიტეტულ მიმართულებებს განეკუთვნება, რომლებშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს უკავია წამყვანი პოზიცია რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და მის დარგებში/ქვედარგებში, მიმართულებათშორის დარგებში რეგიონმცოდნეობითი პროფილით (აღმოსავლეთმცოდნეობა,  კავკასიოლოგია); 

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა; 

· უცხოური ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა  ქართული ლიტერატურის  ისტორიაში.







სწავლის შედეგები:

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი ფლობს ღრმა ცოდნას შემდეგ სფეროებში: ძველი, მე-19 საუკუნისა და თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ისტორია, ქართული ზეპირსიტყვიერება. სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე მაგისტრანტს შეუძლია ლიტერატურის ისტორიისა და ლიტერატურათმცოდნეობის, როგორც მეცნიერულ დისციპლინათა სპეციფიკისა და გამოყენებითი მნიშვნელობის შეფასება, ქართული ლიტერატურის გააზრება მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში. მაგისტრანტს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც შესაძლებლობას უქმნის ცალკეული პრობლემის განხილვისა და გადაჭრის გზების მოძიებისათვის, ასევე ახალი იდეების განხორციელებისათვის.



· ძველი ქართული ლიტერატურის მოდულის არჩევის შემთხვევაში მაგისტრანტს მიღებული აქვს ძველი ქართული ლიტერატურის უმთავრესი სფეროების ღრმა და სისტემური ცოდნა;  ჰაგიოგრაფიული და ჰიმნოგრაფიული თხზულებების საფუძვლიანი ცოდნა;  მეცნიერებაში  დამუშავებული ქართული ლიტერატურის საკითხების კრიტიკულად შეფასების უნარი; უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურის ისტორიის პრობლემატიკის გაშუქების უნარი; ძველი ქართული ლიტერატურის მსოფლიო ლიტერატურის საერთო კონტექსტში, უპირატესად მედიევალური ლიტერატურის სივრცეში, გააზრების უნარი.



· ახალი ქართული ლიტერატურის მოდულის არჩევის შემთხვევაში მაგისტრანტს მეტი სისრულითა და სიღრმით აქვს მიწოდებული ცოდნა იმ პრობლემატიკის შესახებ, რომლებიც მე-19 ს. ქართული მწერლობისა და ამ ეპოქის ქართველ კლასიკოსთა შემოქმედების შესწავლისას იჩენს თავს. მაგისტრანტს აქვს სისტემური ცოდნა ქართული ლიტერატურის საზღვრებისა და პერიოდიზაციის შესახებ – რა აკავშირებს და რა თვისობრივი თავისებურებები გამოარჩევს ახალ ქართულ მწერლობას ძველი ქართული ლიტერატურიდან, მე-19 ს. მწერლობის რომელ ტრადიციებს ეყრდნობა უახლესი ქართული მწერლობა. მაგისტრანტს შეუძლია ანალიზი იმ ლიტერატურულ მიმართულებათა  თავისებურებებისა, რომლებმაც თავი იჩინეს მე-19 ს. ქართულ მწერლობაში (რომანტიზმი, რეალიზმი, კლასიციზმი, სენტიმენტალიზმი, ნატურალიზმის, სიმბოლიზმის არსებობის საკითხი მე-19 ს. ქართულ მწერლობაში).



· უახლესი ქართული ლიტერატურის მოდულის არჩევისას მაგისტრანტი მნიშვნელოვან ცოდნას ფლობს მე-20 საუკუნის ქართული მწერლობის ისტორიის,  მხატვრული ნაწარმოების ანალიზისა და შეფასების თვალსაზრისით. მას გამოწვლივით აქვს შესწავლილი ქართული ლიტერატურის ისტორიის ეს მონაკვეთი, გაანალიზებული აქვს თანამედროვე ლიტერატურული პროცესი და მხატვრული ნააზრევი. მაგისტრანტს აქვს სიღრმისეული ცოდნა ლიტერატურის ისტორიის კონკრეტული პრობლემატიკისა და იცნობს აქამდე ნაკლებად შესწავლილ საკითხებს; შეუძლია ლიტერატურული ნაწარმოების შეფასება შესაბამისი პრინციპებითა და კრიტერიუმებით.



· ზეპირსიტყვიერების მოდულის არჩევისას მაგისტრანტს შესწავლილი აქვს ფოლკლორის თეორიის ძირითადი საკითხები (ტრადიცია, ჟანრების წარმოშობა, იმპროვიზაცია, სინკრეტიზმი, კონტამინაცია, ვარიანტულობა, დრო და სივრცე); შეუძლია ფოლკლორული ტექსტის მეცნიერული ანალიზი შედარებით-ისტორიულ, ტიპოლოგიურ, სტრუქტურალისტურ და ფუნქციონალისტურ თეორიებზე დაყრდნობით;Aიცნობს ხალხური ეპოსის წარმოშობისა და ჩამოყალიბების ძირითად ასპექტებს. არჩევითი კურსები შესწავლისა და სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობის შედეგად სტუდენტს შეუძლია იმუშაოს ისეთ კომპლექსურ პრობლემებზე, როგორიცაა ლიტერატურული ეპოსის წარმოშობა, ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ეპიკურ ძეგლთა ურთიერთმიმართება, ფოლკლორულ და ლიტერატურულ ჟანრთა კლასიფიკაცია და ურთიერთმიმართება და სხვ.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული ცოდნით, კვალიფიკაციით, კომპეტენციებითა და მეცნიერული კვლევის უნარით კურსდამთავრებულს აქვს შესაძლებლობა, შექმნას მაღალი მეცნიერული ღირებულების მქონე თეორიული ნაშრომი ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ლიტერატურული კრიტიკისა და ფოლკლორის სფეროებში მისთვის საინტერესო და აქტუალურ პრობლემაზე. ფილოლოგიის მაგისტრს თავისი სპეციალობით შეუძლია ზოგადად ფილოლოგიისა და, კერძოდ, ქართული ლიტერატურის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა და მათი გადაჭრა შესაბამისი კვლევის მეთოდების გამოყენებით; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება ლიტერატურათმცოდნეობის და ფოლკლორისტიკის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ლიტერატურული და ზეპირსიტყვიერი ტექსტების დამუშავება; კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნისა და  უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ფოლკლორული პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ლიტერატურული ნაწარმოების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 



ფილოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია რომელიმე ევროპული ენის  პრაქტიკული გამოყენება სამეცნიერო წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება.



დასკვნის უნარი

ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ლიტერატურული და ფოლკლორული ტექსტების კომპარატივისტული კვლევა, კვლევის ამოცანების ფორმულირება, ახალი მეთოდების თეორიულად ათვისება და პრაქტიკულად გამოყენება დამოუკიდებელი კვლევისას. მაგისტრი სრულყოფილად ფლობს თანამედროვე ლიტერატურული და თეორიული კვლევისათვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ აპარატს და შეუძლია ამ აპარატით ოპერირება დამოუკიდებელი კვლევის პროცესში. 

ფილოლოგიის მაგისტრს გამომუშავებული აქვს ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა შეხედულებების კრიტიკული და შემოქმედებითი ინტერპრეტაციის ჩვევა; შეუძლია უახლესი კვლევების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; შეუძლია ქართული ლიტერატურის ისტორიის პრობლემური საკითხების ინოვაციური ხედვა.



კომუნიკაციის უნარი

პრაქტიკული მუშაობის, მოცემულ საკითხებზე ესეს შექმნისა და პრეზენტაციების მეშვეობით მაგისტრს გამომუშავებული აქვს სპეციალისტებთან, აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე თავისი დასკვნების, დასაბუთებების ჩამოყალიბების უნარი; შეუძლია საინფორმაციო_საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებით წარმოადგინოს თავისი დებულებები სპეციალისტთა თუ დაინტერესებულ პირთა წრეში როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენაზე. 



სწავლის უნარი

მაგისტრანტს შეუძლია დამოუკიდებლად წარმართოს სწავლის პროცესი; გააცნობიეროს თითოეული სასწავლო კურსის თავისებურება და  სტრატეგიულად დაგეგმოს სწავლის პროცესი მაღალი დონის მიღწევისთვის. მაგისტრანტს შეუძლია კონკრეტულ საკითხზე ლიტერატურის მოძიება და საკუთარი სამეცნიერო ინტერსების სფეროში საჭირო ადგილის განსაზღვრა.



ღირებულებები

ქართული ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია ქართული ლიტერატურისა და ზეპირსიტყვიერების როლის განსაზღვრა როგორც ეროვნულ კულტურულ მემკვიდრეობაში, ისე მსოფლიოს თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესსა და კულტურაში; ქართული ლიტერატურის შესწავლის  მნიშვნელობა ქრისტიანული ანთროპოლოგიის საკითხების კვლევაში; კონკრეტული ლიტერატურული და ფოლკლორული ნაწარმოების მხატვრული და მეცნიერული ღირებულებების შეფასება, კვლევის გაგრძელების შემთხვევაში კი ახალი ღირებულებების დამკვიდრების პროცესში მონაწილეობა.

გაცნობიერებული აქვს ერისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის მნიშვნელობა, გარდა ამისა, ის ზრუნავს ენის სიწმინდის დაცვისათვის. 

ეთიკური თუ ზნეობრივი ღირებულებების გაცნობიერებით მაგისტრს აქვს უნარი კულტურული მრავალფეროვნების, პიროვნულ განსხვავებათა   პატივისცემისა და დაფასებისა, ინტერპერსონალური და აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვისა, გათავისებული აქვს აკადემიური პატიოსნების სტანდარტები.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  სამაგისტრო ნაშრომის დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე.

ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge

ტელ:  2 290833



მოდულების ხელმძღვანელები:

ასოც. პროფ. ლადო მინაშვილი

ელ-ფოსტა: lado.minashvili@tsu.ge

ტელ. 2 33555



პროფ. კახაბერ ლორია

ელ-ფოსტა: kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge



ემერიტუსი თეიმურაზ ქურდოვანიძე 

ელ-ფოსტა: teimuraz.kurdovanidze@tsu.ge


საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება: ანგლისტიკა/ English Studies



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  

1. ინგლისური   ფილოლოგიის მაგისტრი /Master of Arts in English Philology 

2. ლექსიკოგრაფიის მაგისტრი/ Master of Arts in Lexicography 

3. ბრიტანეთისმცოდნეობის მაგისტრი/Master of Arts in British Studies



სპეციალობა/სპეციალიზაცია: 

ინგლისური ფილოლოგია/ ლექსიკოგრაფია/ ბრიტანეთისმცოდნეობა



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:  პროგრამა შედგება 120 კრედიტისაგან. აქედან  30 კრედიტი ეთმობა ოთხივე მოდულისათვის საერთო სავალდებულო საგნებს.  სამაგისტრო პროგრამის მოდულების სავალდებულო სასპეციალიზაციო საგნებისათვის  განსაზღვრულია 30 კრედიტი; 30 კრედიტი კი ეთმობა  სასპეციალიზაციო არჩევით საგნებს. პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი საგნები  ნაწილდება სამ სემესტრზე. დარჩენილი  30 კრედიტი ეთმობა სამაგისტრო ნაშრომს, რომელსაც მაგისტრანტი მეოთხე სემესტრის ბოლოს იცავს.  



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი ანგლისტიკის  სამაგისტრო პროგრამის მიზანია  მოამზადოს მაგისტრი, რომელსაც ექნება ფილოლოგიური, ლექსიკოგრაფიული და  ქვეყანათმცოდნეობითი კომპეტენციები, მის მიერ არჩეული მოდულის მიხედვით და მის ფარგლებში. პროგრამა ინარჩუნებს და აძლიერებს, ერთი მხრივ, საქართველოში ტრადიციულად არსებულ  სამეცნიერო–კვლევითი სკოლის ტრადიციებს დასავლეთ ევროპულ ფილოლოგიაში და ამზადებს მაგისტრს როგორც ფილოლოგიური (ზოგად-ფილოლოგიური და შედარებით-შეპირისპირებითი მიმართულებით), ისე ლექსიკოგრაფიული და ქვეყანათმცოდნებითი კომპეტენციებით.  პროგრამა ეყრდნობა დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებს როგორც ფილოლოგიური და ლექსიკოგრაფიული, ისე ქვეყანათმცოდნეობის (ბრიტანეთისმცოდნეობის) თვალსაზრისით. 

ზემოთქმულის გათალისწინებით, პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა ანგლისტიკის დარგში, მოამზადოს ის როგორც ანგლისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში.

ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, სადაც, დღიდან დაარსებისა, დასავლეთ ევროპის ფილოლოგია ზოგადად და კერძოდ, ინგლისური ფილოლოგია, ანგლისტიკა მნიშვნელოვანი სამეცნიერო დარგია. ამის გამო, პროგრამა კარგად იცნობს და ითვალისწინებს ზოგადად ბრიტანული და  ინგლისურად მოლაპარაკე ქვეყნების ფილოლოგიის კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს, მსოფლიო ლექსიკოგრაფიისა და  ანგლისტიკის (ბრიტანისტიკის)  სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამა ოთხი მოდულისაგან შედგება, ესენია: ინგლისური ენის თეორია, ინგლისური ლიტერატურა, ენა და ლექსიკოგრაფია და ბრიტანეთისმცოდნეობა.   სამაგისტრო პროგრამის ინგლისური ენის თეორიისა და ინგლისური ლიტერატურის მოდულების სასწავლო მასალა   ინგლისურენოვანია;  ენისა და ლექსიკოგრაფიისა და ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდულების  ზოგიერთი კურსი კი მთლიანდ ინგლისურ ენაზე იკითხება. პროგრამა  მიზნად ისახავს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის  მომზადებას, რომელსაც ექნება სრულყოფილი და ღრმა  ცოდნა ინგლისური ენის თეორიის, ინგლისური ლიტერატურის, ლექსიკოგრაფიისა და  ბრიტანეთის თანამედროვე კულტურული და პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ. პროგრამაში გაერთიანებული ყველა მოდულისათვის პრაქტიკული ინგლისური ენის  კურსი არის ერთ–ერთი ძირითადი საგანი, რომელიც  მაგისტრატურაში გულისხმობს პრაქტიკული ინგლისური ენის ბაკალავრიატის საფეხურზე მიღებული ცოდნისა და კონტექსტურ-სიტუაციური  აქტუალიზაციის ადეკვატური უნარ-ჩვევების სრულყოფას. პროგრამა იზიარებს შეხედულებას, რომლის მიხედვითაც ინგლისური ენა  განიხილება არა როგორც მხოლოდ პრაქტიკულად  დასაუფლებელი სასწავლო საგანი (ამას ემსახურება მისთვის გამოყოფილი 15 კრედიტი, რომლის დაძლევის შემდეგაც მაგისტრანტის პრაქტიკული ცოდნა ინგლისურ ენაში  უნდა პასუხობდეს საერთო ევროპული ჩარჩოს C1 დონეს), არამედ როგორც გასაღები და საშუალება ბრიტანული კულტურის, ბრიტანეთის ისტორიისა თუ საზოგადოების კანონზომიერებების შესასწავლად. პროგრამის შინაარსში გათვალისწინებულია დიდი ბრიტანეთის ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები.(Benchmark Statements- Languages and Related Studies) http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/honours/ უფრო კონკრეტულად:



ინგლისური ენის თეორიის მოდული  ითვალისწინებს სპეციალისტის მომზადებას, რომელსაც ექნება ღრმა და სრულყოფილი ცოდნა როგორც თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისური ენის განვითარების ტენდენციების, ისე  ტრადიციული (ამას ემსახურება ლინგვისტური აზროვნების ევოლუციის შესწავლა), ასევე  თანამედროვე ინგლისურენოვანი ენათმეცნიერული მიმართულებების (როგორიცაა ლექსიკური სემანტიკა, პრაგმატიკა, ტექსტის ლინგვისტიკა, სოციოლინგვისტიკა, კოგნიტიური ლინგვიტიკა, დისკურსისა და მეტაფორის თეორიები) შესახებ. ყოველივე ეს  ხელს შეუწყობს მაგისტრის კონკურენტუნარობასა და დასაქმებას.  ამ  მოდულის ენობრივ სპეციალიზაციაში თავიდანვე გათვალისწინებულია კემბრიჯის უნივერსიტეტში არსებული: ა) ინგლისური ენის ფაკულტეტის და ბ) ინგლისური ენისა და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კვლევითი ცენტრის  გამოცდილება(Cambridge University. Faculty of English. Research Centre for English and Applied Linguistics) http://www.rceal.cam.ac.uk/;  



ინგლისური ლიტერატურის მოდული, რომელიც ეყრდნობა ოქსფორდის უნივერსიტეტის ინგლისური ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამას ლიტერატურის ისტორიაში,  ითვალისწინებს ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე მიმართულებების შესახებ საფუძვლიანი და კონკურენტუნარიანი ცოდნის მიცემას, რაც მაგისტრანტს  საშუალებას მისცემს წარმატებით დასაქმდეს და  აწარმოოს კვლევა ინგლისურენოვანი ლიტერატურის მისთვის საინტერესო მიმართულებით. 

ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდული მიზნად ისახავს კადრების მომზადებას ორენოვანი, თარგმნითი (ინგლისურ-ქართული) ლექსიკოგრაფიისათვის, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს იმ დიდი ხარვეზის გამოსწორებას, რაც დღეს არსებობს ამ სფეროში. ამ  მოდულის პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს მაგისტრანტს მიიღოს ღრმა და ამომწურავი ცოდნა ლექსიკოგრაფიის თეორიასა და პრაქტიკაში. სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებულია როგორც უშუალოდ ლექსიკოგრაფიული (თეორიული და პრაქტიკული), ისე ზოგად-ლინგვისტური საგნების (მაგალითად, სემასიოლოგიის, სოციოლინგვისტიკის, პრაგმატიკის) შესწავლა, ქართული და ინგლისური ენების ცოდნის მნიშვნელოვანი სრულყოფა, რაც ხელს შეუწყობს პროფესიონალი ლექსიკოგრაფების აღზრდას და მათ წარმატებით დასაქმებას ლექსიკოგრაფიულ ასპარეზზე. ანალოგიური პროგრამები არსებობს ბირმინგემის, ათენისა და სხვა უნივერსიტეტებში. www.cels.bham.ac.uk/prospectus/inhouse MA/MA LangandLex.htm;

www.enl.uoa.gr/swf/en_indexloader.html. 



ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდული ასევე პასუხობს თანამედროვე პრიორიტეტულ პრობლემატიკას და  მაგისტრანტს აძლევს ფართო მულტიდისციპლინარული კვლევის საშუალებას, ზრდის მისი კომპეტენციის დონესა და ხარისხს, რითაც აფართოვებს მისი მომავალი დასაქმების შესაძლებლობებს.  სამაგისტრო მოდულის მიზანია მაგისტრანტს მისცეს ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა ბრიტანეთის ისტორიის, მისი პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოწყობის, კულტურული და ეთნიკური თავისებურებების შესახებ, ბრიტანეთის ადგილისა და მისი მისიის შესახებ ზოგადევროპულ კონტექსტში. ანალოგიური პროგრამა არსებობს ვორვიკისა და ამსტერდამის უნივერისტეტებში:  http://www.english.uva.nl/start.cfm; http://www.uni-vt.bg/2/?zid=6&c=str 





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში და მათ დარგებში/ქვედარგებში, განათლებაში, ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში, მაგ., რეგიონმცოდნეობითი პროფილით (ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, კავკასიოლოგია...), კულტურის კვლევები...; სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების   ბაკალავრის ხარისხი; ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდულისთვის სავალდებულოა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა/ფილოლოგიის ბაკალავრის ხარისხი სპეციალობით ინგლისური ფილოლოგია.

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა; 

· სასპეციალიზაციო გამოცდა, რომელიც ტარდება სპეციალობების მიხედვით, ინგლისური ენის თეორიასა და ლიტერატურაში/ლექსიკოგრაფიის თეორიასა და ისტორიაში/ ბრიტანეთისმცოდნეობაში.

· ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონეზე  დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატის წარმოდგენით.

· უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის პროგრამაზე მიღება ხდება  საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

· სასურველია, კონკურსანტს მონაწილეობა ჰქონდეს მიღებული სამეცნიერო კონფერენციაში. თანაბარ პირობებში ეს ჩაითვლება კონკურსანტის უპირატესობად სხვა კანდიდატებთან შედარებით.

	







სწავლის შედეგი:

ცოდნა-გაცნობიერება:

პროგრამისთვის სართო ზოგადი კომპეტენციები:

ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული პროგრამის სავალდებულო, მოდულის სავალდებულო და მოდულის არჩევითი  დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე მაგისტრს აქვს მის მიერ მაგისტრატურაში არჩეული  სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა: კერძოდ, პროგრამის სავალდებულო საგნები უზრუნველყოფს: ინგლისური ენის თეორიული სისტემისა  და პრაქტიკული  სტრუქტურების ფლობის მაღალი (C1) დონეს, ყველა იმ კომპონენტის გათვალისწინებით, რასაც ეს დონე გულისხმობს ენის შესწავლისა და მოქმედების ოთხივე ასპექტში (საუბარი, წერა, მოსმენა და კითხვა); ინტერკულტურული კომუნიკაციის საკვანძო ლინგვისტური საფუძვლების სისტემურ, ღრმა  ცოდნას,  რომელზე დაყრდობითაც მაგისტრანტი ახერხებს ახალი, ორიგინალური გზების ძიებას  ინტერკულტურულ კომუნიკაციასთან დაკავშირებული კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად; სიღრმისეული ცოდნა  ინგლისური ენის ევოლუციისა საერთო გერმანიკული პერიოდიდან თანამედროვე ეპოქამდე, ღრმა და ყოვლისმომცველი ცოდნა იმ საერთო ნიშნებისა, რაც ინგლისურ ენას აერთიანებს, ერთის მხრივ, გერმანიკულ ენებთან, მეორეს მხრივ კი სხვა ევროპულ ენებთან; ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და თავის მიერ არჩეულ დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; არჩევის შემთხვევაში, ფლობს ერთ-ერთ სხვა უცხო ენას სულ მცირე B1  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური, კვლევითი და საკომუნიკაციო მიზნებისთვის.

გარდა ამისა, არჩეული მოდულის ფარგლებში, მაგისტრი ფლობს მოდულისათვის სპეციფიკურ დარგობრივ კომპეტენციებს, კერძოდ: 



ინგლისური ენის თეორიის მოდული:

დასავლეთ ევროპის ლინგვისტური აზროვნების ევოლუციის გადამწყვეტი ეტაპების, ლინგვისტურ ცვლილებათა მექანიზმების  შესახებ ამომწურავი, ღრმა ცოდნა; ენათმეცნიერების თანამედროვე თეორიების (ლექსიკური სემანტიკის, პრაგმატიკის, ტექსტის ლინგვისტიკის, სოციოლინგვისტიკის, კოგნიტიური და ფუნქციონალური ლინგვისტიკის, მეტაფორის თორიის, კომუნიკაციური ლინგვისტიკის) შესახებ ღრმა და ამომწურავი ცოდნა; ლინგვისტური აზროვნების ევოლუციისა და ინგლისური ენის განვითარების თანამედროვე ტენდენციების ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა;  ინგლისური ლიტერატურისა და ბრიტანული კულტურის ძირითადი და საკვანძო მოვლენების  ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა;  ენის სოციალური ბუნებისა და მისი განვითარების ტენდენციების   ცოდნა კულტურული და ეროვნული იდენტურობის საფუძველზე; დისკურსის შესახებ კრიტიკული თეორიების ამომწურავი, სიღრმისეული ცოდნა, პრაგმატიკისა და დისკურსის კვლევის მეთოდების ღრმა ცოდნა და ზემოთაღწერილ ყველა მიმართულებით, დარგის სპეციფიკის ფარგლებში, კონკრეტული პრობლემის   ორიგინალური გადაწყვეტის უნარი; თანამედროვე მეტაფორის თეორიის უახლესი პარამეტრებისა და კომუნიკაციური ლინგვისიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ. ამის გამო, მაგისტრს ხელეწიფება მიღებულ ღრმა ცოდნაზე დაყრდნობით შეიმუშავოს ახალი, ორიგინალური იდეები,  გააცნობიეროს ცალკეულ, ინგლისური ენის თეორიასთან  დაკავშირებული კონკრეტული  პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური გზები;



ინგლისური ლიტერატურის მოდული:

ინგლისური ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუშების ღრმა, სისტემური და საფუძვლიანი ცოდნა მათი ლინგვისტურ და სოციოკულტურულ კონტექსტში გააზრებით; ღრმა და ამომწურავი ცოდნა როგორც ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსების ( ჩოსერის, შექსპირის, მილტონის ), ასევე ინგლისური მოდერნისტული ლიტერატურისა და, ასევე, უახლესი ლიტერატურული პროცესის შესახებ. შეუძლია მიღებულ ღრმა ცოდნაზე დაყრდნობით შეიმუშავოს ახალი, ორიგინალური იდეები,  გააცნობიეროს ცალკეული, ინგლისურ ლიტერატურასთან დაკავშირებული კონკრეტული  პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური გზები;



ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდული

ენისა და ლექსიკოგრაფიის მოდულის არჩევის შემთხვევაში, მაგისტრი ფლობს:  სიტყვის ლექსიკური მნიშვნელობის თემატიკასთან დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი საკითხების ღრმა ცოდნას; კომპონენტური ანალიზის მეთოდის, დეფინიციათა ანალიზის მეთოდის, კონტექსტუალური ანალიზისა და სხვა მეთოდების გამოყენების შესახებ ღრმა, სისტემური ცოდნა  სიტყვის მნიშვნელობის, მისი პოლისემიის, ეტიმოლოგიის, სტილისტური შეფერილობისა თუ სხვა მახასიათებლების  გასახსნელად და სიღრმისეულად გასაანალიზებლად; მსოფლიო პრაქტიკაში აღიარებული ლექსიკოგრაფიული პრინციპების ღრმა და სისტემური ცოდნა განმარტებითი, თარგმნითი, დარგობრივი, ფრაზეოლოგიური, სლენგური და სხვა ტიპის ლექსიკონების შესადგენად; სისტემური ცოდნა ინგლისური და ქართული ლექსიკოგრაფიული ტრადიციებისა და ამ ტრადიციების წიაღში აღმოცენებული უმნიშვნელოვანელი ლექსიკოგრაფიული ნაწარმოებებისა; სიტყვა-სტატიის ყოველი კომპონენტის გამოკვლევის მეთოდების ღრმა და სისტემური აღქმა და მათი ადეკვატური გამოყენება დასამუშავებელი მასალის კრიტიკული ანალიზის დროს. სიტყვის დაწერილობის, წარმოთქმის, გრამატიკული მახასიათებლების, სემანტიკური სტრუქტურის, პოლისემანტური მნიშვნელობების, ფრაზეოლოგიური ერთეულების, დროითი, სტილისტიკური, რეგიონალური კვალიფიკაციების დადგენისათვის საჭირო სისტემური თეორიული ცოდნა; სიტყვა-სტატიის სტრუქტურის, მისი ძირითადი კომპონენტების სისტემური ცოდნა, როგორც ზოგადი, ისე ტერმინოლოგიური ლექსიკისათვის; ამ სისტემურ ცოდნაზე დაყრდონიბთ მაგისტრანტს შეუძლია ცალკეული, დარგის სპეციფიკასთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური  გზის მოძიება და რეალიზება.



ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდული

ბრიტანეთისმცოდნეობის მოდულის არჩევის შემთხვევაში მაგისტრს აქვს ღრმა, ამომწურავი და სისტემური ცოდნა ბრიტანეთისმცოდენობის ინტერდისციპლინარულობის შესახებ,  ბრიტანეთის  თანამედროვე საზოგადოების, მისი საზოგადოებრივი მოწყობის, პოლიტიკის, ეკონომიკის, კულტურის, ლიტერატურისა და ისტორიის  მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ; ბრიტანეთის თანამედროვე  ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობებისა და მისი გლობალური სტატუსისა  და როლის შესახებ ევროპასა და მსოფლიოში; ბრიტანულ-ქართული ლიტერატურული, ეკონომიკური და  პოლიტიკური ურთიერთობების შესახებ. 

ყოველივე ეს მას საშუალებას აძლევს მოიძიოს დარგის სპეციფიკასთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური  გზები და გახდეს კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი. 





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია მის მიერ არჩეულ  დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების  გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

მაგისტრს შეუძლია ინგლისური ენის, არჩევის შემთხვევაში სხვა უცხო ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ინგლისურ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი, C1 დონეზე. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება.







დასკვნის უნარი:

მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე  ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.



კომუნიკაციის უნარი:

მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.

მაგისტრს შეუძლია  მაპროფილებელ - ინგლისურ და, არჩევის შემთხვევაში, სხვა ევროპულ ენებზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების  შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



სწავლის უნარი:

მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები:

მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების მეთოდი მითითებულია ამ დისციპლინის სილაბუსში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი:  

პროფ. მანანა რუსიეშვილი

ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 

ტელ: 599 16 83 39



ასოც.პროფესორ თინათინ მარგალიტაძე

ელ-ფოსტა: tinatin@margaliti.ge; 

ტელ: 577 50 67 16




სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: გერმანული ფილოლოგია/ German Philolgy



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი (Master of Arts in German Philolgy)



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:    სამაგისტრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელი (4 სემესტრი).გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 20 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის საერთო სავალდებულო (საკომპეტენციო) სასწავლო კურსებს. 

· 40 ECTS კრედიტი – გერმანული ენათმეცნიერების / ან გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობის  მოდულის სავალდებულო დისციპლინებს;

· 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის. 

· 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო ნაშრომისთვის).



სწავლების ენა:  ქართული

სასწავლო კომპონენტის გარკვეული ნაწილი წარიმართება გერმანულ ენაზე. 

                                                                              

პროგრამის მიზანი: 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი გერმანული ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამა წარმოადგენს საბაკალავრო major პროგრამის განვითარებასა და გაღრმავებას გერმანულ ფილოლოგიაში. იგი მოამზადებს გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრს, რომელსაც ეძლევა სამაგისტრო დონის შესაბამისი კომპეტენციები გერმანული ფილოლოგიის დარგში. პროგრამა  მოამზადებს მაგისტრს როგორც გერმანული ენათმეცნიერების ისე გერმანული ლიტერატურათმცოდნეობის კვლევებისთვის.

პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული გამოყენებით სფეროებზე ორიენტირებული მოთხოვნებიც _ შეპირისპირებითი გერმანულ/ქართული კვლევები არა მხოლოდ ლიტერატურათმცოდნეობის და ლინგვისტიკის (თეორიულ) სფეროებში, არამედ მხატვრული და დარგობრივი თარგმანის სფეროებში, დარგობრივი გერმანული და ქართული ტექსტების ლინგვისტური თავისებურებების შეპირისპირებით კვლევებში  – ეკონომიკური, იურიდიული,  დიპლომატიური და სამედიცინო დარგობრივი ენებისა და ტექსტების სპეციფიკის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა გერმანული ფილოლოგიის დარგში, მოამზადოს ის როგორც გერმანისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში, შესძენს მას იმ დარგობრივ და მეცნიერულ კომპეტენციებს  გერმანულ ფილოლოგიაში და შეუქმნის მას იმ მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს, რაც საშუალებას მისცემს მაგისტრს, სწავლა გაარძელოს უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე (დოქტორანტურა).



ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს ქართული გერმანისტიკის დარგის საუნივერსიტეტო ტრადიციებს და ითვალისწინებს გერმანული ფილოლოგიისა და ზოგადად გერმანისტიკის კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და გერმანულენოვანი ქვეყნების საუნივერსიტეტო გამოცდილებას გერმანისტიკის დარგში, როგორც გერმანული ენათმეცნიერების ასევე ლიტერატურათმცოდნეობისა და მედიევისტიკის სფეროებში, რაც ჩვეულებრივ, მხოლოდ გერმანულენოვანი საუნივერსიტეტო გერმანისტიკისთვის არის დამახასიათებელი და იშვიათ გამონაკლისს წარმოადგენს აღმოსავლეთ ევროპის საუნივერსიტეტო განათლების სისტემაში გერმანისტიკის დარგში. ეს კი მიანიშნებს თსუ გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის მცდელობაზე, შეინარჩუნოს და განავითაროს გერმანისტიკის   კლასიკური სახე, რაც მაღალ შეფასებას იმსახურებს გერმანელი ექსპერტების მხრიდან. 

 თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება (საკომპეტენციო საგნები მოიცავს როგორც გერმანული ენათმეცნიერების, ასევე ლიტერატურათმცოდნეობის, თარგმანისა და მედიევისტიკის სფეროებს) მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მეცნიერული კომპეტენციებისა და უნარ-ჩვევების გაღრმავებისკენ გერმანული ენისა და ლიტერატურის ძირითადი ობიექტის – ტექსტის სხვადასხვაგვარი ფორმების, ფუნქციებისა და მედიალური რეპრეზენტაციების ანალიზისა და ინტერპრეტაციების გზით; ენობრივი კომპეტენციის გაღრმავებისა და სრულყოფისკენ ევროკომისიის მიერ შემუშავებული “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” სკალირების შესაბამის C1-დონემდე; წარმოდგენილი მოდულების ფარგლებში პროგრამა მიზნად ისახავს: 

· სხვადასხვა ეპოქისა და ჟანრის ლიტერატურის ტექსტების გაცნობას, ტექსტის სახეობათა ლინგვისტური ანალიზს შერჩევით;

· დარგობრივი და ლიტერატურული (ფიქციონალური) ტექსტის პროდუქციის (წარმოქმნის) და  რეცეფციის (გაგების)  პროცესის წვდომას;

· მაგისტრანტისთვის მეცნიერული თეორიების ანალიზის, კრიტიკული შეფასებისა და პოლემიკის ფორმატში კონსტრუქციული და დასაბუთებული დასკვნების გამოტანის, დამოუკიდებლად მეცნიერული მუშაობისა და კვლევის, ემპირიული მასალისა და კრიტიკული ლიტერატურის დამოუკიდებელი მოძიების უნარ-ჩვევების შეძენას;

· სასწავლო და კვლევითი პროცესების ინტეგრირებას;

· ზოგადი და ტრანსფერული უნარების განვითარებას სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და ყველა შესაძლო სოციალური სწავლებისა და კვლევის ფორმაზე დაყრდნობით, რაც ხელს შეუწყობს შემდგომში კურსდამთავრებულის უკეთ ინტეგრაციას საზოგადოებაში და მის წარმატებულ დასაქმებას;

· მაგისტრანტისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებას; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარებას, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებას და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 



სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: 

უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის პროგრამაზე “გერმანული ფილოლოგია” დაიშვებიან პირები, რომელთაც

· გერმანულ ენაში აქვთ ენობრივი კომპეტენცია, რომელიც შეესაბამება ევროკომისიის მიერ შემუშავებული “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” სკალირების შესაბამის B 2  დონეს, ფლობენ ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (მის დარგებში/ქვედარგებში) ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობით „გერმანული ფილოლოგია“; 

· ასევე: პირები, რომლებიც ფლობენ ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს, იცვლიან სპეციალობას საქართველოს უმაღლესი განათლების კანონის მ.48, პ.4ბ თანახმად და გერმანულ ენაში აქვთ ენობრივი კომპეტენცია, რომელიც შეესაბამება ევროკომისიის მიერ შემუშავებული “საერთოევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს” სკალირების შესაბამის B 2  დონეს და დარგობრივ კომპეტენციებს თეორიულ საგნებში წარმოაჩენენ მისაღებ წერილობით სასპეციალიზაციო გამოცდაზე.

· სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში.

· გარდა საერთო წინაპირობებისა (ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა), სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღებად საჭიროა სასპეციალიზაციო გამოცდის ჩაბარება გერმანულ ფილოლოგიაში.





სწავლის შედეგი:

ცოდნა-გაცნობიერება:

გერმანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს გააჩნია ზოგადად ფილოლოგიის და კერძოდ, გერმანული ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას აძლევს.   გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს გერმანული ფილოლოგიის დარგის შემადგენელი მოდულების სპეციფიკა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (გერმანულს) და ინგლისურს, არჩევის შემთხვევაში კი ერთ-ერთ სხვა ევროპულ ენასაც მინიმუმ  B2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრს  სპეციალობით შეუძლია ზოგადად დასავლეთევროპულ და კერძოდ, გერმანული ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ენობრივი და ლიტერატურული ტექსტების კორპუსების ანალიზის,  შედეგების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 

გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია გერმანული და ინგლისური, არჩევის შემთხვევაში სხვა ევროპული ენების  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, გერმანულ  და ინგლისურ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება.



დასკვნის  უნარი: 

გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე  ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.





კომუნიკაციის უნარი: 

გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.

გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია  მაპროფილებელ (გერმანულ) და ინგლისურ (არჩევის შემთხვევაში, სხვა ევროპულ) ენებზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის – ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად, დარგობრივი პრეზენტაციის წარმართვა შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



სწავლის უნარი: 

გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული  ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: 

გერმანული ფილოლოგიის  მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა პროექტზე) და სხვ. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების მეთოდი მითითებულია ამ დისციპლინის სილაბუსში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ლალი ქეცბა -ხუნდაძე. 

ელ-ფოსატა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de


პროგრამის სახელწოდება : რომანული ფილოლოგია (Romance  Philology)

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ოთხ სასპეციალიზაციო მოდულს :

· ფრანგული ენათმეცნიერება French Linguistics

· ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობა French Literary Studies

· იტალიური ფილოლოგია Italien Philology

· ესპანური ფილოლოგია Spanish Philology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფრანგული ფილოლოგიის მაგისტრი / იტალიური ფილოლოგიის მაგისტრი / ესპანური ფილოლოგიის მაგისტრი 

Master of Arts in French Philology;  Master of Arts in Spanish Philology;   Master of Arts in Italian Philology

სპეციალობა: ფრანგული ფილოლოგია/ იტალიური ფილოლოგია/ ესპანური ფილოლოგია





სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა





სწავლების ენა : ქართული





პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრის მანძილზე სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 20 ECTS კრედიტი - რომანული ფილოლოგიის პროგრამის საერთო-სავალდებულო დისციპლინები;  

· 40 ECTS კრედიტი  - მოდულების (ფრანგული ენათმეცნიერება, ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობა, იტალიური ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია)  სავალდებულო     დისციპლინები;

· 30 ECTS კრედიტი - რომანული ფილოლოგიის პროგრამის საერთო არჩევითი დისციპლინები

· 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო ნაშრომისთვის).





პროგრამის მიზანი: 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა მოამზადებს ფილოლოგ მაგისტრს, რომელსაც შესწავლილი დარგის მიხედვით ეძლევა კვალიფიკაცია და ფილოლოგიის დარგში ღრმა და სისტემური ცოდნა: ლინგვისტური და ლიტერატურთმცოდნეობითი კომპეტენციები. პროგრამა შეინარჩუნებს და გააძლიერებს ქართული რომანისტიკის  სამეცნიერო–კვლევითი ტრადიციებს და მოამზადებს მაგისტრს რომანული ფილოლოგიის კვლევებისათვის.

ამასთან, პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებიც: მაგისტრი შეიძენს თარგმანმცოდეობით კომპეტენციებსაც; მას შეეძლება მუშაობა თარჯიმნად, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებში, აგრეთვე თარგმანის შეფასება და კრიტიკა და სხვ. 

ამგვარად, პროგრამის საერთო მიზანია,  მაგისტრს მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა რომანული ფილოლოგიის დარგში, მოამზადოს ის როგორც რომანისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და სამეცნიერო-კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში. სწორედ, ამას ემსახურება სამაგისტრო პროგრამაში წარმოდგენილი მოდულები (ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული, ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობის მოდული, იტალიური ფილოლოგიის მოდული, ესპანური  ფილოლოგიის მოდული) და პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული საგნები. ამავდროულად, პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს, რომ მათ შეძლონ მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში და/ან სწავლა გააგრძელონ  სწავლების მესამე საფეხურზე შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით საქართველოს ან იმ დასავლური უნივერსიტეტების დოქტორანტურაში, სადაც ფუნქციონირებს ანალოგიური პროფილის სამაგისტრო პროგრამები და მიმართულებები.



უფრო კონკრეტულად, პროგრამის მიერ შეთავაზებული თითოეული მოდულის მიზანი: 





ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული.  რომანული ფოლოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში წარმოდგენილი ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მკვლევარი ლინგვისტების სამეცნიერო სფეროში მომზადებას და დასაქმებას, ხოლო დარგობრივი ენის კურსის საფუძველზე გამომუშავებული უნარები კურსდამთავრებულებს  პრაქტიკული ენის რეალიზაციის კუთხით დასაქმების საშუალებას მისცემს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა:  საერთაშორისო ორგანიზაციები, დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო ფონდები და ორმხრივი პროექტები, საქართველოში მოქმედი ევროპული  ინსტიტუციები, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურები, კულტურის სფეროს კერძო და საჯარო სამსახურები.



ფრანგული ლიტერათმცოდნეობის მოდული. მოდულის მიზანია, დარგობრივი კვალიფიკაცია მისცეს მაგისტრანტს ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობის  მიმართულებით. მოდული განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ლიტერატურის თეორიით, ლიტერატურის ისტორიით, მხატვრული თარგმანით. ლიტერატურის მოდული ორიენტირებულია ფრანგული ლიტერატურის ფართო ინტერდისციპლინარულ კოტექსტში განხილვის შესწავლაზე. ლიტერატურასა და ხელოვნების სახვადასხვა დარგს შორის არსებულ კავშირზე.  

       მიღებული ცოდნა კურსდამთავრებულებს  ისეთ სფეროებში დასაქმების საშუალებას მისცემს, როგორიცაა:  მთარგმნელობითი საქმიანობა (მხატვრული ტექსტის მთარგმნელი, თარგმანის შემფასებელი); კულტურის სფეროს კერძო და საჯარო სამსახურები, საგამომცემლო საქმე, სამთავრობო და არასამთავრობო ინსტიტუციები, ტურისტული ბიუროები და ა.შ.



იტალიური ფილოლოგიის მოდული. მოდულის მიზანია  მაგისტრს მისცეს  ღრმა და სისტემური ცოდნა  იტალიური ფილოლოგიის სფეროში და გამოუმუშაოს შესაბამისი სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობისათვის აუცილებელი უნარ–ჩვევები. ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ითვალისწინებს იტალიური ენის თეორიული, პრაქტიკული საგნებისა  და იტალიური ლიტერატურის სწავლებას. 



ესპანური  ფილოლოგიის მოდული. მოდულის მიზანი მაგისტრს გაუღრმავოს ის თეორიული ცოდნა, რომელიც მათ ბაკალავრიატში მიიღეს როგორც ენის, ენის თეორიის, ასევე ლიტერატურის კუთხით. შესძინოს მათ მეცნიერული კვლევის უნარ-ჩვევები, დაეხმაროს კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიების დაუფლებაში: ასწავლოს საკვლევი ობიექტისადმი მეცნიერული მიდგომა, შეუმუშავოს და ჩამოუყალიბოს შეპირისპირებითი ანალიზის განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები, მოამზადოს ისინი მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და / ან დოქტორანტურაში სწავლის გასაგრძელებლად.





სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: 

· ბაკალავრის ხარისხი

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა

· უცხოური ენის ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით: ფრანგული ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის მოდულებზე ჩაბარების მსურველებმა უნდა დაადასტურონ ფრანგული ენის ცოდნა B2 დონეზე, ხოლო იტალიური ან ესპანური ფილოლოგიის მოდულზე ჩაბარების მსურველებმა - ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის ცოდნა B1 დონეზე, სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით.

· გამოცდა სპეცილობაში:  ფრანგულ/იტალიურ /ესპანურ ენასა და ლიტერატურაში. 





სწავლების შედეგები :  

რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი უნდა იყოს ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ჰქონდეს დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური განათლება სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები რომანული ფილოლოგიის დისციპლინებში. დარგს ფლობდეს კონცეპტუალურ დონეზე. ასევე მას უნდა შეეძლოს დარგობრივ მონაცემთა დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. მაგისტრს უნდა ჰქონდეს კარგი თეორიული და პრაქტიკული მომზადება, გააჩნდეს დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლოს მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე მას უნდა ჰქონდეს შეძენილი ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:





ცოდნა-გაცნობიერება:

რომანული ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების შესწალის  საფუძველზე აქვს ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემური ცოდნა, ფლობს სათანადო საენათმცნიერო და ლიტერატურათმცოდნეობით სამეცნიერო აპარატს და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; შეუძლია რომანული და ქართული ენების  შედარებითი ანალიზი; რომანულ ენობრივ სისტემებსა და შესაბამის სოციალურ სტრუქტურებს შორის არსებული ურთიერთმიმართებების დამყარება.  ბიბლიასა და ლიტერატურულ ტექსტებს შორის ურთიერთკავშირის მოძიება. ლიტერატურის  ფართო ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში განხილვა. რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავებისა და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას იძლევა. 

რომანული ფილოლოგიის  მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (მოდულების შესაბამისად, ფრანგულ, იტალიურ, ესპანურ ენას) და  აქვს ერთ-ერთ სხვა ევროპულ ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და არჩევის შემთხევევაში იცის მეორე რომანული ენაც.  შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის.



ფრანგული ენათმეცნიერების მოდული:  მაგისტრს  აქვს თანამედროვე ლინგვისტური  თეორიების ღრმა და სისტემური ცოდნა; შეუძლია ენობრივ სისტემასა  და სოციალურ სტრუქტურას შორის არსებული ურთიერთმიმართების დამყარება. აქვს ენის ფსიქოლინგვისტური ასპექტების, აგრეთვე ტექსტის ზოგადი ნიშნების და ფუნქციონალური თვისებების სისტემური ცოდნა, ტექსიტის ლინგვისტიკის თეორიული საფუძვლის დინამიურობის შესახებ ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა, უნარი  ტექსტში რეალიზებული ენობრივი ერთეულების მიერ ახალი მნიშვნელობების და ახალ ფუნქციონალურ დატვირთვის აღქმისა და ტექსტის ლინგვისტიკასთან დაკავშირებული კონკრეტული თეორიული თუ პრაქტიკული პრობლემის  გადაჭრის ახალი  გზების მოძიებისა. აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა ფრანგული ენის თეორიული ფონეტიკისა და ფონოლოგიის  სფეროში.  თანამედროვე პრესის ტექსტების შესწავლი საფუძველზე აქვს  სხვადასხვა თემატიკის (პოლიტიკური, ეკონომიკა, კონფლიქტოლოგია, საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა მიმართულება) მყარი ლექსიკური შესიტყვებების და კონსტრუქციების, ფრაზეოლოგიის  ცოდნა და შეუძლია მათი სემანტიკური ანალიზი. ბიზნესის გარემოსათვის დამახასიათებელი ადეკვატური და აუცილებელი ბიზნეს კლიშეების, ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური და ტერმინოლოგიური ბაზის ცოდნა და მისი  გამოყენება წერილობით თუ ვერბალურ ბიზნეს კომუნიკაციებში.



ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობის მოდული: თანამედროვე კრიტიკულ  ნაშრომებზე  დაყრდნობით მაგისტრანტი გაეცნობა  უახლეს   მეთოდოლოგიური  მიღწევებს; ექნება ლიტერატურული  ჟანრების, ჟანრების  თეორიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, შეძლებს მათ გაანალიზებას  ტიპოლოგიურ,  ისტორიულ  და  დინამიურ  ჭრილში. ექნება კომპარატისტული ლიტერატურის შესახებ საფუძვლიანი ცოდნა. შეეძლება ლიტერატურასა და არავერბალურ ხელოვნებას შორის, ლიტერატურასა და კინოს/თეატრს შორის არსებული ინტერმედიალური ურთიერთობების დამყარება და ანალიზი; ექნება ფრანგულენოვანი ლიტერატურის ღრმა, სისტემური და საფუძვლიანი  ცოდნა და შეეძლება პოეტური და ნარატიული ტექსტის სტრუქტურული ანალიზი; შეძლებს ფრანგულ ლიტერატურასთან დაკავშირებული კონკრეტული  პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური გზების მოძიებას და  მშობლიური  ლიტერატურის წვლილის შეფასებას მსოფლიო ლიტერატურის კონტექსტში.  

გარდა ამისა, სტუდენტს ექნება თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის  თარგმნის სპეციფიკის ცოდნა; გამოუმუშავდება მთარგმნელობითი ტექნიკა და თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევები;





ესპანური ფილოლოგიის მოდული. ესპანური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე ფილოლოგიის მაგისტრს ესპანური ფილოლოგიის სპეციალობით გააჩნია  ფილოლოგიისა და კერძოდ, ესპანური  ფილოლოგიის დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემურური ცოდნა, ფლობს სათანადო საენათმცნიერო და ლიტერატურათმცოდნეობით სამეცნიერო აპარატს და დარგობრივ სფეროში მუშაობის უახლეს მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ესპანური ფილოლოგიის დარგის მნიშვნელობა და ამოცანები, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; იცის  ესპანთისა და ლათინური ამერიკის ესპანური ენის სისტემის ფუნქციონირების, თანამედროვე ესპანური ენის ლექსიკური შემადგენლობის, ლექსიკის სხვადასხვა შრეების ფუნქციონირების წესები. აქვს სხავადასხვა ტიპის ესპანურენოვანი ტექსტის ლინგვისტური ანალიზის თავისებურების ცოდნა;  ესპანურენოვანი ლიტერატურის საკუთესო ნიმუშების ღრმა, სისტემური და საფუძვლიანი ცოდნა მათი ლინგვისტურ და სოციოკულტურულ კონტექსტში გააზრებით; შეუძლია მიღებულ ღრმა ცოდნაზე დაყრდნობით შეიმუშავოს ახალი, ორიგინალური იდეები,  გააცნობიეროს ცალკეული, ესპანურენოვანი ლიტერატურასთან დაკავშირებული კონკრეტული  პრობლემის გადაჭრის ორიგინალური გზები და შეძლოს მათი წვლილის შეფასება დასავლეთ ევროპის ლიტერატურასთან მიმართებაში.

 დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ესპანურ ენას) C1 დონეზე და, ფლობს რომელიმე ევროპულ უცხო ენას (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) B2 დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით, რასაც იყენებს  აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.



იტალიური ფილოლოგიის მოდული. აღნიშნული მოდულის გავლის შემდეგ სტუდენტი ეუფლება ღრმა ცოდნას იტალიური ფილოლოგიის სფეროში;  “იტალიური დიალექტოლოგია” აცნობს იტალიური ენისა და დიალექტების ურთიერთმიმართებს, იტალიური ლიტერატურული ენის ჩამოყალიბების პროცესსა და ამ პროცესზე დიალექტების გავლენას;   “იტალიური ფრაზეოლოგიის სემანტიკის საკითხები”  - მაგისტრანტს  აცნობს ფრაზეოლოგიის თეორიულ საფუძვლებს (ქართველი, რუსი, ამერიკელი და იტალიელი მეცნიერების კვლევების საფუძველზე) და იტალიური ენის ცოცხალ ფრაზეოლოგიურ კორპუსს; უყალიბებს იტალიურ-ქართული ტიპოლოგიური კვლევის უნარ-ჩვევებს; გავლილი მასალიდან გამომდინარე აცნობიერებს  ძირითად პრობლემებს; ფლობს შესაბამის საენათმეცნიერო აპარატს; იცის არსებული თეორიები და შეხედულებები გარკვეულ საკითხებზე და შეუძლია მათი კრიტიკული გააზრება; სტუდენტი ეუფლება იტალიურ ენას  C1 დონის შესაბამისად, ფლობს რომელიმე ევროპულ უცხო ენას (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) B2 დონეზე, რასაც იყენებს  აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის; იტალიური ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროში სტუდენტს გაცნობიერებული აქვს კონკრეტული მწერლის მნიშვნელობა და მისი ადგილი ზოგადად ლიტერატურის ისტორიაში; კონკრეტული ლიტერატურული ნაწარმოების მხატვრულ-შემეცნებითი  პრობლემები; სხვადასხვა ლიტერატურული მიმდინარეობების მოდელების ცოდნის საფუძველზე შეუძლია ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზი უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. აქვს  XX საუკუნის იტალიური პროზისა და პოეზიის  ღრმა და სისტემური ცოდნა, ლიტერატურული და კულტურული ატმოსფეროს ანალიზის საფუძველზე შეუძლია იტალიური პოეზიის ცვლილების დამადასტურებელი ახალი ნიშნებისა და პოეტური ინოვაციების დადგენა; 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

ფრანგული/ესპანური/იტალიური ფილოლოგიის  მაგისტრს  შეუძლია ზოგადად  რომანული ფილოლოგიის  და კერძოდ, ფრანგული, იტალიური, ესპანური ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროებში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის საფუძველზე მაგისტრს აქვს ლინგვისტური და ლიტერატურული ფაქტების შეფასებისა და ანალიზის უნარი. 

ფრანგული/ ესპანური/ იტალიური ფილოლოგიის მაგისტრს შეუძლია  ფრანგული/იტალიური/

ესპანური და სხვა ევროპული ენების (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ან არჩევის შემთხვევაში ესპანური/იტალიური) პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის; აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი; პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება. 





დასკვნის უნარი: 

პროგრამით და მასში შემავალი მოდულებით წარმოდგენილი დისციპლინები მაგისტრანტს გაუღრმავებს ტექსტის ორიგინალში აღქმის და ინტერპრეტაციის უნარს. უახლესი მასალების დამუშავება, სინთეზირება და არგუმენტაცია მას დაეხმარება საფუძვლიანი მეცნიერული დასკვნების დამოუკიდებლად გამოტანაში; მაგისტრს ჩამოუყალიბდება კრიტიკული აზროვნების უნარი, ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. 



კომუნიკაციის უნარი: 

სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული, მეთოდოლოგიური და კომპარატისტული კურსები და მასში ჩართული ენის ინტენსიური კურსი, რომელიც პრაქტიკული ენის ცოდნის დონის ასამაღლებლად არის მიმართული, მაგისტრანტს გაუღრმავებს მაპროფილებელ უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარს. თავისუფლად შეძლებენ სხვადასხვა ტიპის ტექსტის თარგმანის  საერთო პრობლემებზე მსჯელობასა და სათანადო  დასკვნების გამოტანას; თანამედროვე საკვლევი მასალის სათანადოდ დამუშავებასა და პრეზენტაცას.  უცხოურ ენებზე კომუნიკცის უანრი მაგისტრს  აქცევს სრულფასოვან პარტნიორად  უცხოელ კოლეგებთან სამეცნიერო ურთიერთობების ფარგლებში.  





სწავლის უნარი: 

  რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის  (რომელიც ფრანგული, იტალიური და ესპანური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების ლოგიკური გაგრძელებაა) ფარგლებში შეძენილი ცოდნა მაგისტრანტს დაეხმარება ახალი იდეებისა და ინიციატივების წარმოჩენაში. პროგრამის ბაზაზე მიმდინარე აქტიური სამეცნიერო - კვლევითი კომპონენტი მას თეორიული იდეებისა და სამეცნიერო პროექტების პრაქტიკაში განხორციელების საშუალებას მისცემს. 

 მაგისტრს  გაცნობიერებული  აქვს ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: 

ფრანგული, იტალიური და ესპანური ფილოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. კულტურული განსხვავებებისა და მრავალფეროვნების  მიღება და აღქმა მაგისტრანტს განუვითარებს უცხო კულტურის ღირებულებათა პატივისცემის,  ტოლერანტობის გრძნობას. სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის პროცესში კი ის  ეჩვევა აკადემიური ეთიკის ნორმების დაცვას და პატივისცემას. 





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად   პროგრამა  ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  სემინარის, ინდივიდუალური მუშაობის,შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო  ნაშრომის (ან თარგმანის),  დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (კრიტიკული მასალის სინთეზურად და ანალიტიკურად დამუშავების მეთოდი,  თემატური მსჯელობისა და არგუმენტირების მეთოდი, ნაშრომის ზეპირი პრეზენტაციისთვის საჭირო ახსნა-განმარტებითი მეთოდი და სხვ.) 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი: 

პროფ. ქეთევან გაბუნია

 ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com



მოდულების ხელმძღვენელები:

ფრანგული ლიტერატურათმცოდნეობა:  ასოც. პროფ. ნანა გუნცაძე

ელ-ფოსტა:  nana_guntsadze@yahoo.fr



იტალიური ფილოლოგია. ასოც. პროფ. მაია ჯავახიძე 

ელ-ფოსტა: maiajava@yahoo.com



ესპანური ფილოლოგია. ასისტ. პროფ. მარინე კობეშავიძე

 ელ-ფოსტა:  mkobeshavidze@yahoo.es




სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: ბერძნულ–რომაული ფილოლოგია / Greek-Roman Philology 

პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს სამ არჩევით სასპეციალიზაციო მოდულს: 1. კლასიკური ფილოლოგია; 2. ბიზანტიური ფილოლოგია; 3. ახალი ბერძნული ფილოლოგია. 



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი ან ბიზანტიური ფილოლოგიის მაგისტრი ან ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მაგისტრი (სტუდენტის მიერ არჩეული სასპეციალიზაციო მოდულის მიხედვით)

Master of Arts  in Classical Philology or Master of Arts  in Byzantine Philology or Master of Arts  in Modern Greek Philology



სპეციალიზაცია: კლასიკური ფილოლოგია / ბიზანტიური ფილოლოგია / ახალი ბერძნული ფილოლოგია



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი.  მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 120 ECTS კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

30 ECTS კრედიტი ეთმობა სამივე სასპეციალიზაციო მოდულისათვის სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 

30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია თითოეული სასპეციალიზაციო მოდულისათვის სავალდებულო დისციპლინებისთვის.

30 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი სასწავლო კურსების არჩევა როგორც თავისი სასპეციალიზაციო, ისე მომიჯნავე მოდულის არჩევითი დისციპლინებიდან.

30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამაგისტრო ნაშრომისათვის. 



სწავლების ენა: ქართული. 

ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სასპეციალიზაციო მოდულის ცალკეული სასწავლო კურსის სწავლების ენა არის ახალი ბერძნული. 



მიზანი: სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს: კლასიკური, ბიზანტიური (შუა საუკუნეების) და ახალი ბერძნული ენის სპეციალისტები, მთარგმნელები ძველი ბერძნული, ლათინური, ბიზანტიური (შუა საუკუნეების) და ახალი ბერძნული ენებიდან, კლასიკური ენებისა და ახალი ბერძნულის, ანტიკური, ბიზანტიური და თანამედროვე ბერძნული ლიტერატურისა და კულტურის მკვლევარები, რომლებიც შეძლებენ კვლევას უახლესი მეთოდების გამოყენებით. სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს: საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიული და კულტურული კონტაქტები როგორც ანტიკურ საბერძნეთთან და რომთან, ისე ბიზანტიასთან და თანამედროვე საბერძნეთთან; საქართველოში მნიშვნელოვანი ბერძნული დიასპორის არსებობა; ანტიკური და ბიზანტიური სამყაროს როლი და მნიშვნელობა როგორც ევროპული ცივილიზაციის, ისე ქართული კულტურის ფორმირების პროცესში, ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის როლი და ადგილი მსოფლიოს ყველა წამყვანი უნივერსიტეტის კურიკულუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მრავალწლოვანი სამეცნიერო კონტაქტები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის წამყვან საერთაშორისო სამეცნიერო და სასწავლო ცენტრებთან და ამ ტრადიციის გაღრმავების აუცილებლობა.   

პროგრამა მიზნად ისახავს ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის – კლასიკური, ბიზანტიური ან ახალბერძნული ფილოლოგიის – სპეციალისტების მომზადებას, რომელთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა იძლევა შესაბამისი დარგების ღრმა და სისტემურ ცოდნას და სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის ჩვევებს, ხოლო პროგრამის მულტიდისციპლინური პროფილის გამო კურსდამთავრებულებს აქვთ არა მხოლოდ კლასიკური, ბიზანტიური ან ახალბერძნული ფილოლოგიის, არამედ ზოგადად ფილოლოგიურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფართო პროფილით სწავლის გაგრძელების პერსპექტივა.  

ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს: ანტიკური, ბიზანტიური და თანამედროვე ბერძნული კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის განვითარებას; ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ანტიკურობის, ბიზანტიური და ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში; საქართველოსა და საბერძნეთს შორის უკვე არსებული ურთიერთობების, ქართულ–ბერძნული მრავალსაუკუნოვანი და მრავალმხრივი კავშირების გაღრმავებას.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვთ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ან ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს (სასურველია, თუმცა სავალდებულო არ არის მაგისტრანტობის კანდიდატს ბაკალავრიატში სწავლის დროს გავლილი ჰქონდეს კლასიკური, ბიზანტიური ან ახალი ბერძნული ფილოლოგია როგორც ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობა). 

ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობა, გარდა საერთო სამაგისტრო გამოცდისა, გახლავთ წერითი გამოცდა სპეციალობაში და უცხო ენის (ინგლისურის/გერმანულის/ფრანგულის) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით). 

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტს სურს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მოდულზე სწავლის გაგრძელება და მას ბაკალავრიატში სწავლის დროს გავლილი არა აქვს ახალი ბერძნული ფილოლოგია როგორც ძირითადი ან დამატებითი სპეციალობა, მაშინ მან ახალი ბერძნული ენის ცოდნა უნდა დაადასტუროს საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით/დოკუმენტით.  





სწავლის შედეგი: ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს:



კლასიკური ფილოლოგიის მოდული:

ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კლასიკური ფილოლოგიის მოდულის კურსდამთავრებულს აქვს კლასიკური ფილოლოგიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც კურსდამთავრებულს შესაბამის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური იდეების, მოსაზრებებისა და ჰიპოთეზების შემუშავების საშუალებას აძლევს. კურსამთავრებულს შეუძლია აგრეთვე კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში აქტუალური და რთული სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება და შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების გამოყენებით. 

კურსდამთავრებულს აქვს კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების და მიღებული უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 

კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კლასიკური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო ენაზე, რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; კურსდამთავრებულს შეუძლია სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემა აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. 

კურსდამთავრებულს აქვს კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების, სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად გაგრძელების, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი. 

კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასებისა და მათ დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი. იგი პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, პროფესიული ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და სამართლებრივ ნორმებს, ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.



1. ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტმა იცის:

1.1. ანტიკური ეპოსი ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ეპოსთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; სრულად და ფრაგმენტულად მოღწეული პოემების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და ლათინური ეპიკური ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ეპოსის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 

1.2. ანტიკური ლირიკა ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ლირიკასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ლირიკოსთა ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული ლირიკული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ლირიკის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 

1.3. ანტიკური დრამა ღრმად და სისტემურად; კლასიკური ბერძნული ტრაგედიისა და კომედიის, ახალატიკური და რომაული კომედიის, რომაული ტრაგედიის კვლევასა და ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ანტიკური დრამის ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული დრამატული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური დრამის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები;  

1.4. ძველი ბერძნული ენის ისტორია; ძველი ბერძნული ენის  ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის განვითარების ეტაპები და მათი თავისებურებები; ძველი ბერძნული ენის დიალექტების თავისებურებები და მათი ჩამოყალიბების ისტორია; 

1.5. ლათინური ენის ისტორია; ლათინური ენის ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და სინტაქსის განვითარების ეტაპები და მათი თავისებურებები; ის ფაქტორები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ლათინური ენის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესს; 

1.6. მეტრული ლექსთწყობის თეორია, ანტიკური ლექსთწყობის სისტემა, ბერძნული და ლათინური დეკლამაციური და სასიმღერო პოეზიის საზომები (კატა მეტრონ და უკ კატა მეტრონ);         

1.7. მედიტერანულ (შუმერულ, პროტოხათურ, წინაბერძნულ, ეტრუსკულ) ენათა ქართველურ ენებთან მიმართების პრობლემატიკასთან დაკავშირებული ჰიპოთეზები და თეორიები; უძველესი მედიტერანული ენების გრამატიკისა და ლექსიკის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები; 

1.8. ანტიკური და თანამედროვე ლიტერატურული კონცეფციები; ტრადიციულობის საფუძველი თანამედროვე მხატვრულ აზროვნებაში; ანტიკური ტრადიციის მუდმივობის ისტორიული და კულტურული მიზეზები; 

1.9. ანტიკურ სამყაროში ქალის ფუნქცია და როლი; გენდერული პრობლემატიკის ამსახველი ანტიკური ლიტერატურული  წყაროები;  ანტიკურობაში გენდერული კვლევების უმთავრესი პრობლემატიკა და თეორიები; გენდერული კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიები; ქალთა ანტიკური და თანამედროვე პრობლემატიკის მიმართებები; 

1.10. ახალი ბერძნული ენა ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების ექვსდონიანი სისტემის დამოუკიდებელ, ე.წ. ზღვრულ B1 დონეზე; 

1.11. ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად; 



შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:

1.12. ძველი ბერძენი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების განვითარების ძირითადი ეტაპები და თავისებურებები; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების მხატვრული და კონცეპტუალური მახასიათებლები; 

1.13. რომაელი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების განვითარების ძირითადი ეტაპები და თავისებურებები; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების მხატვრული და კონცეპტუალური მახასიათებლები; 

1.14. ძველი ბერძნული ენის ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის ცნებები, პრინციპები და მახასიათებლები; ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის ადგილი სხვა საენათმეცნიერო დისციპლინებს შორის; 

1.15. ლათინური ენის სასაუბრო ელემენტები: სტილისტიკა, ლექსიკა და ფრაზეოლოგია;  

1.16. იტალიური ენის გრამატიკა, სტილისტიკა, ლექსიკა, ფრაზეოლოგია, იდიომატიკა; იტალიური ენის ისტორიული გრამატიკის საფუძვლები; ლათინური და იტალიური ენების შედარებითი გრამატიკის საფუძვლები;  

1.17. მითორიტუალური მოდელების, კოდების, სიმბოლოების გარდასახვა ლიტერატურულ სახეებად; განსხვავებები ტექსტის ტიპებს შორის (ისტორიული, მითოგრაფიული, მხატვრული და სხვ.); მხატვრული ტექსტის და „საბაზო მოდელების“ რაობა; მხატვრული ტექსტის ერთ–ერთი მთავარი კომპონენტის – ტროპების ფორმირება და ფუნქციები; 

1.18. ანტიკური სამყაროს ქალთა საზოგადოებრივი მდგომარეობა და პოეტ ქალთა შემოქმედება; 

1.19. ძვ. წ. V-IV სს–ების ათენური  სასამართლო ორატორიის ძირითადი ძეგლები თანადროულ  სოციალურ კონტექსტთან მიმართებაში; ძველი ბერძნული იურისპრუდენციის საფუძვლები; ძველი ბერძნული სამართლის ინსტიტუტებისა და თანამედროვე კანონმდებლობის მიმართებები; 

1.20. ჰომეროლოგიისა და რუსთველოლოგიის სამეცნიერო პრობლემატიკა და მისი შესწავლისათვის აუცილებელი ლიტერატურათმცოდნეობითი/კომპარატივისტული კვლევის მეთოდები;



2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:

2.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ორიგინალური გზების მოძიება ლინგვისტური, ლიტერატურათმცოდნეობითი, კომპარატივისტული და გენდერული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; 

2.2. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება და რეფერატული ნაშრომის მომზადება ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის ამა თუ იმ დისციპლინის ცალკეულ ასპექტთა შესახებ;  

2.3. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან და კერძოდ კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებულ კვლევით პროექტებში მონაწილეობა;   

2.4. ძველ ბერძნულ და ლათინურ ტექსტთა ანალიზი და ინტერპრეტაცია ანტიკური და თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიების გათვალისწინებით; 

2.5. ძველ ბერძნულ დიალექტებზე არსებული ტექსტების ლინგვისტური ანალიზი სინქრონულ და დიაქრონულ ჭრილში; 

2.6. ბერძნული და ლათინური პოეტური ტექსტების მეტრული თვალსაზრისით სწორი კითხვა; 

2.7. კლასიკური ფილოლოგიის სფეროს აქტუალური, რთული და კომპლექსური სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება; 

2.8. ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში; 



შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:

2.9. ნებისმიერი სირთულის ტექსტის წაკითხვა და თარგმნა ძველი ბერძნულიდან ქართულად და ქართულიდან ძველ ბერძნულად, შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი) კომენტარების მომზადება; 

2.10. ნებისმიერი სირთულის ტექსტის წაკითხვა და თარგმნა ლათინურიდან ქართულად და ქართულიდან ლათინურად, შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი) კომენტარების მომზადება; 

2.11. ძველი ბერძენი ავტორის ლექსიკონის შედგენა ლექსიკოგრაფიული მეთოდების გამოყენებით; 

2.12. ლათინურად ზეპირი კომუნიკაცია მარტივი სინტაქსური კონსტრუქციების გამოყენებით; 

2.13. იტალიურიდან ქართულად და ქართულიდან იტალიურად საშუალო სირთულის ტექტის თარგმნა; 

2.14. იტალიური ენის გრამატიკული ფორმების ანალიზი ისტორიული და შედარებითი გრამატიკის ჭრილში; 

2.15. მხატვრულ ტექსტში ტროპების გამოყოფა, ტროპების ფუნქციისა და ტექსტის მხატვრულობის განსაზღვრა; 

2.16. ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ (ჰომეროსის ეპოსი, რუსთველის ვეფხისტყაოსანი, ჯადოსნური ზღაპარი, შუასაუკუნეების ევროპული საგმირო ეპოსი და სარაინდო რომანი) გარემოსთან ადაპტაცია;  





3. დასკვნის უნარი

სტუდენტს აქვს:

3.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის კრიტიკული ანალიზის შედეგად ლოგიკური დასკვნებისა და არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი; 

3.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

3.3. ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი;  

3.4. ძველი ბერძნული და ლათინური ენების მორფოლოგიის, სინტაქსისა და სტილისტიკის განმარტების უნარი მშობლიურ ენასთან მიმართებაში; 25, 26, 30 

3.5. იტალიური ენის გრამატიკის განმარტების უნარი ქართულ და ლათინურ ენებთან მიმართებაში (არჩევის შემთხვევაში);





4. კომუნიკაციის უნარი

სტუდენტს აქვს: 

4.1. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო ენაზე (ენებზე), რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 

4.2. ახალბერძნულად ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

4.3. სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

4.4. საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი; 

4.5. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი; 

4.6. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ლათინურად კომუნიკაციის უნარი (არჩევის შემთხვევაში); 

4.7. იტალიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი საშუალო სირთულის სინტაქსური კონსტრუქციებისა და ფრაზების გამოყენებით (არჩევის შემთხვევაში);







5. სწავლის უნარი

სტუდენტს აქვს:

5.1. სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი; 

5.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში არსებული, როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული პუბლიკაციების, ინტერნეტის გამოყენებით ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების უნარი; 

5.3. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ კლასიკური ფილოლოგიის სფეროში დამოუკიდებლად სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის გაგრძელების უნარი; 

5.4. საკუთარი დროისა და საქმიანობის  დაგეგმვის უნარი;



6. ღირებულებები

სტუდენტს აქვს: 

6.1. საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

6.2. პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა და მათ მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 

6.3. ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი;

6.4. მორალური,  ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი პატივისცემის გრძნობა; 

6.5. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებების მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 

6.6. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 

6.7. კლასიკურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი;  

6.8. როგორც იტალიური ენისა და კულტურის, ისე კლასიკური ფილოლოგიის ღირებულებების საერთო ევროპული და საკაცობრიო მნიშვნელობის გაცნობიერების უნარი და მათ მიმართ პატივისცემის გრძნობა; კლასიკური და თანამედროვე ევროპული ცივილიზაციების ორგანული კავშირის შეფასების უნარი  (არჩევის შემთხვევაში);







ბიზანტიური ფილოლოგიის მოდული



ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ბიზანტიური ფილოლოგიის მოდულის კურსდამთავრებულს აქვს ბიზანტიური ფილოლოგიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც კურსდამთავრებულს შესაბამის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური იდეების, მოსაზრებებისა და ჰიპოთეზების შემუშავების საშუალებას აძლევს. კურსამთავრებულს შეუძლია აგრეთვე ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში აქტუალური და რთული სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება და შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების გამოყენებით. 

კურსდამთავრებულს აქვს ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების და მიღებული უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 

კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ბიზანტიური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო ენაზე, რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; კურსდამთავრებულს შეუძლია სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემა აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. 

კურსდამთავრებულს აქვს ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების, სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად გაგრძელების, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი. 

კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასებისა და მათ დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი. იგი პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, პროფესიული ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და სამართლებრივ ნორმებს, ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.



1. ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტმა იცის:

1.1. ათასწლოვანი ბიზანტიური ლიტერატურის ძირითადი ჟანრები, მათი გენეზისი და ისტორია; ბიზანტიაში სააზროვნო მიმართულებებისა და ლიტერატურული გემოვნების ცვლილებათა მოტივები და მნიშვნელობა; ბიზანტიელთა მიერ ანტიკური ლიტერატურული მემკვიდრეობის ათვისებისა თუ ტრანსფორმირების მნიშვნელობა; ბიზანტიური ცივილიზაციის წვლილი აღმოსავლურ ქრისტიანული და ე. წ. დასავლური ტიპის კულტურის ფორმირებაში; ბიზანტიურ სამყაროსთან უშუალო კონტაქტში მყოფი  შუა საუკუნეების ქართული კულტურისა და, ზოგადად,  მედიევისტიკის პრობლემები; 

1.2. ბიზანტიური ხანის ბერძნული ენის ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები, კლასიკურ ბერძნულ ენასთან შედარებით მომხდარი ცვლილებების მიზეზები და შედეგები; 

1.3. შუა საუკუნეების ლათინური ენის ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები; კლასიკურ ენასთან შედარებით მომხდარი ცვლილებების მიზეზები და შედეგები; 

1.4. ბერძნული ეპიგრაფიკისა და პალეოგრაფიის მნიშვნელოვანი საკითხები; ბერძნული ანბანის, ზოგადად დამწერლობის ფორმები, მისი ისტორია და განვითარება;               

1.5. პატრისტიკული დოტმატიკის განვითარების ეტაპები, ძირითადი დოგმატური პრობლემატიკა; ენის ფუნქცია საღვთისმეტყველო და ფილოსოფიური აზრის რეფერენციის სფეროში; 

1.6. სამეცნიერო-ფილოლოგიური შინაარსის ლათინური ტექსტის სინტაქსისა და ლექსიკის, ლათინურენოვანი ფილოლოგიური და ტექსტოლოგიური გამოკვლევების მახასიათებლები და თავისებურებები; კრიტიკული გამოცემის თანმხლები ლათინური ტერმინოლოგია; 

1.7. ანტიკური ეპოსი ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ეპოსთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; სრულად და ფრაგმენტულად მოღწეული პოემების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და ლათინური ეპიკური ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ეპოსის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 

1.8. ანტიკური ლირიკა ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ლირიკასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ლირიკოსთა ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული ლირიკული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ლირიკის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 

1.9. ანტიკური დრამა ღრმად და სისტემურად; კლასიკური ბერძნული ტრაგედიისა და კომედიის, ახალატიკური და რომაული კომედიის, რომაული ტრაგედიის კვლევასა და ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ანტიკური დრამის ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული დრამატული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური დრამის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები;  

1.10. ახალი ბერძნული ენა ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციების ექვსდონიანი სისტემის დამოუკიდებელ, ე.წ. ზღვრულ B1 დონეზე; 

1.11. ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად; 



შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:

1.12. ბიზანტიელი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების განვითარების ძირითადი ეტაპები და თავისებურებები; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების ტექსტოლოგიური, ფილოლოგიური და საღვთისმეტყველო ასპექტები; დოგმატურ-საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია ბერძნულ ენაზე, მისი ძველი და ახალქართული შესატყვისები; 

1.13. ლათინურენოვანი საღვთისმეტყველო ტერმინოლოგია, გვიანი ლათინურის მორფოლოგიური და სინტაქსური თავისებურებები, ავგუსტინეს შემოქმედების ძირითადი მახასიათებლები, ტრინიტარული დოგმატიკის  ძირითადი ნიშნები, ანუ მისი ფსიქოლოგიური, ლოგიკური და არტიკულაციური ასპექტები; 

1.14. პავლე მოციქულის ღვთისმეტყველების მახასიათებლები და თავისებურებები; 

1.15. ბიზანტიური ეპოქის საღვთისმეტყველო ლიტერატურის და ქრისტიანული ანთროპოლოგიის ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები; ისეთი საღვთისმეტყველო იდეები, როგორებიცაა: სწავლება ადამიანის შექმნის შესახებ, ხატება და მსგავსება ღვთისა, თავისუფალი ნების იდეა, ღვთის შემეცნება, ქრისტიანული ესქატოლოგია; 

1.16. ქრისტიანული ფილოსოფიისა და ღმრთისმეტყველების საფუძვლები; ქრისტიანი ფილოსოფოსების მიერ ანტიკური ფილოსოფიის ინტერპრეტაციის თავისებურებები; არეოპაგიტიკაში გადმოცემული თეოლოგიურ-ფილოსოფიური სწავლებანი; 

1.17. პალეოლოგოსთა ხანის ბიზანტიური ისტორიოგრაფია ღრმად და სისტემურად; 

1.18. XI-XII საუკუნეების ბიზანტიის ინტელექტუალური მოძრაობის რაობა; ბიზანტიელ ავტორთა ფილოსოფიური შრომების, შუა საუკუნეების აზროვნების ისტორიის ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები; ბერძნული ფილოსოფიური ენა – ფილოსოფიურ ტერმინთა მნიშვნელობები, სხვადასხვა ავტორთან მათი ნიუანსური ცვლილებები და ინტერპრეტაციები; 

1.19. ანტიკური ნეოპლატონიზმის ძირითადი ფილოსოფიური საკითხები, მახასიათებლები და თავისებურებები; ანტიკური ნეოპლატონიზმის მიმართება პლატონისა და არისტოტელეს ფილოსოფიებთან, მათ შორის არსებული მსგავსებები და განსხვავებები; ნეოპლატონიზმის ძირითადი ფილოსოფიური საკითხების მნიშვნელობა ქრისტიანული ფილოსოფიისათვის; შუა საუკუნეებისა და რენესანსის პერიოდის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური ტექსტების მიმართებები ნეოპლატონურ თეორიებთან





2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:

2.1. ბიზანტიურ, შუა საუკუნეების ბერძნულ ენაზე შექმნილი სხვადასხვა ჟანრის ნაწარმოებების კითხვა, თარგმნა და შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი) კომენტარების მომზადება; 

2.2. შუა საუკუნეების ლათინური მხატვრული, ისტორიული, იურიდიული ტექსტების  კითხვა, თარგმნა და შესაბამისი ფილოლოგიური (ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი) კომენტარების მომზადება; 

2.3. სხვადასხვა პერიოდის ძველი ბერძნული წარწერებისა და ხელნაწერების კითხვა; 

2.4. სხვადასხვა ჟანრის თხზულებების ფილოლოგიური ანალიზი ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი, მათ შორის კომპარატივისტული კვლევის  მეთოდების გამოყენებით; 

2.5. ლათინური ტექსტის კრიტიკული აპარატის დამოუკიდებლად გამართვა უახლესი მეცნიერული ნორმების გათვალისწინებით; 

2.6. ნებისმიერი სხვაენოვანი ტექსტის გამოსაცემად მომზადება კოდიკოლოგიური კვლევის საფუძველზე; 

2.7. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება და რეფერატული ნაშრომის მომზადება  ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის ამა თუ იმ დისციპლინის ცალკეულ ასპექტთა შესახებ;  

2.8. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებულ კვლევით პროექტებში მონაწილეობა;  

2.9. ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროს აქტუალური, რთული და კომპლექსური სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება;

2.10. ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში; 

2.11. ნებისმიერი სირთულის ბიზანტიური (შუა საუკუნეების) ბერძნული ტექსტის შედარება ძველ ქართულ თარგმანთან (არჩევის შემთხვევაში); 

2.12. ბიზანტიური ლიტერატურის ტექსტოლოგიურ-ფილოლოგიური და საღვთისმეტყველო საკითხების კვლევა უახლესი მეთოდების გამოყენებით (არჩევის შემთხვევაში);





3. დასკვნის უნარი

სტუდენტს აქვს:

3.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის კრიტიკული ანალიზის შედეგად ლოგიკური დასკვნებისა და არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი; 

3.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

3.3. ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 

3.4. შუა საუკუნეების ლათინური ენის გრამატიკის განმარტების, სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი; 

3.5. არასრული ინფორმაციის მიხედვით (მაგ. ფრაგმენტი, ლაკუნიანი ტექსტი) ტექსტის სრული სურათის აღდგენა-რეკონსტრუქციის უნარი;





4. კომუნიკაციის უნარი

სტუდენტს აქვს: 

4.1. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო ენაზე (ენებზე), რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 

4.2. ახალბერძნულად ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; 

4.3. სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

4.4. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევების გამოყენების უნარი; 

4.5. საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;





5. სწავლის უნარი

სტუდენტს აქვს:

5.1. სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი; 

5.2. ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სფეროში არსებული, როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული პუბლიკაციების, ინტერნეტის გამოყენებით ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების უნარი; 

5.3. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ბიზანტიური ფილოლოგიის სფეროში დამოუკიდებლად სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის გაგრძელების უნარი;





6. ღირებულებები

სტუდენტს აქვს: 

6.1. საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

6.2. ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი;

6.3. ჭეშმარიტი მეცნიერული ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი; 

6.4. პიროვნებისა და მისი უფლებებისადმი პატივისცემის გრძნობა; 

6.5. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული, ქრისტიანული და ჰუმანური  ღირებულებების მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 

6.6. ეთიკურ, ინტელექტუალურ  და კულტურულ ღირებულებებათა სწორი შეფასების უნარი;  

6.7. მსოფლმხედველობრივი და რელიგიური შემწყნარებლობის გრძნობა;

6.8. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 

6.9. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ბიზანტიურ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი; 

6.10. მეცნიერული ღირებულებებისადმი (როგორიცაა, მაგალითად, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემა, აკადემიური პატიოსნება და სხვ.) საკუთარი და სხვისი დამოკიდებულების შეფასების უნარი.





ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მოდული



ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მოდულის კურსდამთავრებულს აქვს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც კურსდამთავრებულს შესაბამის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ახალი, თანამედროვე და ორიგინალური იდეების, მოსაზრებებისა და ჰიპოთეზების შემუშავების საშუალებას აძლევს. კურსამთავრებულს შეუძლია აგრეთვე ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში აქტუალური და რთული სამეცნიერო პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება და შესაბამისი მეთოდების შერჩევა, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდების გამოყენებით. 

კურსდამთავრებულს აქვს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების და მიღებული უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; 

კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ახალი ბერძნული ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად, ახალ ბერძნულად და იმ უცხო ენაზე, რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; კურსდამთავრებულს შეუძლია სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემა აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. 

კურსდამთავრებულს აქვს ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების, სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის დამოუკიდებლად გაგრძელების, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი. 

კურსდამთავრებულს აქვს აგრეთვე ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასებისა და მათ დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი.  იგი პატივს სცემს საკუთარ პროფესიას, პროფესიული ეთიკის ნორმებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას,  მორალურ,  ეთიკურ, კულტურულ და სამართლებრივ ნორმებს, ზოგადსაკაცობრიო, ევროპულ და ეროვნულ ღირებულებებს.



1. ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტმა იცის:

1.1. XIX-XX საუკუნეებში ევროპულ და ბერძნულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესები და ამ პერიოდის ბერძენი მწერლების შემოქმედება;

1.2. ახალი ბერძნული ენის ფორმირების ძირითადი ეტაპები კონსტანტინოპოლის დაცემიდან უახლეს ეპოქამდე; 

1.3. მნიშვნელოვანი თანამედროვე ბერძენი პოეტების შემოქმედება, მნიშვნელობა და გავლენა უახლეს ბერძნულ მწერლობაზე; 

1.4. XX საუკუნეში ბერძნულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესები და ბერძნული ლიტერატურული სკოლების თავისებურებები, ამ პერიოდის ბერძნული ლიტერატურული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ბერძნული ლიტერატურის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა; ახალი ბერძნული ლიტერატურა თანამედროვე ევროპული ლიტერატურული პროცესების კონტექსტში;  

1.5. “ანტიკური ტრადიციის” რაობა, მისი ასახვა და გავლენა ევროპულსა და თანამედროვე ბერძნულ ლიტერატურაზე; ანტიკურობის, როგორც თანამედროვე ხელოვანთა მასტიმულირებელი ფაქტორის,  აქტუალობის განმაპირობებელი მიზეზები;

1.6. ანტიკური თეატრის რაობა და ანტიკური დრამის, ძირითადად, ტრაგედიის  რეცეფცია თანამედროვე ლიტერატურაში; ანტიკური ტრაგედიის პერსონაჟების თანამედროვე თეატრისათვის აქტუალობის განმსაზღვრელი ფაქტორები; ანტიკურ თემატიკაზე თანამედროვე დრამატული ნაწარმოებების შექმნის მასტიმულირებელი ფაქტორები; 

1.7. ანტიკური ეპოსი ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ეპოსთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; სრულად და ფრაგმენტულად მოღწეული პოემების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და ლათინური ეპიკური ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ეპოსის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 

1.8. ანტიკური ლირიკა ღრმად და სისტემურად; ანტიკურ ლირიკასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ლირიკოსთა ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული ლირიკული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური ლირიკის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 

1.9. ანტიკური დრამა ღრმად და სისტემურად; კლასიკური ბერძნული ტრაგედიისა და კომედიის, ახალატიკური და რომაული კომედიის, რომაული ტრაგედიის კვლევასა და ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული სამეცნიერო პრობლემატიკა; ანტიკური დრამის ფრაგმენტულად და სრულად მოღწეული ტექსტების შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა; ძველი ბერძნული და რომაული დრამატული ტექსტების სიმბოლიკა და სტილი; ანტიკური დრამის რეცეფციის ძირითადი მიმართულებები; 

1.10. ახალბერძნული მაღალფარდოვანი (მწიგნობრული) და სამეცნიერო ენის მორფოლოგიური, სინტაქსური და სტილური თავისებურებები; 

1.11. ახალ ბერძნული მაღალფარდოვანი (მწიგნობრული) ენის რთული გრამატიკული კონსტრუქციები, იდიომატური გამოთქმები, სამეცნიერო ნაშრომებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკა და ფრაზეოლოგია; 

1.12. ერთ-ერთი ევროპული ენა (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად;





შესაბამისი სასწავლო კურსის არჩევის შემთხვევაში:

1.13. თანამედროვე ბერძენი ავტორის (შერჩევით) ცხოვრებისა და შემოქმედების განვითარების ძირითადი ეტაპები და თავისებურებები თანამედროვე ევროპული ლიტერატურული პროცესების კონტექსტში; შერჩეული ნაწარმოების/ნაწარმოებების მხატვრული და კონცეპტუალური მახასიათებლები; 

1.14. ემიგრანტი ბერძნების ცხოვრებასთან დაკავშირებული მხატვრული ლიტერატურა; ემიგრანტი ბერძნების იდენტობის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორები; 

1.15. თანამედროვე ბერძნული მოთხრობის წარმოშობა, განვითარება, სტრუქტურა, ტენდენციები და სტილი; გ. ვიზიინოსის, ალ. პაპადიამანდისის, ა. კარკავიცას შემოქმედების ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები; 

1.16. ბერძენი სიურეალისტების შემოქმედება და შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურა; მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ბერძნულ ლიტერატურაში მიმდინარე პროცესები; 

1.17. მინისტური მოძრაობის გავლენა ახალ ბერძნულ მწერლობაზე; თანამედროვე ბერძნული ლიტერატურის გენდერული პრობლემატიკა და მასთან დაკავშირებული უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა; 

1.18. თანამედროვე ბერძნული კულტუროლოგიის საკითხები, კერძოდ, XX საუკუნის ბერძნულ ლიტერატურაში წარმოდგენილი რიტუალები; რიტუალთა ფუნქცია და როლი, მათი უნივერსალური და საკუთრივ ბერძნული სინამდვილისათვის დამახასიათებელი ასპექტები; იმ მწერალთა შემოქმედება, რომელთა ნაწარმოებებშიც ყველაზე მკვეთრად გამოვლინდა ბერძნული რწმენა-წარმოდგენებისა და რიტუალების დიაქრონული ასპექტები; 

1.19. ბერძნული საზოგადოების ტრანსფორმაცის ძირითადი მახასიათებლები და მათი გავლენა ბერძნულ ლიტერატურაზე XIX-XX სს.-ში; ბერძნული ლიტერატურისა და იდენტობის პრობლემატიკის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა; 

1.20. კვიპროსული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ეტაპები, კვიპროსელი ავტორების შემოქმედების ძირითადი მახასიათებლები და თავისებურებები;





2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

სტუდენტს შეუძლია:

2.1. ახალბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების მოძიება; 

2.2. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება ახალი ბერძნული ფილოლოგიის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

2.3. კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება და რეფერატული ნაშრომის მომზადება  ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის ამა თუ იმ დისციპლინის ცალკეულ ასპექტთა შესახებ;  

2.4. ბერძნულ–რომაულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებულ კვლევით პროექტებში მონაწილეობა;  

2.5. მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურიდან პროფესიული ინფორმაციის მოძიება, კრიტიკული შეფასება და რეპროდუქცია; 

2.6. ნებისმიერი სირთულის პოეტური და პროზაული ტექსტის წაკითხვა და თარგმნა ახალი ბერძნულიდან ქართულად და ქართულიდან ახალ ბერძნულად; 

2.7. ახალ ბერძნულ ენაზე სამეცნიერო ტექსტების გაგება, ანალიზი, ინტერპრეტაცია და რეპროდუქცია; 

2.8. ნებისმიერი სირთულის სამეცნიერო ტექსტის თარგმნა ახალი ბერძნულიდან ქართულად და ქართულიდან ახალ ბერძნულად;  

2.9. ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინარულ გარემოში მოქმედება; 

2.10. ბერძნულ  და მშობლიურ ლიტერატურას შორის ტიპოლოგიური პარალელების დაძებნა;  

2.11. ლიტერატურული ნაწარმოების ანალიზი ანტიკურ ტრადიციასთან მიმართებაში; თანამედროვე ლიტერატურულ ნაწარმოებში, მათ შორის დრამატულ ტექსტში ანტიკური ტრადიციის გავლენის იდენტიფიკაცია კვლევის კომპარატივისტული მეთოდების გამოყენებით;  

2.12. ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში;





3. დასკვნის უნარი

სტუდენტს აქვს:

3.1. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში შემავალი დისციპლინების რთული და კომპლექსური პრობლემატიკის კრიტიკული ანალიზის შედეგად ლოგიკური დასკვნებისა და არგუმენტების ჩამოყალიბების უნარი; 

3.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

3.3. ახალი ბერძნული ენის რთული გრამატიკული კონსტრუქციების განმარტების უნარი; 

3.4. ახალ ბერძნულ ენაზე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტების მორფოლოგიური, სინტაქსური და სტილური თავისებურებების გააზრების უნარი; 

3.5. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში მიღებული უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი;







4. კომუნიკაციის უნარი

სტუდენტს აქვს: 

4.1. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით ქართულად და იმ უცხო ენაზე (ენებზე), რომელსაც ის ფლობს, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი მოსაზრებების, იდეების, არგუმენტებისა და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 

4.2. აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის უნარი ქართულ და ახალ ბერძნულ ენაზე, საკუთარი მოსაზრებების, იდეების და დასკვნების გაზიარების მიზნით; 

4.3. სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

4.4. საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი; 

4.5. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული უახლესი ელექტრონული რესურსების – საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უახლესი მიღწევების გამოყენების უნარი;



5. სწავლის უნარი

სტუდენტს აქვს:

5.1. სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებისა და სტრატეგიულად მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი; 

5.2. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში არსებული, საკვლევ თემასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად და ეფექტურად მოპოვების უნარი; 

5.3. საჭირო ბიბლიოგრაფიის შეგროვებისა და კლასიფიკაციის უნარი; ვრცელი მასალიდან ძირითადის მოძიებისა და იდენტიფიცირების უნარი; 

5.4. ბერძნულ–რომაული და კერძოდ ახალი ბერძნული ფილოლოგიის სფეროში დამოუკიდებლად სწავლისა და სამეცნიერო კვლევის გაგრძელების უნარი;  



6. ღირებულებები

სტუდენტს აქვს: 

6.1. საკუთარი პროფესიისადმი და სამუშაო გარემოსადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

6.2. პროფესიული, მათ შორის სამეცნიერო ეთიკის ნორმების ცოდნა და მათ მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 

6.3. ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი;

6.4. ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული ღირებულებების მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 

6.5. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასების უნარი; 

6.6. ბერძნულ–რომაულ და კერძოდ ახალ ბერძნულ ფილოლოგიასთან დაკავშირებული ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი; 

6.7. კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობისადმი პატივისცემის გრძნობა; 

6.8. კეთილსინდისიერების, ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა;





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სემინარის, პრაქტიკუმის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები საქართველოს იმ მუზეუმებში, სადაც დაცულია ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის ექსპონატები. პროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე საქართველოს იმ ადგილებისა და ისტორიული ძეგლების მონახულებას, რომლებიც ბერძნულ–რომაულ სამყაროს და ქართულ–ბერძნულ მრავალსაუკუნოვან ურთიერთობებს უკავშირდება.

გარდა ამისა, სასწავლო პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით ყოველწლიურად ეწყობა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ლიტერატურული საღამოები, ბერძნულ–რომაულ სამყაროსთან დაკავშირებული მხატვრული ფილმებისა და სპექტაკლების ჩვენება და მათი განხილვა. მუშაობს ანტიკური დრამის სტუდენტური სტუდია „ოდეონი“. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებული მოხსენებები ქვეყნდება სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ „მნემოსინეში“.

ქართველ პედაგოგებთან ერთად ლექციებსა და სემინარებს სისტემატურად ატარებენ საბერძნეთიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, კვიპროსიდან და სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული სპეციალისტები. წარჩინებული სტუდენტები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად იგზავნებიან საბერძნეთისა და კვიპროსის უმაღლეს სასწავლებლებსა და საზაფხულო სკოლებში.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (სამაგისტრო ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სამაგისტრო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას ბერძნულ–რომაული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდის შეფასების მაქსიმალური ქულა შესაძლებელია განისაზღვროს არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების პროცესში გამოყენებული შეფასების მეთოდები სრულ შესაბამისობაშია როგორც მთლიანად პროგრამით, ისე მისი ცალკეული კომპონენტით/სასწავლო კურსით/მოდულით განსაზღვრულ სწავლის შედეგებთან, შესაბამის დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებთან. სასწავლო კურსების შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამის სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი:  

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს: 

პროფ. რისმაგ გორდეზიანს. ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge



ან მოდულების ხელმძღვანელებს: 

ასოც. პროფ. ირინე დარჩიას (კლასიკური ფილოლოგია) ელ-ფოსტა:irine.darchia@tsu.ge

ასოც. პროფ. თინა დოლიძეს (ბიზანტიური ფილოლოგია) ელ-ფოსტა:tinatin.dolidze@tsu.ge

ასოც. პროფ. სოფიო შამანიდს (ახალი ბერძნული ფილოლოგია)

ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  სლავური  ფილოლოგია / Slavic Philology  

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს სამ სასპეციალიზაციო მოდულს – რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია.



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology

სპეციალიზაცია: რუსული ფილოლოგია/ პოლონური ფილოლოგია /უკრაინული ფილოლოგია   Russian Philology/ Polish philology/ Ukrainian philology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი. სამაგისტრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 2 აკადემიური წელი (4 სემესტრი). ფილოლოგიის  მაგისტრის  (სპეციალობით რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია ) აკადემიური ხარისხის მისანიჭებლად საჭირო 120 ECTS კრედიტი  ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 30 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტის სლავური ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსებს.  

· 40 ECTS კრედიტი განკუთვნილია სასპეციალიზაციო მოდულების სავალდებულო კურსებისათვის  (ანალოგიური რაოდენობა სამივე მოდულისათვის);

· 20 ECTS  კრედიტი  ეთმობა პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებს. 

არჩევითი კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი საგნის არჩევა როგორც საკუთარი სპეციალობის, ისე მონათესავე პროფილის სამაგისტრო პროგრამებიდან.

· 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო ნაშრომისთვის).



სწავლების ენა:    ქართული 



პროგრამის მიზანი: განათლების სისტემის მდგომარეობის და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივებისა და გზების  განსაზღვრა მოითხოვს  სოციალურ–პოლიტიკური კონტექსტისა და განათლების სფეროს ყველა სოციალური სუბიექტის ინტერესებისა და მოთხოვნილებების გათვალისწინებას.  აღნიშნულ სფეროში  ახალი  სოციო–პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე,  სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ერთი მხრივ, სწავლების ორგანიზაციის ახლებური ტექნოლოგიების დანერგვა და  საერთაშორისო პრაქტიკასთან და სტანდარტებთან დააახლოება, ხოლო, მეორე მხრივ,  იმ შინაარსობრივი ცვლილებების გათვალისწინება, რომელიც ღირებულებათა გადაფასებამ მოიტანა და ტრადიციული მიდგომის ფარგლებში შეუძლებელი იყო მათი გათვალისწინება. პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა სლავური ფილოლოგიის დარგში, მოამზადოს ის როგორც ფილოლოგი-სლავისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში.



პროგრამაში სწავლების ახლებური ტექნოლოგიების ჩართვა განაპირობებს სასწავლო მუშაობის დონის, ტემპისა და ფორმების არჩევის შესაძლებლობას  და  საერთაშორისო პრაქტიკასთან მიახლოებული დიდაქტიკური გარემოსა და აქსიოლოგიური პრინციპების (ზნეობრივი ქცევის, ტოლერანტობის, პასუხისმგებლობის გრძნობის, დამოუკიდებლობის, აქტიურობის და ა.შ.) ჩამოყალიბებას, რაც პიროვნების წინაშე მდგარ სოციო–ემოციური პრობლემების გადაჭრის საფუძველს წარმოადგენს. პროგრამაში დასახულ მიზნების განხორციელება  ემყარება სისტემურ მიდგომას  და მოითხოვს და განსაზღვრავს მასში შემავალი სტრუქტურული კომპონენტების (მოდულების) ურთიერთდამოკიდებულებას.



სლავმცოდნეობა ფართო გაგებით და სლავური ფილოლოგია კერძოდ, წარმოადგენენ  ჰუმანიტარული განათლების უმაღლესი საფეხურის უმნიშვნელოვანეს შემადგენელ ნაწილს ევროპისა და ამერიკის არაერთ უნივერსიტეტში. ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევებისა  და სპეციალისტების მომზადების გარკვეული ტრადიციები არსებობს საქართველოშიც. წარმოდგენილი პროგრამა „სლავური ფილოლოგია“ შედგენილია სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვნად გააფართოვა მრავალმხრივი კონტაქტები სლავური სამყაროს ქვეყნებთან, ზოგი მათგანი კი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორიც გახდა. აქედან გამომდინარე, ისევ დგება აუცილებლობა მოვამზადოთ სლავისტიკისა და კერძოდ სლავური ფილოლოგიის სფეროში ფართო პროფილის სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ გამოიყენონ თავისი პროფესიული უნარ-ჩვევები ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესების განხორციელებისათვის სხვადასხვა სფეროში.



სლავური ქვეყნების ენებისა და ლიტერატურის დარგში საკადრო რეზერვის ფორმირება თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის მოთხოვნებს ეფუძნება და ორიენტირებულია სპეციალისტების მომზადებაზე, რომლებსაც შეეძლებათ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობის სხვადასხვა სფეროში  მოამზადონ მეცნიერულად დასაბუთებული საფუძველი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად.



პროგრამა შედგება სამი მოდულისაგან - „რუსული ფილოლოგია“, „პოლონური ფილოლოგია“, „უკრაინული ფილოლოგია“. თითოეული მათგანი ორიენტირებულია სლავური სამყაროს კონკრეტული ქვეყნის ჰუმანიტარულ დისციპლინათა ციკლის  სიღრმისეულ შესწავლაზე.

პროგრამაში შემავალი საგნები (როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი) უზრუნველყოფენ აღნიშნული სფეროს ფუნდამენტური, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნის, მყარი უნარ-ჩვევების შეძენას, და ორიენტირებულია ენისა და ლიტერატურის ფაქტების დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი გააზრების უნარის ფორმირებაზე მათი განვითარების ტენდენციათა და მეცნიერების ახალი პარადიგმის გათვალისწინებით.

პროგრამის პირველი მოდული - „რუსული ფილოლოგია“ - აგრძელებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხანგრძლივ ტრადიციებს ჰუმანიტარულ განათლების სფეროში და ამავდროულად ახლებურ ინტერპრეტაციას აძლევს რუსული ენისა და ლიტერატურის საკვანძო პრობლემებს. აღნიშნული მოდულის აქტუალობას განაპირობებს მისი გამოყენებითი ხასიათი, რაც ითვალისწინებს ფართო პროფილის სპეციალისტების მომზადებას, რომელთაც შეეძლებათ  თანამედროვე რუსული ფილოლოგიის, კულტურის, ტრადიციების და მიმდინარე პროცესების გააზრება და პრაქტიკული რეკომენდაციების შემუშავება.

მეორე მოდული წარმოადგენს „პოლონური ფილოლოგია“, რაც განპირობებულია როგორც ისტორიული ტრადიციით (ორსაუკუნოვანი ქართულ–პოლონური კონტაქტები, საუნივერსიტეტო ტრადიცია), ასევე პოლონური  ენისა და კულტურისადმი მზარდი ინტერესით  ქართულ–პოლონური სტრატეგიული პარტნიორობის ფონზე, რისი დასტურიცაა ქართულ–პოლონური ურთიერთობისადმი მიძღვნილი  არაერთი საერთაშორისო კონფერენცია, ერთობლივი  სამეცნიერო შრომათა კრებულების გამოცემა, სტუდენტთა და პროფესორ–მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამები და სხვ.

პროგრამის მესამე მოდული წარმოდგენილია უკრაინული ფილოლოგიით, რაც განპირობებულია ქართულ–უკრაინული კონტაქტების განსაკუთრებული ხასიათით, რომელიც მოიცავს ურთიერთობის ფართო სფეროებს, მათ შორის საგანმანათლებლოსაც. თსუ–ში წლების განმავლობაში ისწავლებოდა უკრაინული ენა და ლიტერატურა, ფუნქციონირებდა კლუბი „უკრაინა“, ითარგმნებოდა ქართულიდან უკრაინულად და უკრაინულიდან ქართულად მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურა.



პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

· ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, განათლების, მათი დარგების/ქვედარგების ბაკალავრის ხარისხი;

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· წერითი სასპეციალიზაციო გამოცდა რუსულ ენასა და ლიტერატურაში.



სწავლის შედეგები: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება:  

· პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მაგისტრანტს ჩამოუყალიბდება სლავური ფილოლოგიის უმთავრესი პრობლემატიკის სრულყოფილი, ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას; 

· მაგისტრანტი გაეცნობა სლავური მენტალობის ტიპობრივი გამოვლინების სურათს ენობრივი ცნობიერებების მაგალითზე; სლავების როგორც ეთნოკულტურული ერთობლიობის სულიერი განვითარების თავისებურებებს სინქრონულ და დიაქრონულ ასპექტში; 

· მაგისტრანტს ეცოდინება ლინგვისტური კვლევის თანამედროვე მეცნიერული თეორიები, ისტორიულ-შედარებითი და დესკრიპციული ანალიზის პრინციპები, ენის დამუშავების კომპიუტერული მეთოდები;

· მაგისტრანტს სიღრმისეული ცოდნა ექნება ენისა და ლიტერატურის, ენისა და კულტურის ურთიერთმიმართებაზე, მათ ერთიანობასა და მრავალფეროვნებაზე;

· მიიღებს ეთნოლინგვისტიკის ძირითადი დებულებების ცოდნას ;

· შეექმნება  ფართო წარმოდგენა სლავი ხალხის კულტურის ისტორიის შესახებ;

· მიიღებს შესაბამისი სლავური  ქვეყნების  თანამედროვე ლიტერატურული  კონტაქტებისა და პროცესების,  განვითარების ტენდენციების, ახალი აქსიოლოგიის სისტემურ ცოდნას;

· გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;

· მაგისტრანტი დაეუფლება სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს;

· მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



რუსული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი

· სრულყოფილადაა დაუფლებული  რუსული ენის პრაქტიკულ ცოდნას;  

· საფუძვლიანად ერკვევა თანამედროვე რუსული ენის ორთოლოგიის პრობლემებში, ნორმის ცნების კომუნიკაციურ არსში, ორთოლოგიისა და მეტყველების კულტურის კავშირებში;

· იცნობს მხატვრული და სამეცნიერო ტექსტების ლინგვისტური და ლიტერატურათმცოდნეობითი ანალიზის სხვადასხვა მიდგომისა და ინტერპრეტაციის ხერხებს; 

· იცის ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობების მდიდარი ისტორიის განვითარების ტენდენციების   ძირითადი მომენტები;

· მაგისტრანტს აქვს თარგმანში ინფორმაციული ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლების ცოდნა; კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის საფუძვლების ცოდნა; ტექსტური რეპრეზენტაციის მექანიზმების ცოდნა;

· ცოდნა მედიაკომუნიკაციის ენობრივი თავისებურებების როლისა და მნიშვნელობის შესახებ; მედიაკომუნიკაციის ენობრივი ტექნოლოგიების როლის შესახებ განათლებაში; ცოდნა მედიაკომუნიკაციის როგორც სწავლების საშუალების თავისებურებების შესახებ,

· თანამედროვე მასობრივი რუსული ლიტერატურის ცოდნა; 

· ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზის ტექნოლოგიური და ტექნიკური თავისებურებების ცოდნა; 

· ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზის საკვანძო საკითხების ცოდნა კონკრეტული პრინციპების გათვალისწინებით.



პოლონური ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი

· ფლობს პოლონური ენის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას; 

· გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;

· მაგისტრანტმა იცის თანამედროვე პოლონური ლიტერატურის ძირითადი მომენტები და განვითარების ტენდენციები;

· იცის ქართულ-პოლონური ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების მდიდარი ისტორიის ძირითადი მომენტები;

· მაგისტრანტს მიღებული აქვს ფართო წარმოდგენა თანამედროვე პოლონურ ლიტერატურაში არსებული სხვადასხვა მიმართულებებისა და სკოლების შესახებ;

· აქვს პოლონეთის ისტორიის ძირითადი ფაქტების, თანამედროვე ადმინისტრაციული დაყოფის, პოლიტიკისა ცოდნა; 

· აქვს თანამედროვე პოლონური რეალიების (ტრადიციები, დღესასწაულები, გეოგრაფიული ცნობები) ცოდნა.



უკრაინული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი

· ფლობს უკრაინული ენის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას; 

· იცნობს XIX-XX სს–ის უკრაინული ლიტერატურის ძირითად პრობლემატიკას, უკრაინული ლიტერატურული ძეგლების ეროვნულ თავისებურებებს. 

· გარკვეულია თარგმანის სტილისტიკის ძირითად დებულებებსა და ცნებებში;

· მაგისტრანტმა იცის უკრაინული ლიტერატურის ძირითადი მომენტები და განვითარების ტენდენციები; აცნობიერებს უკრაინული ლიტერატურის ადგილს მსოფლიო ლიტერატურის კომტექსტში;

· მაგისტრანტს აქვს ქართულ-უკრაინული ლიტერატურული და თეატრალური კონტაქტების მდიდარი ისტორიის ცოდნა;



ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი



სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი საბაზო კომპეტენციების განვითარებაზე, რაც საშუალებას მისცემს მომავალ სპეციალისტებს იმუშაონ საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცის გლობალიზაციის პირობებში. პროგრამა წარმოადგენს გამოყენებითი და აკადემიური ცოდნის სინთეზს,  ორიენტირებულია დისციპლინათშორის ხასიათზე და შრომითი ბაზრის მოთხოვნებზე, აძლევს მაგისტრებს  შესაძლებლობას მომავალში მოახდინონ  მიღებული ცოდნის ადაპტაცია თანამედროვე კომუნიკაციურ გარემოსთან და საზოგადოებრივ მოთხოვნილებებთან. 

პროგრამის ათვისება უზრუნველყოფს სლავური სამყაროს კომუნიკაციურ სივრცეში თავისუფლად ორიენტირების და ჩამოყალიბებული საექსპერტო დასკვნების გაკეთების უნარის შემუშავებას, კონკრეტულ პროფესიულ სფეროებში მუშაობის ჩვევების ჩამოყალიბებას, პრობლემათა  საექსპერტო–ანალიტიკური და   პროფესიული  შეფასების უნარის ფორმირებას.

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.

ფილოლოგიის მაგისტრს (სპეციალიზაციით რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია) შეუძლია ახალი მეთოდების პრაქტიკულ გამოყენებას დამოუკიდებელი კვლევისას; სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრმა იცის ენობრივი ტექსტის კომპიუტერული დამუშავებისათვის აუცილებელი პროგრამები, მას შეუძლია შეადგინოს მონაცემთა ბაზა ინდექსებითა და საძიებლებით; შეძლებს ბიბლიოგრაფიის მომზადებას თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ფილოლოგიის მაგისტრს (სპეციალიზაციით რუსული ფილოლოგია, პოლონური ფილოლოგია, უკრაინული ფილოლოგია) შეუძლია ზოგადად ფილოლოგიის  და კერძოდ, სლავური ფილოლოგიის დარგობრივ სფეროში კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის  დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ჰუმანიტარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ლიტერატურული, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი.

რუსული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი

· ფლობს რუსულ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო მიზნებისთვის;

· ფლობს რუსული მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;

· მაგისტრანტს აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;

· აქვს ლიტერატურათმცოდნეობის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული დებულებების გამოყენების უნარი კონკრეტული მხატვრული ნაწარმოებების გააზრებისათის,

· აქვს მედიაკომუნილაციის საშუალებათა განათლებაში, რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლებაში გამოყენების უნარ-ჩვევები,

· აქვს ინფორმატიკის ტექსტების ენობრივი თავისებურებების ანალიზის და თეორიულად გააზრების უნარი; 

· აქვს ინტერნეტ-რესურსის ბაზაზე ახალი იდეების შემუშავებისა და ცალკეული ამოცანების გადასაწყვეტა ორიგინალური გზების მოძიების უნარი,

· აქვს უნარი განასხვავოს სისტემური ცვლილებები და სამეტყველო შეცდომები, რომელიც გავრცელებულია თანამედროვე რუსულენოვან გამოცემებში,

· აქვს უნარი კვალიფიციურად შეაფასოს თანამედროვე რუსულ ენაში მოქმედი და ბეჭდური გამოცემების პრაქტიკაში  ასახული  ტენდენციები



პოლონური ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი

· ფლობს პოლონურ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო მიზნებისთვის;

· ფლობს პოლონური მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;

· ფლობს კულტურული და ლიტერატურული ურთიერთობების შესწავლისადმი მრავალმხრივი მიდგომის უნარ-ჩვევებს,

· მაგისტრანტს აქვს  პოლონური  ენიდან თარგმანის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;

· აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;

· აქვს პოლონეთის ისტორიის კონკრეტული ეპოქის ლიტერატურული თუ კულტურული მოვლენების ანალიზის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევები;

· აქვს პარემიოლოგიურ ერთეულებში ასახული სლავური სამყაროს ეთნოენობრივი სტერეოტიპების ანალიზის და თეორიულად გააზრების უნარი;

· აქვს მხატვრული ტექსტის ანალიზური კითხვის უნარ-ჩვევები.



უკრაინული ფილოლოგიის მოდულის მაგისტრანტი

· ფლობს უკრაინულ ენას და იყენებს მას პრაქტიკული, აკადემიური და სამეცნიერო მიზნებისთვის;

· მაგისტრანტს აქვს  უკრაინული  ენიდან თარგმანის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;

· ფლობს უკრაინული მხატვრული ტექსტის ანალიზის სხვადასხვა მეთოდს;

· აქვს  ლიტერატურული მიმდინარეობების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები;

· აქვს უკრაინული ლიტერატურული თუ კულტურული მოვლენების ანალიზის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევები;





გ) დასკვნის   უნარი –

· სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; პროგრამით შეთავაზებული სამეცნიერო თვალსაზრისების  უმდიდრესი სპექტრი  ავითარებს კრიტიკულ ანალიზის  და ამ ანალიზის საფუძველზე  მიღებული შედეგების სინთეზის, კარგად ცნობილი მონაცემებით  თვისებრივად ახალი დასკვნების გამოტანის უნარს;

· შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი სლავური ფილოლოგიის სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე  ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის (ზეპირი თუ წერილობითი) ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი.

· მაგისტრანტს აქვს ცოდნის ინტეგრაციის უნარი

· ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მაგისტრანტს შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.



დ) კომუნიკაციის უნარი – 

· პროგრამა სტუდენტს სთავაზობს  მრავალასპექტიანი  პრობლემების კვლევას სლავური ფილოლოგიის დარგში, რომლებიც მოითხოვს თანამშრომლობას, ჯგუფში მუშაობას. 

· სწავლის შედეგად შეძენილი კომპეტენციების  საფუძველზე  კურსდამთავრებულს შეეძლება ყველა მნიშვნელოვან პრობლემაზე მაღალპროფესიული და კომპეტენტური ურთიერთობა როგორც ქართველ, ისე უცხოელ (მათ შორის, რუს) კოლეგებთან, აკადემიურ წრეებში. 

· უცხო ენის პროფესიულ დონეზე ცოდნის საფუძველზე კურსდამთავრებულს შეეძლება სლავურ ფილოლოგიაში არსებული უცხოენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა და ამ ინფორმაციის აკადემიურ დონეზე გამოყენება; 

· კურსდამთავრებულს შეეძლება უცხოელ კოლეგებთან  როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი  ინფორმაციის გაცვლა და სამეცნიერო დისკუსიებში ჩართვა; ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა.

· მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი; სიტუაციაში ადაპტაციისა და აკადემიური მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებისათვის პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი; დისკუსიებში მონაწილეობის, პოლემიკის წარმოების უნარი; კულტურათა დიალოგში მონაწილეობის და დებატების უნარი; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

· მაგისტრს აქვს კომუნიკაციური აქტივობის უნარი კონოტაციური ველის გაფართოების და დაზუსტების საფუძველზე; შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება; სლავური ფილოლოგიის პრობლემების გადასაწყვეტად მონაცემთა მოძიების, განმარტების და გამოყენების უნარი.

· აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით;

· აქვს ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



ე) სწავლის უნარი 

სლავური ფილოლოგიის  მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული  ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ვ)  ღირებულებები –

სლავური ფილოლოგიის  მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 





ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელებს. 

პროფ. მარია ფილინა

ელ-ფოსტა: mariam.pilina@tsu.ge, larmaria19@yahoo.com



ასოც. პროფ. მარინა ალექსიძე

ელ-ფოსტა: malexidze@yahoo.com


Название магистерской программы:   славянская филология / Slavic Philology   

Магистерская программа «Славянская филология» факультета гуманитарных наук ТГУ включает три модуля специализации:  русская филология, польская филология, украинская филология.



Присуждаемая академическая  степень: магистр филологии / MA in Philology

специальность:  русская филология/польская филология/украинская филология - Russian Philology/ Polish philology/ Ukrainian philology



Уровень преподавания: магистратура



Объем программы в кредитах:  2 академических года (4 семестра). 120 кредитов, необходимые для присуждения академической степени магистра филологии (специальность: русская филология, польская филология, украинская филология), распределяются следующим образом:

· 30 ECTS кредитов  выделяются на обязательные для магистреской программы факультета гуманитарных наук  славянская филология   учебные предметы;

· 40 ECTS  кредитов – обязательные учебные предметы для модулей специальности   (аналогичное количество кредитов для каждого модуля)

· 20 ECTS кредитов – предметы по выбору для программы; в рамках выборных кредитов  студент может выбрать любой предмет по своему желанию как по своей специальности, так и из магистерской программы смежной специальности.

· 30 кредитов – научно-исследовательский компонент (магистерская работа)





Язык обучения: русский



Цель программы:

Определение состояния системы образования, а также перспектив  и путей ее дальнейшего развития требует учета социально-политического контекста и интересов и потребностей всех социальных  субъектов. Исходя их новой социально-политической реальности, сложившейся в указанной сфере, целью магистерской программы  Славянская филология является, с одной стороны, внедрение новых технологий организации обучения и сближение ее с мировой практикой и мировыми стандартами, и, с другой стороны, учет тех  качественных изменений, которые повлекла за собой переоценка ценностей и которая была невозможна в рамках традиционного подхода. Программа ставит своей целью дать магистрантам глубокие и системные знания в области  славянской филологии, подготовить их как филологов-славистов, вооруженных теми отраслевыми компетенциями и исследовательскими навыками, которые смогут обеспечить их трудоустройство как в научно-исследовательской, так и в прикладной сфере. Включение в процесс обучения новых технологий обусловливает возможность выбора уровня, темпа и форм учебной работы, формирование близких к мировой практике дидактической среды и аксиологических принципов (нравственное поведение, толерантность, независимость, активность и т.д.), что составляет основу для решения стоящих перед личностью социо-психологических проблем. Реализация намеченных в программе целей опирается на системный подход и определяется взаимозависимостью входящих в нее структурных компонентов (модулей).

Славистика в широком понимании и славянская филология в частности является важнейшей  составной частью высшей ступени гуманитарного образования во многих университетах Европы и Америки. Большие традиции в сфере проведения научных исследований в этой области и подготовки квалифицированных специалистов имеются и в Тбилисском государственном университете. Представляемая магистерская программа «Славянская филология» составлена с учетом различных факторов. За последние десятилетия Грузия на качественно новом уровне значительно расширила многосторонние контакты со странами славянского мира, некоторые из них стали стратегическими партнерами нашей страны. Исходя из этого, вновь возникает потребость в подготовке специалистов широкого профиля в области славистики и славянской филологии в частности, специалистов, которые смогут использовать свои профессиональные знания, умения и навыки в различных сферах профессиональной деятельности для реализации государстенных интересов нашей страны. Формирование кадрового резерва в области языков  и литератур славянских стран опирается на требования современной рыночной экономики и ориентирована на воспитание квалифицированных специалистов, которые смогут подготовить научно аргументированную основу для принятия стратегических решений.

Программа включает три модуля – «русская филология», «польская филология», «украинская филология», каждый из которых ориентирован на глубинное изучение цикла гуманитарных дисциплин конкретной страны славянского мира.

Предметы, составляющие программу (как обязательные, так и выборные), обеспечивают получение фундаментальных знаний и прочных умений и навыков, соответствующих межународным стандартам в указанной области, и ориентированы на формирование навыков самостоятельного, творческого осмысления фактов языка и литературы в свете  новых научных парадигм и тенденций их развития.

Первый модуль программы – «Русская филология» - продолжает традиции Тбилисского государственного университета в сфере  гуманитарного образования и в то же время предлагает новую интерпертацию узловых проблемы русской филологии. Актуальность этого модуля обусловливается его прикладным характером, предусматривающим подготовку специалистов широкого профиля, которые смогут осмысливать традиции и текущие процессы русской филологии, культуры и вырабатывать практические рекомендации. 

Второй модуль – «Польская филология». Включение этого модуля обусловлено как исторической традицией (двувековые грузино-польские контакты, университетская традиция), так и растущим интересом к польскому языку, литературе и культуре на фоне грузино-польского стратегического партнерства, подтверждением чему являются многочисленные международные конференции, посвященные грузино-польским взаимоотношениям, издание совместных сборников научных трудов, программы по обмену студентами и профессорско-преподавательским составом.

Третий модуль программы  представлен украинской филологией, что обусловлено  особым характером грузино-украинских связей, охватывающих широкую сферу взаимоотношений, в том числе и в сфере образования. В течение многих лет в Тбилисском государственном университете преподавался украинский язык и литература, функционировал клуб «Украина», переводилась с грузинского на украинский и с украинского на  грузинский художественная и научная литература.

Ориентированное на студента, комплексное обучение, предусмотренное магистерской программой  Славянская филология,  направлено на удовлетворение многосторонних интересов и потребностей студентов, выработку в них личностной и академической свободы и самостоятельности, этических идеалов, критического, творческого и прогрессивного мышления; развитию конкретноспособных  профессиональных кадров, формирование полноценных граждан и укоренение  в молодых людях национальных и общечеловеческих ценностей.



Предварительные условия приема на программу

· степень бакалавра гуманитарных, социально-политических, образовательных и других наук;

· единый магистерский экзамен,

· письменный экзамен по специальности - русский язык и литература.

· Иностранный язык. Для вступления на программу нужно здать экзамен по иностранному языку (английский/немецкий/французский) или подтвердить знание на B1 уровень международно признаным сертификатом. (С условием улучшения знания до уровня B2 до окончания программы).





Результаты обучения

Магистр, подготовленный по программе  Славянская филология должен быть эрудированным специалистом, обладать глубокие знания в соответствующей области и системное образование по специальности, основами фундаментальных научных знаний по дисциплинам славянской филологии. ОН должен владеть данной областью знаний на концептуальном уровне. Он также должен уметь разбираться в смежных с его специльностью областях. Магистр должен обладать хорошей теоретической и практической подготовкой, профессиональными  компетенциями и уметь применять плученные теоретические знания на практике. Он должен также приобрести такие  умения и навыки, которые необходимы для продолжения обучения.



а) Знание и осознание

Программа в целом ориентирована на развитие базовых компетенций, что позволит будущим специалистам работать в условиях глобализации мирового информационного пространства. Программа представляет собой своеобразный синтез прикладных и академических знаний, ориентирована на междисциплинарный характер и потребности медиарынка, предоставляет магистрантам возможность в будущем адаптировать полученные знания к современной коммуникативой среде и общественным потребностям. В результате освоения программы слушатели получают возможность основения инновационных образовательных программ, возможность активно участвовать в процессе модернизации филологического образования и сферы массовых коммуникаций. 



В процессе освоения программа магистры получают:

· глубокие и системные знания основной проблематики славянской филологии, позволяющие вырабатывать новые, оригинальные идеи;

· глубокие знания о взаимоотношениях между языком и литературой в целом, их единстве и многообразии; о взаимоотношениях между языком и культурой;

· знание основных положений в области этнопсихолингвистики;

· знание основных положений славянской этнолингвистики на материале паремий, представляющих собой  тексты- хранители национально-культурной информации;

· знание различных подходов и способов интерпретации лингвистического и литературоведческого анализа художественных и научных текстов;

· знание современных научных теорий в области лингвистических исследований, принципов сравнительно-исторического и дескриптивного анализа, компьютерных методов обработки языка; 

· знание об устройстве и функционировании языковой системы и методов использования полученных знаний при решении конкретных прикладных задач;

· широкие представления об истории культуры славняских народов;

· обладает базовыми знаниями в области русского языка с позиций функциональной грамматики; знает проблемы, актуальные для функциональных исследований грамматики русского языка; знает функционально-коммуникативные особенности русской речи;

· знание соответствующей отраслевой терминологии и методов работы в данной сфере.

· знание одного из европейских языков (английский / немецкий / французский) на уровне B2.



магистрант модуля  «русская филология»

· обладает базовыми знаниями в сфере современной русской литературы в свете

· фундаментальных социально-политических сдвигов, имевших место в ходе и после крушения большевизма;

· обладает знанием основных моментов истории и современного состояния русско-грузинских литературных взаимоотношений;

· обладает знаниями о системных, внутриязыковых, и внешних (социально обусловленных) тенденциях развития русского языка; исторической изменчивости языковой нормы;

· знает основные проблемы современной русской ортологии, коммуникативной сущности понятия нормы, связи между отрологией и культурой речи;

· знание основных проблем массовой литературы;

· знание узловых вопросов анализа литературных произведений с учетом конкретных принципов;

· знание основных теоретических основ информационных технологий в переводе; знание основ компьютерной лексикографии; знание механиззмов текстовой репрезентации;

· у магистрантров также формируется научное представление о нормах  русского литературного языка в их историческом развитии;

· знание основных подходов  лингвистического и литературоведческого анализа  и способов  интерпретации художественных и научных текстов;

· знает технологические и технические особенности анализа литературных произведений, 

· знание роли и значения языковых особенностей современной  медиакоммуникации; роли технологий медиакоммуникации в образовании.



магистрант модуля  «польская филология»

· знает  основные моменты  и тенденции  развития современной польской литературы;

· владеет теоретическим и практическим знанием польского языка;

· получает широкое представление о различных направлениях, течениях и школах, имеющих место в современной польской литературе;

· знает основные факты из истории Польши, ее современном административном делении, о современной политике польского государства;

· знает современные польские реалии (традиции, праздники, географические сведения);

· знает основные  моменты и тенденции развития  грузино-польских литературных и культурных взаимосвязей;

· разбирается в основных проблемах и понятиях стилистики перевода.



магистрант модуля «украинская филология»

· знает основные вопросы грузино-украинских литературных и культурных взаимоотношений, знаком с богатой историей этих отношений;

· знаком с основной проблематикой украинской литературы 19-20 веков, национальными  особенностями украинских литературных памятников;

· знает историю грузино-украинских литературных и театральных контактов;

· владеет теоретическим и практическим  знанием   украинского языка;

· разбирается в основных проблемах и понятиях стилистики перевода.



б) навыки использование полученных знаний на практике 

Магистерская программа Славянская филология ориентирована на развитие таких базовых компетенций, которые позволят будущим специалистам успешно работать в условиях глобализации международного информационного пространства; программа является синтезом прикладных и академических знаний, ориентирована на междисциплинарный характер и требования рынка труда, предоставляет магистрантам возможность в будущем адаптировать полученные знания к современной коммуникативной среде и общественным потребностям. успешное освоение программы обеспечит свободную ориентацию в коммуникативном пространстве славяского мира и формирование навыков составления экспертных заключений, навыков работы в конкретной профессиональной сфере, навыков экспертно-аналитической и профессиональной оценки проблем;

Магистр филологии (по специальности  русская филология, польская филология, украинская филология) умеет практически использовать новые методы в самостоятельных исследованиях; магистрант будет владеть программами компьютерной обработки языковых текстов; сможет составлять библиографию с использованием современных информационных технологий. 

Магистр филологии (по специальности  русская филология, польская филология, украинская филология) умеет идентифицировать/распознавать комплексные проблемы в сфере филологии вообще и славянской филологии, в частности, и решать эти проблемы, используя принятые в данной области знаний методы; может использовать полученные знания в новых, непредвиденных обстоятельствах или в мультидисциплинарном  (смежном) контексте; может найти новые, оринигальные  пути решения комплексных проблем,  в том числе, вести самостоятельные исследования с использованием новейших методов и подходов; разработка и реализация проектов исследовательского или аналитического характера; магистрант обладает способностью анализировать и оценивать лингвистические, литературные, исторические и социальные процессы, опираясь на глубокие и системные гуманитарные знания и умения, полученные в результате освоения магистерской программы  Славянская филология.

программа развивает творческие способности и формирует навыки самостоятельной работы, навыки постановки задач; в этом процессе магистрант приобретает навыки последовательного решения конкретных задач научного исследования с использованием полученных знаний и опыт публикации полученных результатов с учетом международных стандартов в этой области знаний;

Магистр обладает способностью использования иностранной научной литературы, а также создает текст научного характера (отчет, научные статьи, и др.).



магистрант модуля  «русская филология»

· владеет различными методами анализа русских художественных и научных текстов;

· владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  течений;

· владеет навыками использования основных теоретических и практических положений литературоведения при осмыслении конкретных художественных произведений;

· владеет практическими умениями и навыками использования средств медикоммуникации в образовании, преподавании РКИ;

· владеет навыками анализа и теоретического осмысления языковых особенностей текстов информатики;

· владеет навыками поиска оригинальных путей решения отдельных задач и выработки новых идей на базе интернет-ресурсов;

· умеет различать системные изменения и речевые ошибки, распространенные в современных русскоязычных изданиях;

· умеет дать квалифицированную оценку тенденций, действующих в современном русском языке и отражающихся в практике печатных изданий

· владеет практическими умениями и навыками  анализа литературных и культурных явлений конкретной исторической эпохи России.



магистрант модуля  «польская филология»

· владеет польским языком и использует его в практических, академических и научных целях;

· владеет практическими навыками перевода с польского языка;

· владеет различными методами анализа польских  художественных и научных текстов;

· владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  течений;

· владеет практическими умениями и навыками анализа литературных и культурных явлений конкретной исторической эпохи Польши;

· владеет навыками аналитического чтения текстов польской художественной литературы;

· владеет навыками многостороннего подхода к изучению культурных и литературных взаимоотношений;

· владеет практическими умения и навыками анализа и теоретического осмысления этноязыковых стереотипов славянского мира, отраженных в паремиологических единицах.







магистрант модуля «украинская филология»

· владеет украинским  языком и использует его в практических, академических и научных целях;

· владеет практическими навыками перевода с украинского языка;

· владеет различными методами анализа украинских художественных и научных текстов;

· владеет практическими умениями и навыками анализа литературных направлений и  течений;

· владеет практическими умениями и навыками анализа литературных и культурных явлений конкретной исторической эпохи Украины.









в) навыки и умения делать выводы

· формирование обоснованных выводов на основе критического анализа сложной и неполной информации (в том числе и новейших исследований); инновационный синтез информации с опорой на новейшие данные; 

· программа представляет магистранту богатейший спектр научных взглядов и точек зрения; владение подобной информацией развивает критический анализ и синтез полученных на этой основе результатов, умение делать качественно новые  выводы из хорошо известных данных;

· самостоятельное принятие правильных и эффективных решений при анализе конкретной проблемы;

· умения и навыки  анализа и оценки при решении конкретных вопросов и проблем в области славянской филологии;

· умения  и навыки делать аргументированные выводы на основе критического анализа имеющейся информации.

· магистрантвладеет умением интегрировать знания;

· в условиях групповой	 или самостоятельной работы магистрант способен трансформировать, в случае необходимости, отвлеченные данные и/или ситуации с использованием как стардартных, так и инновационных методов, характерных для славянской филологии, делать обоснованные выводы (письменно или устно), передавать их в точной формулировке;

· владеет навыками видения проблемы в синхронии и диахронии; навыки осмысления  взаимовлияния входящих в систему (структуру)  отдельных элементов; навыки адаптации в ситуации и умения и навыки принимать самостоятельные решения; 



г) навыки коммуникации – 

· программа предлагает студентам многоаспектные исследования в области славянской филологии, которые требуют умения и навыков сотрудничества, группой работы;

· умение устанавливать профессиональные и компетентные контакты как с отечественными, так и зарубежными коллегами по всем основным проблемам славянской филологии на основе приобретенных  в ходе обучения компетенций;

·  магистрант приобретает (на примере польских реалий) новые навыки общения с иностранцами, владеет раздличными формами поведения в иноязычной среде;

· программа  развивает способность воспринимать разные типы менталитета, может помочь коммуникации в различной ментальной и инонациональной среде;

· на основе полученных профессиональных знаний иностранного языка  умение читать научную  литературу  с распознаванием и последующим использованием закодированной в ней информации;

· обмен устной и письменной информацией с зарубежными коллегами и включение в научные дискуссии;

· аргументированное и четкое представление новых знаний во взаимосвязи с уже имеющимися знаниями;

· умение и навыки самостоятельной работы;

· умения и навыки разработки и управления проектом;

· умения и навыки привлечения необходимых дополнительных средств для адаптации в ситуации и для реализации собственных целей и задач;

·  умение участвовать  в дискуссии,  диалоге культур; 

· умения достичь точности мышления и его адекватного использования в различного рода дебатах;

· навыки коммуникативной активности на основе расширения и конкретизации коннотационного поля;

· навыки представления научного доклада и фиксации собственной аргументированной позиции;

· навыки творческого использования современных коммуникационных и информационных технологий.

· навыки создания текстов для публичных выступлений и презентацый на грузинском и иностранном языках, с учетом академических норм и стандартов.



д) умение учиться –

Магистр филологии (по специальности русская филология, польская филология, украинская филология)  обладает навыками стратегического планирования и организации рабочего времени: он может в сфере своей 

· навыки самостоятельной работы, осознание особенностей учебного процесса;

· последовательная  и многоаспектная оценка собственного учебного процесса, установление необходимости дальнейшего обучения;

· на основе полученных с опорой на новейшие достижения знаний магистрант  будет открыт для получения новых знаний, и он будет готов использовать эти новые знания в своей научной практике;

· использование интернет-ресурсов;

· устная, письменная и визуальная коммуникация на русском, польском или украинском языках;

· навыки использования  информационных технологий в качестве коммуникативного и учебного инструментария;

· успешное использование полученных знаний и навыков для филологического обеспечения различных областей (массмедиа, социология, психология) и межкультурной коммуникации;

· умения и навыки ораторского искусства и ведения полемики;

· поиск, нахождение и использование данных для решения проблем из области славянской филологии;

· умение по-новому осмысливать научную литературу с помощью конкретного эмпирического материала. 



е)  ценности –

Магистр филологии по специальности  русская филология, польская филология, украинская филология  хорошо осознает профессиональную, социальную и этическую ответственность и соответствующие социальные и этические нормы; он соблюдает стандарты академической чести и этики; этику интерперсональных общений; он обладает способностью адекватно воспринимать и уважать межкультурные различия, культурное многообразие; его характеризует толерантность, уважение к иным конфессиям, культурам и мнениям; уважение демократических ценностей; он может оценить свое и чужое отношение к ценностям и вносить свой вклад во внедрение новых ценностей.







Методы достижения результатов обучения: Для достижения намеченных результатов обучения программа использует установленные учебным планом формы обучения – лекции, рабочие группы, семинары, домашние задания, рефераты, презентации, перевод, магистерская работа, эссе, промежуточный (коллоквиум)  и итоговый контроль. В формате используются также различные методы обучения (вербальный метод, метод анализа и синтеза, работа с научной, учебной и справочной литературой, конспектирование, составление тезисов, аннотаций, индукция, дедукция, анализ и ситез, групповая работа, эвристический метод, ролевые и ситуативные игры, дискуссия/дебаты, объяснительный метод, письменные задания и др.).



Система оценки знаний магистранта:

Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете». 

Знания студентов оучениваются по 100 бальной системе. Минимальная оценка – 51 балл. 

Согласно действующим в университете правилам, регулирующим ход учебного процесса, знания студенртов оцениваются следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень хорошо, B; 71-80– хорошо, C; 61-70–удовлетворительно, D; 51-60– достаточно, E; 41-50– не сдал, FX; 0-40 – срезался, F. Критерии оценки даны в конкретном силлабусе. Оценивание производится как миимум по четырем компонентам.





Контактное лицо:

Давид Гоциридзе – профессор, доктор филологических наук

davidgotsiridze@yahoo.com








სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი  პრაქტიკა /Translation theory and translation practice

      

მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია:  ფილოლოგიის მაგისტრი/Master of Arts in Philology

სპეციალობა: თარგმანმცოდნეობა / Translation Studies

    

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს  120 კრედიტს. კრედიტები გადანაწილებულია შემდეგი მოცულობით: 

· პროგრამის სავალდებულო კურსებისათვის 35 კრედიტი;  

· სასპეციალიზაციო მოდულების  სავალდებულო კურსებისათვის 25 კრედიტი;

· არჩევითი  კურსებისათვის 30 კრედიტი;

· სამაგისტრო ნაშრომისათვის 30 კრედიტი.



სწავლების ენა:   პროგრამა ხორციელდება  ქართულ ენაზე.



პროგრამის მიზანი:

საგანმანათლებლო პროგრამა შედგება ორი მოდულისაგან: 

დარგობრივი თარგმანი (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი) და ფართო პროფილის თარგმანი  (გერმანული/რუსული ენები). სამაგისტრო პროგრამის  მიზანია  მოამზადოს  თარგმანმცოდნე, რომელსაც აქვს ღრმა და სისტემური  თეორიული ცოდნა თარგმანმცოდნეობაში და დამოუკიდებელი პრაქტიკული მთარგმნელობითი მუშაობის  უნარ-ჩვევები.  



სამაგისტრო პროგრამის “თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა“ მიზნები შეესაბამება  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიას, რადგან ორიენტირებულია  ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებაზე,  საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული განვითარების ხელშეწყობაზე; ტრადიციისა და ინოვაციის ლოგიკურ შერწყმაზე,  სტუდენტის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვაზე; სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებასა და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებაზე. უნივერსიტეტს აქვს ამ დარგის განვითარების კარგი ტრადიციები და აკადემიური პოტენციალი.

სამაგისტრო პროგრამის მკაფიოდ განსაზღვრული და კარგად გააზრებული, რეალისტური  მიზნებისა და ამოცანების  ლოგიკურ შედეგს წარმოადგენს სწავლის შედეგები. პროგრამა უზრუნველყოფს შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას, ითვალისწინებს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნებს და მის შესატყვის ცოდნას აძლევს სტუდენტს. 



პროგრამის მიზანი   მოდულისათვის    დარგობრივი თარგმანი:  (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი)   

· სპეციალური იურიდიული ტექსტების თარგმნის პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

· იურიდიული ცოდნის მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს იურიდიული ტექსტების გაგებასა და გააზრებას; 

· სპეციალურ ტერმინოლოგიაზე მუშაობის გამოცდილება და პროფესიული ტერმინოლოგიური აპარატის გაფართოება;

· ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება;

· მონაცემთა ბაზითა და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება და განვითარება;

· უცხო ენის ცოდნის  დონის ამაღლება და დახვეწა;

· თარგმნის უნივერსალური ჩვევების გამომუშავება;

· თარგმანის სტრატეგიისა და მოდელების შესწავლა;

· თეორიული ცოდნის აქტიური გამოყენება  პრაქტიკაში ენათაშორისი და კულტურათაშორისი კომუნიკაციის დროს;

· ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა).



პროგრამის მიზანი   მოდულისათვის     ფართო პროფილის თარგმანი : (გერმანული/რუსული ენები).

· უცხო ენის ცოდნის ზოგადი დონის ამაღლება და დახვეწა;

· თარგმნის უნივერსალური ჩვევების გამომუშავება;

· თარგმანის სტრატეგიისა და მოდელების შესწავლა;

· თეორიული ცოდნის აქტიური გამოყენება  პრაქტიკაში ენათაშორისი და კულტურათაშორისი კომუნიკაციის დროს;

· მონაცემთა ბაზითა და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავება და განვითარება;

· სპეციალურ ტერმინოლოგიაზე მუშაობის უნარის გამომუშავება;

· თარგმნის პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების გამოუშავება;

· ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნის უნარის განვითარება;

· ქართული ენის ცოდნის სრულყოფა (პრაქტიკული გრამატიკა,  ფუნქციური სტილისტიკა);

· ზეპირი და წერითი თარგმანის ტექნიკის დახვეწა;

· მთარგმნელობითი საქმიანობის კულტურათაშორისი ასპექტების სიღრმისეულ გაცნობა.

ყველა ეს კონკრეტული მიზანი ემსახურება შემდეგი ძირითადი ამოცანების გადაჭრას:

· მისცეს სტუდენტს ის ცოდნა და უნარები, რომლებიც უზრუნველყოფს მის დასაქმებას თარგმანის სფეროში (სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებებში ექსპერტებად, მთარგმნელებად, რედაქტორებად, სტილისტებად და სხვ.).

· განუვითაროს ის უნარ-ჩვევები, რომელთა დახმარებით იგი შეძლებს მომავალშიც სრულყოს თავისი ცოდნა და გაიკეთოს წარმატებული კარიერა;

· გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები და მისი შესატყვისი ცოდნა მისცეს სტუდენტს;

· უზრუნველყოს    შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა; 

· უზრუნველყოს სწავლისა და სწავლების  მაღალი ხარისხი.

· აღზარდოს მაგისტრანტი, რომელიც თავისი ცხოვრებითა და პროფესიული საქმიანობით დაამკვიდრებს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებს, ხელს შეუწყობს  საზოგადოების ინტელექტუალურ, ზნეობრივ და კულტურულ  განვითარებას. 







პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა:

· პროგრამაზე სწავლის  გაგრძელების მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის  ხარისხი ან უნდა იყოს დიპლომირებული სპეციალისტი რომელიმე შემდეგი მიმართულებით: ჰუმანიტარული მეცნიერებები / განათლება / სოციალური მეცნიერებები / ხელოვნება /  მიმართულებათშორისი დარგი (კულტურის კვლევები და რეგიონმცოდნეობა);

· პროგრამაზე დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ საერთო  სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში.

· სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· პროგრამაზე სწავლის  გაგრძელების მსურველმა უნდა ჩააბაროს პროგრამაზე მისაღები გამოცდა „თარგმანის თეორიასა და ისტორიაში.“ 





სწავლის შედეგი: 

მოდული:    დარგობრივი თარგმანი (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი იურიდიული დოკუმენტების თარგმანი)



ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში სტუდენტს აქვს სწავლის  პროცესში მიღებული ღრმა და სისტემური ცოდნა  თარგმანმცოდნეობაში და თარგმნის კარგად განვითარებული უნივერსალური უნარ-ჩვევები, გაცნობიერებული აქვს იურიდიული მეცნიერებების ცალკეული თეორიული საკითხები და პრინციპები.  იცნობს სპეციალურ იურიდიულ  ტერმინოლოგიას,  შეუძლია  ფაქტობრივი მასალის შემოქმედებითი ათვისება,  მისი თეორიულ საფუძველზე განზოგადება და სისტემატიზება. ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნა. აქვს  მონაცემთა ბაზითა და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევები;  მაგისტრს შეუძლია   შეიმუშაოს ახალი,  ორიგინალური იდეები;  დამოუკიდებლად გაართვას თავი კომპლექსური თეორიული პრობლემების კვლევას;  ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები; შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს ტრადიციული იდეები.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  -     სამაგისტრო პროგრამა   ავითარებს თარგმანმცოდნეობის  საკვლევი პრობლემისა და სათარგმნი ტექსტისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარს და  დამოუკიდებელი პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევებს. მაგისტრს შეუძლია ორიგინალური გზები იპოვოს თარგმანმცოდნეობის თეორიული პრობლემისა და პრაქტიკული ამოცანის ახალი პრობლემის  დამოუკიდებლად გადასაჭრელად. შეუძლია  ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები, შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს ტრადიციული იდეები.  მაგისტრს აქვს სპეციალურ ტექსტებზე პრაქტიკულ მუშაობის კარგი გამოცდილება, შეუძლია დასახოს კომპლექსური ამოცანა, სწორი მეთოდოლოგიური პოზიციებიდან შეისწავლოს თარგმანმცოდნეობის თეორიული საკითხები და გადაჭრას პრაქტიკული ამოცანები,  წარმატებით გამოიყენოს თავისი ცოდნა და უნარები ახალ, გაუთვალისწინებელ მულტიდისციპლინარულ გარემოში როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სამუშაო ჯგუფთან ერთად.  კვლევის დროს გამოიყენოს თარგმანმცოდნეობის უახლესი მეთოდები და მიდგომები;



დასკვნის უნარი  -    თარგმანმცოდნეობის თანამედროვე მიღწევებისა და ისტორიული გამოცდილების  ცოდნა მაგისტრს საშუალებას აძლევს კრიტიკულად შეაფასოს, სინთეზურად და ინოვაციურად გადაჭრას  თარგმანის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები.  მაგისტრს აქვს უნარი დასაბუთებული დასკვნები გააკეთოს არა მხოლოდ კარგად ცნობილი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე,  არამედ  მოიძიოს დამატებითი რესურსები და ენობრივი  თუ კულტურათაშორისი კომუნიკაციის რთული პრობლემები იმ შემთხვევაშიც კი გადაჭრას, როცა  მწირი  და წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია  აქვს.



კომუნიკაციის უნარი -     მაგისტრს  აქვს ზეპირი და წერითი პრეზენტაციის დახვეწილი კულტურა;  შეუძლია აკადემიური თუ პროფესიული საზოგადოების წინაშე ქართულ და უცხოურ  ენებზე   ლოგიკურად  დაასაბუთოს და დაიცვას თავისი პოზიცია და თარგმანმცოდნეობის კვლევების თანამედროვე მეთოდებზე დაფუძნებული  თვალსაზრისი. მას შეუძლია ეფექტურად და  ნაყოფიერად იმუშაოს მკვლევართა და პრაქტიკოს მთარგმნელთა ჯგუფთან, ითანამშრომლოს   კოლეგებთან  როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, იყოს საერთაშორისო აკადემიური სივრცის სრულფასოვანი წევრი.

 

სწავლის უნარი - მაგისტრატურაში შეძენილ თეორიულ
  ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით მაგისტრი აცნობიერებს სწავლის პროცესის თავისებურებებს. მას   შეუძლია  სტრატეგიულად  სწორად და მაღალ დონეზე დაგეგმოს სწავლა და ცოდნის გაღრმავება, მომავალში სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურაში ან დამოუკიდებლად გააგრძელოს  თავისი პროფესიული ცოდნის სრულყოფა.  



ღირებულებები   -    მაგისტრს თეორიული კვლევისა  და პრაქტიკული მოღვაწეობის დროს   სიღრმისეულად აქვს გაცნობიერებული მთარგმნელის როგორც პროფესიული, ასევე ეთიკური და მორალური პასუხისმგებლობა. მას  შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების სწორი შეფასება; თარგმანის, როგორც კულტურათაშორისი კომუნიკაციის უმნიშვნელოვანესი ფენომენის, პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების სიღრმისეული გააზრების საფუძველზე სტუდენტს  განვითარებული აქვს  განსხვავებული კულტურებისა და აზრის პატივისცემა;  იგი არა მარტო მატარებელია  ამ ღირებულებებისა, არამედ თავისი პროფესიული  საქმიანობის  დროს  ხელს უწყობს საზოგადოებაში მათ დამკვიდრებას. მაგისტრი აცნობიერებს და იცავს აკადემიური პატიოსნების საყოველთაოდ აღიარებულ  სტანდარტებს.





მოდული:    ფართო პროფილის თარგმანი (გერმანული/რუსული ენები).



ცოდნა და გაცნობიერება - პროგრამის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში სტუდენტს აქვს სწავლის  პროცესში მიღებული ღრმა და სისტემური ცოდნა  თარგმანმცოდნეობაში და თარგმნის კარგად განვითარებული უნივერსალური უნარ-ჩვევები, შეუძლია  ფაქტობრივი მასალის შემოქმედებითი ათვისება,  მისი თეორიულ საფუძველზე განზოგადება და სისტემატიზება. ტერმინოლოგიური ეკვივალენტებისა და მთარგმნელობითი შესატყვისობების მოძებნა. აქვს  მონაცემთა ბაზითა და ლექსიკონებით პროფესიული მუშაობის უნარ-ჩვევები;  მაგისტრს შეუძლია   შეიმუშაოს ახალი,  ორიგინალური იდეები;  დამოუკიდებლად გაართვას თავი კომპლექსური თეორიული პრობლემების კვლევას;  ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები; შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს ტრადიციული იდეები.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  -     სამაგისტრო პროგრამა   ავითარებს თარგმანმცოდნეობის  საკვლევი პრობლემისა და სათარგმნი ტექსტისადმი შემოქმედებითი მიდგომის უნარს და  დამოუკიდებელი პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევებს. მაგისტრს შეუძლია ორიგინალური გზები იპოვოს თარგმანმცოდნეობის თეორიული პრობლემისა და პრაქტიკული ამოცანის ახალი პრობლემის  დამოუკიდებლად გადასაჭრელად. შეუძლია  ახალი კუთხით შეხედოს არა მარტო ტრადიციულ საკითხებს, არამედ თავადაც დასვას  ახალი პრობლემები და დასახოს მათი გადაჭრის ინოვაციური გზები, შემოქმედებითად გამოიყენოს ან ორიგინალურად განავითაროს ტრადიციული იდეები.  მაგისტრს აქვს სპეციალურ ტექსტებზე პრაქტიკულ მუშაობის კარგი გამოცდილება, შეუძლია დასახოს კომპლექსური ამოცანა, სწორი მეთოდოლოგიური პოზიციებიდან შეისწავლოს თარგმანმცოდნეობის თეორიული საკითხები და გადაჭრას პრაქტიკული ამოცანები,  წარმატებით გამოიყენოს თავისი ცოდნა და უნარები ახალ, გაუთვალისწინებელ მულტიდისციპლინარულ გარემოში როგორც დამოუკიდებლად, ასევე სამუშაო ჯგუფთან ერთად. კვლევის დროს გამოიყენოს თარგმანმცოდნეობის უახლესი მეთოდები და მიდგომები;



დასკვნის უნარი -    თარგმანმცოდნეობის თანამედროვე მიღწევებისა და ისტორიული გამოცდილების  ცოდნა მაგისტრს საშუალებას აძლევს კრიტიკულად შეაფასოს, სინთეზურად და ინოვაციურად გადაჭრას  თარგმანის თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები.  მაგისტრს აქვს უნარი დასაბუთებული დასკვნები გააკეთოს არა მხოლოდ კარგად ცნობილი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე,  არამედ  მოიძიოს დამატებითი რესურსები და ენობრივი  თუ კულტურათაშორისი კომუნიკაციის რთული პრობლემები იმ შემთხვევაშიც კი გადაჭრას, როცა  მწირი  და წინააღმდეგობრივი ინფორმაცია  აქვს.



კომუნიკაციის უნარი -     მაგისტრს  აქვს ზეპირი და წერითი პრეზენტაციის დახვეწილი კულტურა;  შეუძლია აკადემიური თუ პროფესიული საზოგადოების წინაშე ქართულ და უცხოურ  ენებზე   ლოგიკურად  დაასაბუთოს და დაიცვას თავისი პოზიცია და თარგმანმცოდნეობის კვლევების თანამედროვე მეთოდებზე დაფუძნებული  თვალსაზრისი. მას შეუძლია ეფექტურად და  ნაყოფიერად იმუშაოს მკვლევართა და პრაქტიკოს მთარგმნელთა ჯგუფთან, ითანამშრომლოს   კოლეგებთან  როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, იყოს საერთაშორისო აკადემიური სივრცის სრულფასოვანი წევრი.

 

სწავლის უნარი - მაგისტრატურაში შეძენილ თეორიულ
  ცოდნასა და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებზე დაყრდნობით მაგისტრი აცნობიერებს სწავლის პროცესის თავისებურებებს. მას   შეუძლია  სტრატეგიულად  სწორად და მაღალ დონეზე დაგეგმოს სწავლა და ცოდნის გაღრმავება, მომავალში სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურაში ან დამოუკიდებლად გააგრძელოს  თავისი პროფესიული ცოდნის სრულყოფა.  მაგისტრს გააჩნია ახალი ცოდნის შეძენისა და ინტეგრირების  უნარი, რაც მას საშუალებას აძლევს თარგმანის პრობლემები განიხილოს კულტურათა დიალოგის ფართო  კონტექსტში, კულტურისა და მეცნიერების განვითარების პრობლემებთან მჭიდრო მიზეზ-შედეგობრივ კავშირში, შეუძლია იმუშაოს ზუსტად, საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს თავისი უნარების ადაპტაცია ახალი თეორიული პრობლემების თუ პრაქტიკული ამოცანების  ეფექტურად გადასაჭრელად.      



ღირებულებები   -    მაგისტრს თეორიული კვლევისა  და პრაქტიკული მოღვაწეობის დროს   სიღრმისეულად აქვს გაცნობიერებული მთარგმნელის როგორც პროფესიული, ასევე ეთიკური და მორალური პასუხისმგებლობა. მას  შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების სწორი შეფასება; თარგმანის, როგორც კულტურათაშორისი კომუნიკაციის უმნიშვნელოვანესი ფენომენის, პრაქტიკული და თეორიული ასპექტების სიღრმისეული გააზრების საფუძველზე სტუდენტს  განვითარებული აქვს  განსხვავებული კულტურებისა და აზრის პატივისცემა;  იგი არა მარტო მატარებელია  ამ ღირებულებებისა, არამედ თავისი პროფესიული  საქმიანობის  დროს  ხელს უწყობს საზოგადოებაში მათ დამკვიდრებას. მაგისტრი აცნობიერებს და იცავს აკადემიური პატიოსნების საყოველთაოდ აღიარებულ  სტანდარტებს.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

    სწავლის შედეგების მისაღწევად   პროგრამაში  ლექციის, სამუშაო ჯგუფის,  სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო  ნაშრომის (ან სამაგისტრო თარგმანის),  დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში  პროგრამაში გამოყენებულია სხვადასხვა მეთოდი: კლასიკური ლექცია, ვერბალური გადმოცემის, ინტერაქციული სწავლების მეთოდები. წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ლექცია-სემინარებზე სტუდენტთა ჩართულობა (დისკუსია/დებატების საფუძველზე) პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების ათვისების წინაპირობაა.  გამოყენებული იქნება ფორმალური ლოგიკის მეთოდები (ინდუქცია, დედუქცია, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, სინთეზი და ანალიზი). სტუდენტის მიერ მასალის ათვისებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც ზეპირი (სემინარი),  ისე წერითი მეთოდი.

	გამოიყენება შედარებით-ისტორიული  ანალიზის მეთოდები. რაც შეეხება ლექციის წარმართვის მეთოდებს, გამოიყენება მონოლოგის, დიალოგისა და მსჯელობის მეთოდები. სემინარული მუშაობის დროს ზოგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება როლურ-სიტუაციური  მეთოდი, კერძოდ, სტუდენტების წინასწარ ჯგუფებად დაყოფისა და მათთვის სათანადო კონსულტაციების ჩატარების შემდეგ, შესაძლებელია ჩატარდეს დებატები წინასწარ შერჩეულ თემაზე. ენობრივი და ლიტერატურული პროცესების სისტემური და კომპარატივისტული  ანალიზის  მეთოდების გამოყენება. აღნიშნული მეთოდები მიზნად ისახავს სტუდენტის სასწავლო პროცესის აქტიურ მონაწილედ ქცევას, ცოდნის დაგროვების პროცესში მის დაინტერესებას და ანალიტიკური აზროვნების უნარის განვითარებას.

	შესაბამისი ტექნიკური ბაზის არსებობის შემთხვევაში სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული თემების სალექციო პრეზენტაცია მიზანშეწონილია PowerPoint-ის პროგრამის გამოყენებით. ანალოგიური მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელია სტუდენტის მიერ მომზადებული რეფერატის პრეზენტაციაც.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცირ.პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი.

ელ-ფოსტა: nana.gaprindashvili@tsu.ge


სამაგისტრო პროგრამის დასახელება: ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე / Literary Studies, Textology and Publishing 



პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს 2 მოდულს:

 1. ზოგადი და შედარებითი  ლიტერატურათმცოდნეობა, 

2. ტექსტოლოგია და სარედაქციო–საგამომცემლო საქმე.



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology

სპეციალობა/სპეციალიზაცია: ლიტერატურის თეორია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა / ფილოლოგია;    Literary Theory and Comparative Literature/ Philology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი. პროგრამის სავალდებულო კურსები _ 30 კრედიტი; სასპეციალიზაციო მოდულების კურსები _ 30 კრედიტი; არჩევითი კურსები _ 30 კრედიტი; სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრედიტი.



სწავლების ენა: ქართული.



სამაგისტრო პროგრამის მიზანი: სამაგისტრო პროგრამას _ “ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე”  ერთობლივად წარმოადგენს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი) და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. პროგრამა თავისი არსითა და დანიშნულებით მულტიმეთოდოლოგიურია და ორიენტირებულია საქართველოს დასაქმების ბაზარზე.  

პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაგისტრები როგორც თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობითი კვლევების ძირითადი თეორიული მიმართულებების _ ინტერკულტურული და კულტურათაშორისი კვლევეების, ისე სპეციფიკური ფილოლოგიური საქმიანობის _ ტექსტოლოგიური კვლევებისა და  სარედაქციო-საგამომცემლო მუშაობის მიმართულებით, აღჭურვოს ისინი საჭირო ღრმა და ფუნდამენტური თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით. 

სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ საწყისი საბაკალავრო განათლება ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მათ დარგებსა და ქვედარგებშჳ ან ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგებში და სურთ, გააღრმავონ პროფესიული ცოდნა ან შეიცვალონ სპეციალობა ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, აგრეთვე, ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო საქმის მიმართულებით, პროგრამის მიზანი სწორედ ამ პროფილის ფილოლოგების მომზადებაა. 

პროგრამაში ჩართულია რიგი სასწავლო კურსებისა, რომლებმაც ერთი მხრივ, უნდა შეავსონ და განავრცონ საბაკალავრო საფეხურზე მიღებული ცოდნა, ხოლო, მეორე მხრივ, მოამზადონ მაგისტრატურის სტუდენტები შედარებით რთული და სპეციფიკური სასწავლო კურსების დასაძლევად, რომელთაც მოიცავს სამაგისტრო პროგრამა.

პროგრამაში გამოყოფილია ორი მოდული: ა) ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა; ბ) ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე. პროგრამა ეფუძნება სასწავლო კურსების სწორ თანამიმდევრობასა და ლოგიკურ ურთიერთკავშირს, რომელზეც აგებულია მათი სემესტრული  განაწილების პრინციპი. ორივე მოდულისათვის საერთო სავალდებულო სასწავლო კურსები გამიზნულია როგორც ერთი, ისე მეორე ქვემიმართულების მაგისტრანტებისათვის და მიზნად ისახავს იმ აუცილებელი ზოგადი პროფესიული ცოდნის მიცემას, რაც ესაჭიროება თანამედროვე ტიპის მეცნიერ-ფილოლოგს, დაინტერესებულს როგორც თეორიული ლიტერატურათმცოდნეობითი კვლევებით, ისე _ პრაქტიკული ფილოლოგიური მუშაობით. მეორეს მხრივ, სასწავლო კურსები, რომლებიც განკუთვნილია ცალკეული მოდულებისათვის ქმნის სპეციფიკურ დარგობრივ ბლოკებს  და შეესაბამება იმ აუცილებელ სტანდარტს, რომელიც მოეთხოვება შესაბამისი ქვემიმართულების სპეციალისტს.  არჩევითი საგნები, თავის მხრივ, დალაგებულია საერთო-ფილოლოგიური ცოდნისა და დარგობრივი ცოდნის შემდგომი გაღრმავების პრინციპით. 

სამაგისტრო პროგრამის “ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე” საერთო მიზნებია:

· მოამზადოს მაგისტრანტები ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო საქმის მიმართულებით სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური და პრაქტიკული საქმიანობისათვის.

· საშუალება მისცეს სტუდენტს, გაიაზროს მხატვრული ტექსტი სხვადასხვა თანამედროვე კრიტიკული: მეთოდის _ ინტერპრეტაციული, კომპარატივისტული, ტიპოლოგიური, ჰოლისტიკური და სხვა _ მეშვეობით. 

· დაეხმაროს სტუდენტს, ღრმად ჩაწვდეს კრიტიკული თეორიის არსს, რომელიც განსაკუთრებით კარგადაა ასახული ინტერპრეტაციისა და კომპარატივისტიკის (შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის) კრიტიკული აზროვნების მეთოდებში.

· საშუალება მისცეს სტუდენტს, შეისწავლოს ლიტერატურა ფართო ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში და ასახოს მისი ინდივიდუალური ინტერესი საკუთარი კვლევისას ლიტერატურათმცოდნეობასა და სხვა მომიჯნავე დისციპლინებთან მიმართებით. ეს დისციპლინებია: ქართული ლიტერატურის ისტორია, ევროპული ლიტერატურის ისტორია, ფილოსოფია, ესთეტიკა, ანთროპოლოგია, ფოლკლორი და სხვ. 

· გააცნოს სტუდენტებს ძირითადი საკითხები/პრობლემები თანამედროვე ლიტერატურულ-თეორიულ მსჯელობებთან დაკავშირებით, გაარკვიოს ისინი კონკრეტულ ინტელექტუალურ მიმდინარეობებში, ფორმირებებში, ძირითად ცნებებსა და კრიტიკულ საკითხებში. 

· მიმართოს სტუდენტის ინტერესი თანამედროვე თეორიული მეთოდოლოგიების ათვისებისაკენ, რაც მოიცავს ნარატოლოგიას, პოსტსტრუქტურალიზმს, პოსტმოდერნისტულ აზროვნებას, სემიოტიკას, ფსიქოანალიზს, რეცეფციულ ესთეტიკას და სხვ. თეორიული ასპექტების შესწავლისას ყურადღების გაუმახვილოს ისტორიულ ფაქტორზეც, რაც, შესაბამისად,  სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას, გაიგონ, თუ როგორ ხდებოდა რომელიმე კონკრეტული ცნების ჩამოყალიბება და ტრანსფორმაცია ფილოსოფიური, ესთეტიკური, პოლიტიკური და სოციალური მსჯელობების გავლენით. სტუდენტებს შეეძლებათ იმუშაონ სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდზე ანტიკური და შუასაუკუნეებიდან მოყოლებული პოსტმოდერნიზმამდე.

· მიმართოს მაგისტრანტების ინტერესი ინტერკულტურული კვლევებისადმი, დაეხმაროს ლიტერატურის როგორც კულტურათაშორისი კომუნიკაციის ფორმის მასშტაბურად გააზრებაში;

· გააცნოს სტუდენტებს ქართული ლიტერატურათმცოდნეობითი ტრადიციები, მათ შორის, ლექსმცოდნეობითი, მეთოდოლოგიები და მათი პრაქტიკაში გამოყენება და განუმარტოს მათი მიმართება თანამედროვე ევროპულ თეორიულ ტენდენციებთან. 

· დაეხმაროს სტუდენტებს ტექსტის თეორიის _ ტექსტოლოგიის, როგორც აუცილებელი ფილოლოგიური დარგისა და სპეციალობის მაღალპრფესიულად ათვისებაში; ხელი შეუწყოს სტუდენტს ტექსტოლოგიური მუშაობის თეორიული და პრაქტიკული ნიუანსების დაუფლებაში;

· გააცნოს სტუდენტებს მხატვრული და არამხატვრული ტექსტის რედაქტირების, კორექტირებისა და სტილისტური დამუშავების თეორიული და პრაქტიკული ტექნოლოგიები;

· გააცნოს სტუდენტებს საგამომცემლო საქმიანობის, როგორც ჰუმანიტარული აზროვნების აუცილებელი პრქტიკული პროდუქტის მუშაობის სპეციფიკა. მათ შორის: საგამომცემლო საქმის ისტორია, ქართული საგამომცემლო საქმის ისტორიის ჩათვლით; წიგნის ბეჭდვის ისტორია, მათ შორის ქართული წიგნის ბეჭდვისა; საგამომცემლო ტექნოლოგიები; ტექსტის გამოსაცემად მომზადების ტექნოლოგიები; ბეჭდვის ტიპები და სახეობები; თემატური გამომცემლობები; საგამომცემლო მარკეტინგი და პროდუქციის რეალიზების ტექნოლოგიები.

· დაეხმაროს სტუდენტებს, ჩამოყალიბდნენ კვლევის თანამედროვე ტექნოლოგიებში დაოსტატებულ პროფესიონალებად, რომელთაც შესწევთ უნარი, დააკმაყოფილონ ახალი სტანდარტები და, რაც არსებითია,  ხელი შეუწყონ ქართული ლიტერატურათმცოდნეობითი სკოლის ჩართვას მსოფლიო ფილოლოგიურ დიალოგში.

· პროგრამის განსაკუთრებულ სფეროს წარმოადგენს კვლევითი კომპონენტი, რაც  საშუალებას აძლევს სტუდენტს, ერთად მოუყაროს თავი მის თეორიულ, ისტორიულ და დისციპლინურ ინტერესს, რათა დასახოს თავისი კვლევისა და პრაქტიკული მოღვაწეობის კონკრეტული მიზანი. კვლევითი კომპონენტი მოიცავს ლინგვისტურ/ლიტერატურული ტრადიციის შესწავლას, სპეციალურ ლიტერატურულ-ისტორიულ სფეროს, ლიტერატურულ მიმდინარეობას, მიმართულებას თუ ჟანრს, დისციპლინასთან დაკავშირებულ საგანს ან  პროდუქციის სფეროს (მაგ: წიგნის გამოცემა, ფილმი, ფილოსოფია, პოლიტოლოგია, ლინგვისტიკა), სხვა ნებისმიერ, უკვე კარგად განსაზღვრულ, სწავლების სფეროს (მაგ: შუასაუკუნეების შესწავლა, თანამედროვე ევროპული ინტელექტუალური ისტორია, პოპულარული კულტურა, ხელოვნების ისტორია, წიგნის ბეჭდვის ისტორია). ამ საგნებში საკითხავი ლიტერატურა შექმნის სათანადო კონტექსტს და, შემდგომში, დაეხმარება სტუდენტებს სამაგისტრო თემაზე მუშაობისას.  

· პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტებს, რომ მათ შეძლონ მონაწილეობა გაცვლით პროგრამებში შემდგომში, შრომით ბაზარზე წარმატებით დასასაქმებლად ან / და სწავლის გასაგრძელებლად სწავლების მესამე საფეხურზე საქართველოს უნივერსიტეტების დოქტორანტურაში ლიტერატურის თეორიის, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, ლექსთმცოდნეობის, ტექსტოლოგიის, ქართული ლიტერატურის მიმართულებით ან იმ დასავლური უნივერსიტეტების ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულების სადოქტორო პროგრამებზე, სადაც ფუნქციონირებს ანალოგიური პროფილის სამაგისტრო პროგრამები და მიმართულებები (ზაარლანდის უნივერსიტეტი, ათენის უნივერსიტეტი, ბარსელონას უნივერსიტეტი, ბერგამოს უნივერსიტეტი, პენსელვანიის უნივერსიტეტი, სორბონას უნივერსიტეტი).





სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებში მათ დარგებსა და ქვედარგებში ან  ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში, კერძოდ რეგიონმცოდნეობითი პროფილით – კავკასიოლოგია, აღმოსავლეთმცოდნეობა, ამერიკანისტიკა და სხვ. 

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა; 

· უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა  ლიტერატურის თეორიაში. 





სწავლის შედეგი: 

ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო საქმის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური განათლება სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები ლიტერატურათმოცდნეობით და საგამომცემლო საქმის დისციპლინებში; იგი დარგს ფლობს კონცეპტუალურ დონეზე. ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა; შესწევს დამოუკიდებლად როგორც სამეცნიერო-თეორიული, ისე პრაქტიკული მუშაობის უნარი.  მაგისტრს აქვს კარგი თეორიული და პრაქტიკული მომზადება, გააჩნია დარგობრივი კომპეტენციები და შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ასევე შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია განათლების შემდგომ საფეხურზე (დოქტურანტურაში) სწავლის გაგრძელებისთვის.   

სამაგისტრო პროგრამა _ “ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და საგამომცემლო საქმე” _ შემავალი სასწავლო კურსების დაძლევის შედეგად, მაგისტრანტს უყალიბდება თანამედროვე ტიპის ფილოლოგისათვის მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები. ყოველი სასწავლო კურსის სწავლების შედეგი კონკრეტული უნარ-ჩვევების გამომუშავებაა; სასწავლო მასალა დაფუძნებულია დარგის, მიმართულების აქტუალურ მიღწევებზე და უზრუნველყოფს პროგრამის სწავლის შედეგების მიღწევას (რაც დეტალურად არის ასახული კონკრეტული კურსების სილაბუსების ანოტაციებსა და შინაარსებში). მოსალოდნელი შედეგების ზოგადი სისტემა ამგვარია:   

საშუალება მისცეს სტუდენტს, შეისწავლოს ლიტერატურა ფართო ინტერდისციპლინარულ კონტექსტში და 



1. ცოდნა და გაცნობიერება

1.1 მაგისტრანტს აქვს დარგობრივი სფეროს - ზოგადი და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო საქმის - უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა და უნარი ასახოს ინდივიდუალური ინტერესი საკუთარი კვლევისას ლიტერატურათმცოდნეობასა და სხვა მომიჯნავე დისციპლინებთან მიმართებით. ეს დისციპლინებია: ქართული ლიტერატურის ისტორია, ევროპული ლიტერატურის ისტორია, ფილოსოფია, ესთეტიკა, ანთროპოლოგია, ფოლკლორი და სხვა.  

1.2 მაგისტრს შეუძლია გაიაზროს მხატვრული ტექსტი სხვადასხვა თანამედროვე კრიტიკული მეთოდების _ ინტერპრეტაციული, კომპარატივისტული, ტიპოლოგიური, ჰოლისტიკური და სხვა _ მეშვეობით; ღრმად ჩაწვდეს კრიტიკული თეორიის არსს, რომელიც განსაკუთრებით კარგადაა ასახული ინტერპრეტაციისა და კომპარატივისტიკის (შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის) კრიტიკული აზროვნების მეთოდებში;

1.3 აქვს ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირების უნარი. შეუძლია ტერმინის განსაზღვრა,  სწორად მისადაგება. ერკვევა თანამედროვე ინტელექტუალურ მიმდინარეობებში (მოდერნიზმიდან პოსტმოდერნიზმამდე და შემდეგ), ფორმირებებში, ძირითად ცნებებსა და კრიტიკულ საკითხებში. 

1.4 შეუძლია ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავება, აგრეთვე, ცალკეული პრობლემის გამოკვეთა, შეცნობა, გააზრება და გადაჭრა ინტერდისციპლინურ კონტექსტში სხვადასხვა მეთოდების – ინტერპრეტაციული, კომპარატივისტული, ტიპოლოგიური, ჰოლისტიკური და სხვა – გამოყენებით. 

1.5 შუძლია ტექსტის თეორიული და პრაქტიკული დამუშავება: ცოდნის შეჯამება, კლასიფიცირება, დასმული საკითხების შეპირისპირება და შეფასება ზოგადი ლიტერატურათმცოდნეობის, ლექსმცოდნეობის, ტექსტოლოგიის და სხვა აუცილებელი მიმართულებებით;

1.6 აცნობიერებს დარგისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური პოზიციის ჩამოყალიბება. 

1.7 მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



2. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

2.1 სრულად ფლობს დარგისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ მეთოდებს. შეუძლია ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება, სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური, პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში;  შეუძლია ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო საქმიანობის მიმართულებით ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; ნებისმიერი მხატვრული და არამხატვრული ტექსტის რედაქტირება, კორექტირება და სტილისტური დამუშავება; ესმის საგამომცემლო საქმიანობის, როგორც ჰუმანიტარული აზროვნების აუცილებელი პრაქტიკული პროდუქტის, მუშაობის სპეციფიკა. შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაჭრა ახალი და ორიგინალური გზებით; შეუძლია კვლევის განხორციელება დამოუკიდებლად, უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

2.2 ფლობს და იყენებს დარგისათვის სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის დონეზე, შეუძლია საკვლევი პრობლემების შერჩევა,  დაკავშირება, კონსტრუირება. მუშაობს ზუსტად და ეფექტიანად; 

2.3   შეუძლია უნარების ადაპტირება ან ახალი უნარების შეძენა და  გამოყენება    ყოველ კონკრეტულ  ვითარებაში. ეძებს ამოცანების გადაწყვეტის ახალ  და ორიგინალურ გზებს.

2.4 მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



3. დასკვნის უნარი

3.1. შეუძლია რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;

3.2. კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებითა და დარგობრივი სფეროს უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით, მაგისტრს შეუძლია ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი – ანალიზი, კატეგორიზაცია, შედარება, შეპირისპირება, დასკვნების გამოტანა.



4. კომუნიკაციის უნარი

4.1 შეუძლია განახორციელოს თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების დამაჯერებელი, მკაფიო, დამოუკიდებელი და კომპეტენტური კომუნიკაცია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ ენებზე; შეუძლია თავისი პოზიციის გამოხატვა, რეაგირება განსხვავებულ აზრზე, პროფესიულ კამათში ჩართვა, მოსაზრებების შეჯამება; 

4.2 მაგისტრი მუშაობისას ითვალისწინებს საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევებს. ფლობს მულტიმედია კომპეტენციას, რომელიც ხელს უწყობს მათ შემოქმედებით და კრიტიკულ გამოყენებას დარგისათვის სპეციფიკურ კონტექსტში.

  

5.  სწავლის უნარი

5.1 	მაგისტრს გამომუშავებული აქვს შემდგომი საჭირო სწავლის უნარი: შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა;

5.2 	აცნობიერებს სწავლის პროცესის თავისებურებებს, დამოუკიდებლად გეგმავს დროს და ახორციელებს სამუშაოს. გამომუშავებული აქვს სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალი დონე.



6. ღირებულებები  

6. 1  მაგისტრი მუშაობისას ითვალისწინებს აკადემიური პატიოსნების სტანდარტებს; 

6.2. 	შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლების პროცესში დავეყრდნობით სალექციო და სამუშაო ჯგუფების, შუალედური და ფინალური წერითი გამოცდების, პრეზენტაციების ფორმებს. გამოყენებული იქნება ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, მასალის დაკონსპექტების, ანალიზის, სინთეზის, ახსნა-განმარტებისა და ჯგუფური მუშაობის მეთოდები. გამოყენებული იქნება დარგობრივი ლიტერატურათმცოდნეობითი მეთოდები, აგრეთვე აღწერითი, შედარებითი, შეპირისპირებითი მეთოდები.





სტუდენტების ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ირმა რატიანი

ელ-ფოსტა: ir.ratiani@gmail.com, irma.ratiani@tsu.ge


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია/ Philology of Middle Ages Christian East



სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ორ სასპეციალიზაციო მოდულს:

1. ქართული ფილოლოგია

2. სომხური ფილოლოგია



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Philology     

სპეციალობა: ქართული ფილოლოგია/სომხური ფილოლოგია Georgian Philology/ Armenian Philology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: სამაგისტრო პროგრამა  –  მოიცავს 120 ECTS კრედიტს.

· 30 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის “შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსებს.  

· 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის თითოეული მოდულის (შუა საუკუნეების ქართული ფილოლოგია, შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგია) სავალდებულო სასწავლო კურსებისათვის.

· 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის. 

არჩევითი კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი საგნის არჩევა როგორც საკუთარი სპეციალობის, ისე მონათესავე პროფილის სამაგისტრო პროგრამებიდან.

· 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო ნაშრომისთვის).



სწავლების ენა: ქართული



პროგრამის მიზანი:

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი სამაგისტრო პროგრამა “შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია“ გარკვეულწილად აგრძელებს  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის, ბიზანტიური ფილოლოგიის, ახალი ბერძნული ფილოლოგიის, არმენოლოგიის საბაკალავრო პროგრამებს. იგი მოამზადებს ფილოლოგიის მაგისტრს, რომელსაც ეძლევა ფილოლოგიური, თეოლოგიური, ფილოსოფიური კომპეტენციები. პროგრამა შეინარჩუნებს და გააძლიერებს ქართული სამეცნიერო–კვლევითი სკოლის ტრადიციებს და მოამზადებს მაგისტრს შუა საუკუნეების სამწერლობო კულტურის კვლევებისთვის.

პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს ის ფაქტორი, რომ ქრისტიანული აღმოსავლეთი კვლევის ტრადიციული ობიექტია ქრისტიანული დასავლეთისათვის. ამ მიმართულებით არსებული ინტერესის სუბსიდირებას სხვა მიზეზებთან ერთად პოლიტიკური მოტივი – საერთო ძირების ძიება განაპირობებდა, რაც მომავალი პოლიტიკური თუ კულტურული ერთობის საფუძველი უნდა გამხდარიყო. 



საქართველოსადმი, როგორც ქრისტიანული აღმოსავლეთის ნაწილისადმი ინტერესი ამ კუთხით სხვადასხვა ინტენსივობით იღვიძებდა ხოლმე, მაგრამ ქართული ქრისტიანული კულტურის კვლევა უმეტესად სირიულის ან სომხურის პრიმატით ვითარდებოდა. მიზეზი ამისა იყო ერთი მხრივ, კვლევის ობიექტური სირთულეები, მეორე მხრივ კი ის, რომ ქართული ქრისტიანული კულტურის პოპულარიზაცია არ იდგა სათანადო დონეზე თავად ქართველთა მხრიდან, თავად შუა საუკუნეების ქართული ქრისტიანული კულტურა იყო საქართველოში არასაკმარისად აღწერილი და შესწავლილი. 

ქართული ქრისტიანული სახელმწიფოს ისტორია, კულტურა, მისი მწერლობა აღმოსავლეთქრისტიანული სამყაროს წიაღში ჩაისახა და განვითარდა. შესაბამისად, გამორიცხულია შუა საუკუნეების საქართველოს კულტურული პრობლემების სრულფასოვანი კვლევა მისი სასიცოცხლო გარემოს გათვალისწინების გარეშე. 

ამგვარად, შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგიის   სამაგისტრო პროგრამა  მოამზადებს ფილოლოგიის მაგისტრს შუა საუკუნეების სამწერლობო კულტურის კვლევებისთვის ორი მიმართულებით: შუა საუკუნეების ქართული ფილოლოგია და შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგია. საკმაოდ ფართო თემატიკა, კვლევის დიდი პერსპექტივა მისცემს მაგისტრს კონკრეტულ ცოდნას, კვლევის მეთოდიკას, მუშაობის ტექნიკას, კრიტიკული აზროვნების, ანალიზისა და აბსტრაჰირების უნარს. 

კონკრეტული საკვლევი თემების ფართო სპექტრში განხილვა კიდევ ერთხელ გამოყოფს და გახაზავს კულტურულ ტიპოლოგიებს, მსგავსებებსა და განსხვავებებს, გავლენებს, ინტეგრაციასა და სეპარაციას შუა საუკუნეების ქრისტიანულ ცივილიზაციაში. იმ პირობებში, როდესაც აღმოსავლეთ ქრისტიანული სამყარო დღესაც სირიულისა და სომხურის პრიმატით შეისწავლება, ამ სივრცეში ქართული კულტურის თავისთავადობისა თუ ინტეგრირებულობის კვლევა ქართველოლოგიის ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანაა. მოცემული სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ამ ამოცანის განხორციელება კონკრეტული თემის – ფილოლოგიური საქმიანობის, როგორც ინტეგრაციისა და კულტურული ურთიერთობების ერთ-ერთი უმთავრესი საშუალების – შესწავლის გზით. 

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია გააცნოს მაგისტრანტს “ლინგვა ფრანკა”-სა და ნაციონალური ენების ურთიერთმიმართება შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთში, დაანახოს გზები, რომლითაც ვითარდებოდა ნაციონალური მწერლობა დიგლოსიის პირობებში.

გააცნოს მას შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის სააზროვნო ინტერესები და დაანახოს მსგავსი და განსხვავებული პრიორიტეტები ამ ინტერესებს შორის არჩევანის გაკეთებისას ცალკეულ ქვეყნებში.

გაარკვიოს იგი შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის კულტურის ერთი ნაწილის – მწიგნობრობის (ფილოლოგიის) ისტორიაში და შეასწავლოს ფილოლოგიური კვლევის მეთოდები ანტიკურობიდან მოყოლებული დღემდე. 

აჩვენოს თარგმანის როლი შუა საუკუნეების ქრისტიანულ აღმოსავლეთში: თარგმანი, როგორც კულტურული ტრანსფერის მამოძრავებელი ძალა, თარგმანი, როგორც სამწერლობო ენის ჩამოყალიბებისა და დახვეწის საფუძველი.

ამავე დროს, სამაგისტრო კურსის მიზანია თსუ-ში საფუძველი ჩაუყაროს შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის კომპარატივისტული კვლევის ერთ მსხვილ სფეროს, რომელიც გააერთიანებს შუა საუკუნეების ფილოლოგიური და მთარგმნელობითი ტრადიციების კვლევას და განზოგადდება მედიევისტიკის კულტუროლოგიური პარალელების კვლევებამდე.



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა “შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურს-დამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის ”შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 



პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა: 

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, მის დარგებსა და ქვედარგებში, აგრეთვე ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში, მაგალითად რეგიონმცოდნეობაში, კულტურის კვლევებში და სხვ. 

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა (უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად)

· უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით)

· სასპეციალიზაციო  წერითი გამოცდა, რომელიც  სამაგისტრო პროგრამაზე ტარდება მოდულების მიხედვით, ცალ-ცალკე: შუა საუკუნეების ქართული ფილოლოგიის მოდულისთვის სასპეციალიზაციო გამოცდა ტარდება  ძველ ქართულ ფილოლოგიაში;  შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგიის მოდულისთვის სასპეციალიზაციო გამოცდა ტარდება ძველ სომხურ ენაში.



სწავლის შედეგები:

სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი იქნება ერუდირებული სპეციალისტი, მიღებული ექნება დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური განათლება სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები, შეეძლება დარგობრივ მონაცემთა დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა. მაგისტრს ექნება კარგი თეორიული და პრაქტიკული მომზადება, დარგობრივი კომპეტენციები და შეეძლება მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ექნება ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია სწავლის შემდგომი გაგრძელებისთვის.

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის “შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” ერთიანი სწავლის შედეგები შეიძლება შემდეგნაირად აღიწეროს:





ცოდნა-გაცნობიერება:

· სამაგისტრო კურსის მიზნებიდან გამომდინარე, სტუდენტი შეიძენს ღრმა ცოდნას შუა საუკუნეების სხვადასხვა სამწერლობო ენისა (განს. ძვ. ქართული და ძვ. სომხური). სტუდენტს ექნება  ძვ. ქართული, ძვ. ბერძნული და  ძვ. სომხური ენების ცოდნა, დაუფლებულია ფილოლოგიური კვლევების მეთოდებს, იცნობს შუა საუკუნეების სააზროვნო პროცესებს და კონკრეტულ ცოდნებზე დაყრდნობით, წყაროებზე დაყრდნობით  შეუძლია სხვადასხვა ფილოლოგიური, ფილოსოფიური და თეოლოგიური პრობლემების ანალიზი და მათი კონცეპტუალური შეფასება. 

· იცის ძველი სომხური და ძველი ქართული ენების აღწერითი გრამატიკის სრული კურსი.  სამეცნიერო დონეზე ფლობს როგორც სომხურს, ისე შესატყვის ქართულ გრამატიკულ ტერმინოლოგიას,  ქართულ-სომხურ ენობრივ კონტაქტებსა და სათანადო ლიტერატურას.

· პირველწყაროებზე დაყრდნობით შეისწავლის შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ქვეყნების მწერლობას. იცის და ძველი ქართული სასულიერო მწერლობისა და ძველი ქართული სამწერლობო კერების  ისტორია, სასულიერო მწერლობის დარგები და მათთან დაკავშირებული საკითხები

· კონკრეტულ მასალაზე დაყრდნობით გაეცნობა ფართო სპექტრს შუა საუკუნეების ფილოლოგიური საქმიანობისა. 

· გაეცნობა ტექსტის ჰერმენევტიკის, კოდიკოლოგიის, ტექსტოლოგიური კრიტიკისა და თარგმანმცოდნეობის ზოგად და სპეციფიკურ სფეროებს, პრაქტიკულად შეძლებს ავტორისა თუ ჟანრის სტილისტიკაში გარკვევას.

· დაეუფლება ფილოლოგიური კვლევის მეთოდებს და მათ სწორ გამოყენებას კონკრეტულ მასალასთან მიმართებაში. 

· აქვს ტექსტოლოგიის საფუძვლების ცოდნა.  ფლობს ძველი სომხური და ქართული ტექსტების კოდიკოლოგიურ-ტექსტოლოგიური ანალიზის ხერხებს. იცის შესაბამისი ტერმინოლოგია და ხელნაწერთა აღწერის პრინციპები.  ერკვევა ქართულიდან სომხურად და პირიქით, სომხურიდან ქართულად თარგმნილი ძეგლების სპეციფიკაში

· იცის ქართული და სომხური ეპიგრფიკისა და პალეოგრაფიის მთავარი პრობლემატიკა. აქვს ეპიგრაფიკული ძეგლების ფიქსაციისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდებისა და ტერმინოლოგიის ცოდნა. იცნობს სომხურ და ქართულ ხელნაწერთა თუ ეპიგრაფიკულ ძეგლთა დათარიღების, გაშიფრვისა და თარგმნის ხერხებს.

· აქვს სომხეთის ეკლესიის ისტორიის, მისი ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპების ცოდნა. შეუძლია კავკასიის რეგიონში სომხეთის ეკლესიის როლის მეცნიერულად სწორად გაცნობიერება. იცის ქრისტიანული კავკასიის ქვეყნების (საქართველო, სომხეთი, ალბანეთი) საერთო, სამიჯნო პრობლემატიკა. შეუძლია კავკასიის რეგიონში სომხეთისა და საქართველოს ისტორიის, მწერლობისა და კულტურის ადგილის მეცნიერულად სწორად გააზრება.

· ცალკეული კურსის გავლის პროცესში, როგორც სასწავლო მასალის ათვისებისა და დამუშავების საშუალებას,  მაგისტრანტი შეისწავლის და გაიწაფება ტექსტის დამუშავების სხვადასხვა კომპუტერული პროგრამების მოხმარებაში (Microsoft Word, Bible Work for Windows, Musaios, Work Place, Word Cruncher, ლეჟავას საძიებო პროგრამა, “ქორის თვალი”, მონაცემთა ბაზები - TLG, Titus DatenBank). 

· მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 









ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

· მაგისტრანტი შეძლებს სხვადასხვა ეპოქის სააზროვნო, რელიგიური და კულტურული ორიენტირების განსაზღვრას და ცალკეული სკოლისა თუ მთარგმნელის ინდივიდუალური და ზოგადი ნიშნების ამოცნობას.

· შუა საუკუნეების სხვადასხვა პერიოდის სამწერლობო ძეგლების ენობრივი და ლიტერატურათმცოდნეობითი შესწავლა მას სავსებით მოამზადებს ძვ. ქართული // სომხური ენის, ქართული // სომხური ენის ისტორიის და ქართული // სომხური სალიტერატურო ენის სპეციალისტად. 

· მაგისტრატურაში მიღებული კვალიფიკაცია საშუალებას მისცემს კურსდამთავრებულს, იმუშაოს მომიჯნავე დარგებშიც.

· შეეძლება გამოსაცემად მოამზადოს შუა საუკუნეების ქართული // ბერძნული // სომხური ტექსტები და სხვადასხვა კუთხით (სამეცნიერო თემატიკა იხ. ზემოთ) იკვლოს იგი.

· სწავლების დროს ელექტრონული გამოცემების, საძიებო და ტექსტის დამუშავების ელექტრონული პროგრამების გამოყენება კურსდამთავრებულს შესაძლებლობას მისცემს გამოიყენოს ეს ცოდნა ტექსტების გამოცემის, მონაცემთა ბაზების, ინდექსებისა და საძიებლების შექმნისათვის, შეძლებს რთული სამეცნიერო გამოცემების ელექტრონულ მომზადებას. 

· მიღებული ცოდნა და ათვისებული უნარები მაგისტრს შესაძლებლობას აძლევს, დამოუკიდებლად განაგრძოს კვლევითი სამუშაო, გაერკვეს იმ ლიტერატურულ, ისტორიულ, კულტურულ პროცესებში, რომლებიც შუა საუკუნეებიდან იღებენ სათავეს და იხელმძღვანელოს მათით.

· მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი: 

მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე  ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.



კომუნიკაციის  უნარი: 

მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.

მაგისტრს შეუძლია გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების  შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



სწავლის უნარი: 

მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული  ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; ენების სწავლის, ტექსტზე მუშაობის და მეორადი ლიტერატურის დამუშავების გამოცდილება მაგისტრანტს გაუადვილებს სწავლის შემდგომ საფეხურებზე საკუთარი კვალიფიკაციის ამაღლებას.



ღირებულებები: 

მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.



სწავლის  შედეგების  მიღწევის მეთოდები:  

სწავლის შედეგების მისაღწევად სამაგისტრო პროგრამა ”შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია” ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, საკონტროლო წერის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.). 

სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს  მეთოდთა შერწყმას. პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლების პროცესში გამოყენებული ფორმატი და სწავლების მეთოდები მითითებულია თითოეული სასწავლო კურსის  სილაბუსში.

საბაზისო დარგობრივი ცოდნის შეძენისას სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმში ჩართული თითოეული დისციპლინა თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ირჩევს სწავლების მეთოდოლოგიურ მიდგომებს, რაც, უწინარეს ყოვლისა, გამოიხატება სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიის განსაზღვრაში და დროის მართებულად ორგანიზებაში, ცოდნის მაღალი ხარისხის მისაღწევად.

განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დროის მართებულ განაწილებას და სწავლების მეთოდების სწორად შერჩევას სამუშაო ჯგუფებში, პრაქტიკულ მეცადინეობებსა  და პრეზენტაციებისას, რადგან სწორად დაგეგმილი და განხორიციელებული ზეპირი კომუნიკაცია სააუდიტორიო მუშაობას უფრო ეფექტურს ხდის.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი:  

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელებს:

შუა საუკუნეების ქართული ფილოლოგია - ასოც. პროფ. ა. ხარანაული

ელ-ფოსტა: kharanauli@yahoo.de; ana.kharanauli@tsu.ge



შუა საუკუნეების სომხური ფილოლოგია - ასოც. პროფ. ზ. ალექსიძე. 

ტელ: 2 34-20-26. 

ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com


სამაგისტრო პროგრამის  სახელწოდება: კავკასიოლოგია / Caucasiology



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: კავკასიოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts  in Caucasiology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი; პროგრამის საკვალიფიკაციო კურსები 30 კრედიტი, მოდულისათვის სავალდებულო კურსები 45 კრედიტი, არჩევითი კურსები 15 კრედიტი, სამაგისტრო ნაშრომი 30 კრედიტი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა შედგება 2 მოდულისაგან: 1) იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება და არეალური ლინგვისტიკა; 2) კავკასიის ხალხთა ისტორია. კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს სიღრმისეულად შეასწავლოს ერთ-ერთი კავკასიური ენა, კავკასიის ხალხთა ისტორია და კულტურა, იბერიულ-კავკასიური, პალეოკავკასიური და არეალურ კავკასიურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა პრობლემატიკა; პროგრამის მიზანია, ჩამოაყალიბოს მკვლევარი კავკასიოლოგი  ლინგვისტური და/ან ისტორიული მიმართულებებით, რომელსაც შეეძლება ამ დარგში არსებული პრობლემების გააზრება - გაანალიზება და შესაბამისი დასკვნების გაკეთება. ამასთან, პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებიც – კავკასიის გეოპოლიტიკისა და რეგიონალიზაციის,  პოლიტოლოგიური  და ქართული სახელმწიფოს სტრატეგიული განვითარების  ხედვათა ა.შ. სპეციფიკის გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა კავკასიოლოგიის დარგში, მოამზადოს ლინგვისტი კავკასიოლოგი და ისტორიკოსი კავკასიოლოგი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში.





სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს:

1. საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

2. ბაკალავრის ხარისხი კავკასიოლოგიის, ისტორიის ან სხვა ფილოლოგიური და სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების დარგებსა და ქვედარგებში;

3. გამოცდა სპეციალობაში;

4. უცხოური ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) ცოდნის არანაკლებ B1 დონეზე დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატის წარმოდგენით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).





პროგრამის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობერება: 

კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე კავკასიოლოგიის მაგისტრს გააჩნია ზოგადად, რეგიონმცოდნის და კერძოდ, ლინგვისტური კავკასიოლოგიის ან ისტორიული მიმართულების კავკასიოლოგის დარგობრივი სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას აძლევს. მაგისტრს აქვს სიღრმისეული ცოდნა კავკასიის რეგიონის ისტორიისა და ლინგვოკულტუროლოგიური თავისებურებების შესახებ, იგი განსაზღვრავს კავკასიური ცივილიზაციის ეტაპებს, სხვა ცივილიზაციებთან შეხვედრის მომენტებს, თანამედროვე ტრანსფორმაციებს, მსგავსებებსა და განსხვავებებს მათ შორის, გამოკვეთს რეგიონის ფუნქციასა და პერსპექტივებს მსოფლიოში მიმდინარე თანამედროვე პროცესების ფონზე. კავკასიოლოგიის მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს კავკასიოლოგიის დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ერთ–ერთ იბერიულ–კავკასიურ ან არაიბერიულ–კავკასიურ ენას) რაც მას საშუალებას მისცემს ამ ენაზე შესრულებული ტექსტი გამოიყენოს კვლევებისათვის – როგორც ლინგვისტური ანალიზისათვის, ასევე ისტორიული წყაროების შესწავლის თვალსაზრისით. ასევე, ფლობს ერთ–ერთ ევროპულ ენას (ინგლისური/ფრანგული/გერმანული) B2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის. 



მოდული იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერების და არეალური ლინგვისტიკა: აქვს კავკასიის რეგიონის ერთ-ერთი ენის ღრმა და სისტემური ცოდნა, იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის სხვადასხვა ჯგუფის ენობრივ სისტემებში საერთოსა და განსხვავებულის, ამოსავალი ფონოლოგიური სტრუქტურის ნამდვილი ვითარებისა და განვითარების მიმართულების შესახებ ცოდნა, სიღრმისეულად ერკვევა კავკასიის არეალური ლინგვისტიკის ღერძულ სფეროებში: კომპარატივისტულ-გენეალოგიური და ტიპოლოგიურ-კომპარატივისტული კვლევის პრინციპებში, ლინგვისტურ გეოგრაფიაში, ენობრივი კონტაქტების თეორიებში და სხვა;



მოდული კავკასიის ხალხთა ისტორია: კურსდამთავრებულმა იცის კავკასიის ხალხთა ისტორია ღრმად და სისტემურად, აქვს კავკასიის ხალხთა კულტურული თავისებურებების ფართო ცოდნა, იცის კავკასიაში მიმდინარე მიგრაციული პროცესები, ისტორიული მიგრაციის შედეგად ჩამოყალიბებული ეთნიკური დასახლებების (დიასპორების) ისტორია და ეთნოლოგიის ძირითადი საკითხები; ღრმად და სისტემურად ერკვევა კავკასიაში მიმდინარე გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი პროცესების თავისებურებებსა და მნიშვნელობაში, ასევე რუსეთის მრავალსაუკუნოვანი პოლიტიკური და სოციალური ექსპანსიის პოლიტიკაში; ფლობს ცოდნას რეგიონის ქვეყნების (რუსეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი) დემოკრატიზაციისა და რეგიონალიზაციის პროცესების განვითარების შესახებ. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: კავკასიოლოგიის მაგისტრს  სპეციალობით შეუძლია ზოგადად რეგიონმცოდნეობის და კერძოდ, კავკასიოლოგის დარგობრივ სფეროში, როგორც ლინგვისტური, ასევე ისტორიული მიმართულებით კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ჰუმანიტარული სფეროსთვის დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ლინგვისტური, ისტორიული და სოციალური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. 



კავკასიოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ერთ–ერთი ევროპული ენის (ინგლისური/ფრანგული/გერმანული) პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ერთ–ერთ კავკასიურ და ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება. შეუძლია სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის გავლის შედეგად მაგისტრი შეძლებს ლინგვოკულტუროლოგიური და ისტორიული პრობლემატიკის კვლევას, ანალიზს, შეძლებს გამოაცალკევოს კონკრეტული თემა და მოახდინოს მისი კატეგორიზაცია. შეარჩიოს კვლევის მეთოდი, დაალაგოს არსებული მასალები, შეაპირისპიროს ისინი, კორექტულად მიუდგეს მათ, იკვლიოს, წარმოადგინოს დასაბუთებული არგუმენტირება. 



მოდული იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერების და არეალური ლინგვისტიკა: პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია კავკასიის ენათა კომპარატივისტული, დესკრიპციული, ტიპოლოგიური მეთოდების გამოყენებით კვლევა; კავკასიოლოგიის სხვა დისციპლინების მონაცემთა გამოყენებას ამა თუ იმ, მის მიერ დასმული პრობლემის საკვლევად და გადასაჭრელად; 



მოდული კავკასიის ხალხთა ისტორია: შეუძლია ისტორიული კვლევის მეთოდების გამოყენებით კავკასიის ისტორიის პრობლემათა კვლევა; რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი მდგომარეობის კვლევა.  





დასკვნის უნარი: კავკასიოლოგიის მაგისტრს შეუძლია დარგისთვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. 



კომუნიკაციის უნარი: კავკასიოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.

კავკასიოლოგიის მაგისტრს შეუძლია ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე და ერთ–ერთ ევროპულ ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა; სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება; სხვადასხვა თემაზე თავისი აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოყალიბება;  შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის გავლის შედეგად მაგისტრს შეეძლება კავკასიოლოგიაში არსებულ ლინგვისტურ თუ ისტორიულ პრობლემატიკაზე სამეცნიერო კვლევის ჩატარება პროფესორის ხელმძღვანელობით და კვლევის შედეგების გამოყენება საკომუნიკაციოდ თანამედროვე ტექნოლოგიების  გათვალისწინებით. იგი შეძლებს თავად წარმართოს დისკუსია პრობლემურ საკითხებზე. იყოს საკითხთა დასმის ინიციატორი, შეძლებს კამათში საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებას მეცნიერულად. შეძლებს მიღებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ერთ-ერთ უცხოურ, მათ შორის ერთ–ერთ კავკასიურ ენაზე, შეაჯამებს მომიჯნავე კვლევების შედეგებს.



სწავლის უნარი: კავკასიოლოგიის  მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: კავკასიოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების, კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. კავკასიოლოგიის მაგისტრს გამოუმუშავდება კავკასიური ცივილიზაციის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება, მაგისტრის ინტელექტუალურ–მორალური ღირებულებები შეპირობებული იქნება შემდგომი მშვიდობიანი კავკასიის თანაცხოვრებისა და თანაარსებობის შესაძლებლობებით, მაგისტრი განსაზღვრავს საქართველოს (Hard land) როლს კავკასიის ინტეგრაციაში. მაგისტრი იცავს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა, ევრისტიკული მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, წერითი დავალებები და სხვ.).





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 





საკონტაქტო პირი:  

პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ცირა ბარამიძე. 

ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com 


Название программы: Кавказоведение



Присуждаемая академическая  степень: Mагистр Kавказоведения / Master of Arts in Caucasiology



Уровень преподавания: магистратура



Объем программы в кредитах:  120 кредитов ECTS (четыре  семестра): обязательные курсы для специальсти- 30 кредитов;

обязательные курсы  модуля – 45 кредитов, выборочные предметы 15 кредитов,магистрская работа – 30 кредитов.



Язык обучения: русский



Цель программы: Программа состит из двух модулей: 1. иберийско-кавказское языкознание и ареальная лингвистика, 2. история народов Кавказа. Целью программы Kавказоведение -  являеться  дать студентам глубокое знание одного из кавказких языков, культуры и истории кавказких народов, изучения проблематики иберио-кавказских, палео-кавказских и ареало-кавказских отношений. Программа ориентирована на воспитание исследователя кавказоведа (лингвиста/историка), который сможет проанализировать сушествуюшую проблематику данного отрасля и сделать соответствующие выводы. Главная цель програмы предоставить студенту возможность приобрести компетенцию и  исследовательские навыки, которые обеспечат трудоустроиство магистра. 





Предварительные условия приема на  магистерскую программу:  желающий поступить на программу, должен иметь степень бакалавра в любой области (предпочтительно, в сфере гуманитарного образования).

Бакалавр должен сдать:

1. единый магистерский экзамен;

2. степень бакалаврапо кавказоведении, истории, а также подругим филологическим и социально-политическим направлениям.

3. экзамен по специальности.

4. иностранный язык. Для вступления на программу нужно здать экзамен по иностранномуязыку (английский/немецкий/французский) илиподтвердить знание на B1 уровень международно признаным сертификатом.(С условием улучшениязнания до уровня B2 до окончания программы)





Результаты программы :

Знание и осмысление

После окончания программы магистратуры, магистр получит знания в области истории народов Кавказа и лингвокультурологических особенностей. Определит этапы какавзской цивилизации, моменты столкновения с другими цивилизациями, современной трансформации, сходства и различия между ними, выделит функции региона в современном мировом развитии. Магистрант, в результате прохождения программы, будет владеть одним из кавказских языков свободно, что даст ему возможность для следующих исследований текстов на данном языке, как для лингвистического анализа, также с точки зрения исторического документа. Сможет сделать научное исследование с использованием определенной методологии, детально сформировать собственные идеи по отношению к проблемам и сможет аргументировать их, демонстрировать свои  выводы.

Магистр осознает результаты, полученных на прежних курсах знаний, суммирует данные знания и опыт,сможет опсать надобности дальнейшего исследования и перспективы; рассмотрит исследуемый вопрос в рамках существующей в методологии, сделает выводы и заключения, приведет соответствующие примеры. Сможет перевести свое научное исследование на один из европейский и русский языки. Представит выводы в виде резюме.



модуль - иберийско-кавказское языкознание и ареальная лингвистика:  магистр имеет глубокие и систематические знания одного из кавказских языков, глубокого знает осевные области ареальной лингвистики, лингвистической географии, а также другие теории языковых контактов, сравнительно - генеалогические и типологическо – сравнительные принципи анализа.

модуль - история народов Кавказа: выпускники знают историю кавказских народов глубоко и системно, имеет широкий спектр знаний в культурных и етнических особенностях кавказских народов, знает текушие и  исторические миграционные процессы, миграции, глубокого и системно знает о современных геополитических , экономических и правовых процессов в регионе, имеет знания о странах региона (России, Грузии, Азербайджана и Армении) в развитие процессов демократизации и регионализации.







Навыки употребления выводов на практике:

Магистрант  кавказоведения сможет использовать полученные знания на практике и в научных исследованиях. Оценит надобность лингокультурологических исследований и использования их результатов. Самостоятельно выберет тему дальнейшего исследования и подготовит основу для данного исследования, изучит научную литературу и соберет материал, подтвердит практические ценности подобных исследований, решит вопросы, связанные на стыке проблем.

Модуль иберийско-кавказского языкознания и ареальной лингвистки: В рамках программы, на почве полученных знаний учащиеся могут с помощью компаративной, дескриптивной, типологических методов и проводить исследования а также могут Кавкасиологи для исследования поставленной проблемы и решений могут использовать другие программы тоже.

Модуль история народов  Кавказа:  с помощью использования методов  исторических исследований с могут исследовать проблемы истории Кавказа, а также имеющиеся в регионе геополитических, экономических  и прававого состояния.





Навыки выводов:

В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать лингокультурологические и исторические проблематики, проанализирует, выделить конкретную тематику. Выберет методику исследования, упорядочит существующие материалы, сопоставит их, отнесется к ним с корректностью, исследует, представит обоснованную оргументацию. При изучении и иследовании вопросов магистр учтет специфику отраслей, существующую в методологии исследования, утвердит необходимость тематики исследования. Магистр сможет комбинировать подходы, существующие вокруг этой тематики  в научной литературе, сравнить, сделать обобщение и выводы. Сможет определять тематику исследований, подготовить доклад. 



Коммуникативные навыки:

В результате прохождения программы магистратуры, магистр сможет исследовать лингокультурологические и исторические проблемы под руководством профессора и использовать результаты исследования для коммуникации с учетом достижения кибертехнологии. Сможет провести дискуссию по проблемным вопросам, будет инициатором постановки новых вопросов, при дискуссии сможет научно аргументировать собственную позицию. Проведет презентацию результатов исследования. Обобщать результаты междисциплинарных исследований.



Навыки учебы:

Магистр кавказоведения сможет оценивать  результаты учебы, полученные в магистратуре, определят перспективы их применения, необходимость дальнейшего своего обучения на следующей ступени, выделять новые вопросы и обосновывать  надобность их исследования.



Ценности:

У магистра каказоведения выработается особое отношение к кавказской цивилизации; он сможет теоретико-методологическую верификацию этого материала,; у магистсра выработается  навык анализа проблематичных вопросов лингвистического и исторического каказоведческого направления. Осознанные магистром интеллектуальные и духовные ценности помогут ему определять роль Грузии в интеграционных процессах  на Кавказе, вносить свой посыльный вклад в утверждении мира, научного и культурного сотрудничества в регионе.





Методы достижения результатов учебы:

Для достижения результатов учебы магистрская программа кавказоведения использует разные методы обучения: лекция, групповая работа, практическое занятие, домашнее задание, промежуточная оценка, презентация, реферат, ессе, перевод, экзамен, магистрская 

работа и др.,используются методы разного формата: вербальный метод, метод работы над книгой, индуктивные и дедуктивные методы, анализ и синтез, групповая работа, эвристический метод, дисскуссия/дебаты, методы объяснения, ориентированное на действие обучение, письменные задания и др.,





Система оценки знаний магистранта:

Знания студентов оцениваются в соответствии с приказом № 3 Министерства образования и науки  Грузии от 05.01.07 «Об утверждении правил расчета и накопления кредитов  образовательных программ высшего образования» и постановления №77/2011 Академического совета Тбилисского государственного университета от 25.07.11 «Об утверждении правил, регулирующих учебный процесс в Тбилисском государственном университете». 

Знания студентов оучениваются по 100 бальной системе. Минимальная оценка – 51 балл. 

Согласно действующим в университете правилам, регулирующим ход учебного процесса, знания студенртов оцениваются следующим образом: 91 -100 – отлично, A; 81-90 – очень хорошо, B; 71-80– хорошо, C; 61-70–удовлетворительно, D; 51-60– достаточно, E; 41-50– не сдал, FX; 0-40 – срезался, F. Критерии оценки даны в конкретном силлабусе. Оценивание производится как миимум по четырем компонентам.



Контактное лицо:

Руководители программы. Полный профессор Ц. Барамиде, 

e-mail: caucasiology@gmail.com



полный  профессор Дж. Квициани.   

e-mail:  joni.kvitsiani@tsu.ge




სამაგისტრო   პროგრამის სახელწოდება: ამერიკისმცოდნეობა /American Studies

პარტნიორი  რატგერსის  უნივერსიტეტი, აშშ



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი  ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრი /Master of Arts in American Studies 

სპეციალობა: ამერიკისმცოდნეობა/ American Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად: 60 კრედიტი –სავალდებულო საგნები; 30 კრედიტი – არჩევითი საგნები; 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:  სამაგისტრო პროგრამა ინტერდისციპლინურია და მიზნად ისახავს  როგორც თეორეტიკოსი, ასევე, პრაქტიკოსი ამერიკისმცოდნეების მომზადებას, რომლებსაც ეცოდინებათ ამერიკის ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფერო: ისტორია, პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება, ფილოსოფია, სულიერი და მატერიალური კულტურა. 

სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას განაპირობებს, ერთის მხრივ, საქართველოს თანამედროვე რეალიები, მეორე მხრივ, ამერიკული სამყაროს როლისა და მნიშვნელობის ზრდა როგორც ევროპის, ისე თანამედროვე ქართულ კულტურულ,  სოციალურ-პოლიტიკურ და სამხედრო სივრცეში; ამერიკაში ქართული დიასპორის საკითხების ცოდნის აუცილებლობა; ასევე, აშშ–საქართველოს მრავალმხრივი ურთიერთობის გაღრმავება.

პროგრამა ითვალისწინებს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და მიზნად ისახავს მოამზადოს: ინგლისური და, სურვილისამებრ, ესპანური ენის მცოდნე პედაგოგები საქართველოს სკოლებისათვის, სადაც 2012 წლიდან არჩევით საგნად შემოდის „ამერიკისმცოდნეობა“; სამთავრობო დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულები იქნებიან სხვადასხვა სფეროში აშშ–სა და ლათინური ამერიკის ქვეყნებთან  საქართველოს ურთიერთობის პოლიტიკის განსაზღვრასა და წარმოებაში (ლათინური ამერიკის ქვეყნების სპეციალისტები საქართველოს ჯერ–ჯერობით არ ჰყოლია); არასამთავრობო ორგანიზაციების  თანამშრომლები, რომელთა მიზანია სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიული პრინციპების დანერგვა; საერთაშორისო ორგანიზაციების, მასმედიის სხვადასხვა ორგანოს მუშაკები, რომელთათვის უცხო ენების სრულყოფილად ცოდნის გარდა, აუცილებელია უფრო ფართო, მრავალმხრივი განათლება.

პროგრამის მიზნის განხორციელებას ხელს უწყობს მასში სტენფორდისა და რატგერსის უნივერსიტეტების პროფესორების მონაწილეობა, რომლებიც ჩაატარებენ ლექციების სერიას ამერიკის საზოგადოებისა და კულტურის საკითხებზე ინტერნეტის (ე.წ. ვიდეოკონფერენციების) მეშვეობით და კონსულტაციას გაუწევენ, ან უხელმძღვანელებენ სამაგისტრო ნაშრომებს.

პროგრამა უზრუნველყოფს არა მარტო ემპირიულ და თეორიულ ცოდნას, არამედ შემდგომი ინდივიდუალური, თუ კოლექტიური სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· ბაკალავრის ხარისხი ამერიკისმცოდნეობაში; ასევე ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში, განათლებაში, მათ დარგებში/ქვედარგებში;  ბიზნეს ადმინისტრირებაში, ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში: კულტურის კვლევები, რეგიონმცოდნეობა. 

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით.

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა  ამერიკისმცოდნეობის შესავალში.



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: ამერიკის ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროს: ისტორიის, პოლიტიკის, ეკონომიკის, საზოგადოების, ფილოსოფიის, სულიერი და მატერიალური კულტურის; აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის ძირითადი ქვეყნების პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების, ასევე, ამერიკელი ერის თვითმყოფადობის, მულტიკულტურული, პოლიეთნიკური, პოლიკონფესიური საზოგადოების თავისებურებების, პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების, კულტურისა და პრესის, ლიტერატურის ღრმა, ინტეგრირებული და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას და ეხმარება ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერებაში;

ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრი ფლობს სათანადო ტერმინოლოგიას და დარგობრივ სფეროში მუშაობის მეთოდებს; გაცნობიერებული აქვს ამერიკისმცოდნეობის დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია სასპეციალიზაციო ენას (ინგლისურს) და ესპანურს, არჩევის შემთხვევაში, და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.

 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს  სპეციალობით შეუძლია მოცემულ დარგობრივ სფეროში (პოლიტიკა, ისტორია, ლიტერატურა, ეკონომიკა, ფილოსოფია, კულტურა და ა.შ.) კომპლექსური პრობლემების ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ინტერდისციპლინარული სფეროსთვის დამახასიათებელი კვლევითი მეთოდების გამოყენებით წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ინტერდისციპლინარული ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს პოლიტიკური, ისტორიული, სოციალური, ლიტერატურული, კულტურული, ლინგვისტური პროცესების შეფასებისა და ანალიზის უნარი; ისტორიული,  პოლიტიკური და კულტურული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადების უნარი. აშშ-საქართველოს მრავალმხრივი ურთიერთობისა და მისი განვითარების პერსპექტივების გაცნობიერებისა და ამერიკაში ქართული დიასპორის ისტორიისა და მისი თანამედროვე პრობლემების ცოდნის გზით, ამ ურთიერთობის გაღრმავებისა და დიასპორის პრობლემების მოგვარების გზების ძიება.



ამერიკისმცოდნეობის  მაგისტრს შეუძლია ინგლისური (არჩევის შემთხვევაში, ესპანური A2-ის დონეზე) ენის  პრაქტიკული გამოყენება წერილობითი კორესპონდენციისა და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, აქვს საუბრის თავისუფლად წარმართვის უნარ-ჩვევები, ინგლისურ და ესპანურ ენებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტების (მათ შორის, სამეცნიერო ლიტერატურის) წაკითხვის, მოსმენის, გაგების, თარგმნის, ანალიზის, ინტერპრეტაციისა და  რეპროდუქციის უნარი. შეუძლია პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ამ ენების ფართო აკადემიური მიზნებისთვის ეფექტურად გამოყენება.



დასკვნის უნარი: 

ამერიკისმცოდნეობის  მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან ვითარების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული, ისე  ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.



კომუნიკაციის უნარი: 

ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზემონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.

ამერიკისმცოდნეობის  მაგისტრს შეუძლია  ინგლისურ ენაზე გაიგოს კონკრეტული და აბსტრაქტული თემების მქონე რთული ტექსტების არსებითი შინაარსი, შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  სპონტანური და შეუფერხებელი საუბარი, ნორმალური დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის ესპანურენოვანი (ესპანური ენის არჩევის შემთხვევაში) წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავისი აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეის დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.



სწავლის უნარი: 

ამერიკისმცოდნეობის  მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია მუშაობის დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული  ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: 

ამერიკისმცოდნეობის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

ისეთ მრავალეროვან და მრავალრელიგიურ საზოგადოებაში, როგორიც საქართველოა, ტოლერანტობის, როგორც ერთ–ერთი აუცილებელი ღირებულების დამკვიდრება და  დაცვა. 





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

ლექციები, დისკუსია – სემინარები, ტესტური  გამოკითხვევი, შუალედური გამოცდები,

ესეის, რეფერატისა და სხვა სამეცნიერო ნაშრომების წერა, ზეპირი ჯგუფური პრეზენტაციები  PP-ში

(ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და 

სინთეზი, ახსნა – განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ ფრიადი, A; 81-90 _ ძალიან კარგი, B; 71-80 _კარგი, C; 61-70 _ დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60 _ საკმარისი, E; 41-50 _ ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 _ ჩაიჭრა, F. ცალკეული სასწავლო კურსების შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი. ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი 

ელ-ფოსტა: elene.medzmariashvili@tsu.ge




საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: რუსეთისმცოდნეობა / Russian Studies



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: რუსეთისმცოდნეობის მაგისტრი / Master of Arts  in Russian Studies

სპეციალობა: რუსეთისმცოდნეობა / Russian Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი). სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 60 კრედიტი - სავალდებულო სასწავლო კურსები; 30 კრედიტი - არჩევითი სასწავლო კურსები; 30 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი;



სწავლების ენა: ქართული ენა. საგანმანათლებლო პროგრამის ცალკეული სასწავლო კომპონენტების შეთავაზება მოხდება რუსულ ენაზე.



პროგრამის მიზანი: 

პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა რუსეთისმცოდნეობის დარგში, მოამზადოს  ის როგორც მკვლევარი,  აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში; პროგრამის მიზანია, საზოგადოებისათვის კონკურენტუნარიანი, სათანადო ცოდნითა და დამოუკიდებელი კვლევის უნარ–ჩვევებით აღჭურვილი კადრის შეთავაზება, რომელიც შეძლებს რუსეთის ისტორიის, პოლიტიკის, ეკონომიკის, სამართლის, კულტურისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებზე მუშაობას. იგი უნდა ჩამოყალიბდეს ანალიტიკოსად რუსეთისმცოდნეობის სფეროში.

		თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი რუსეთისმცოდნეობის  სამაგისტრო პროგრამა საინტერესო და სასარგებლო უნდა იყოს მაგისტრანტებისათვის მათი სამომავლო კარიერისა და ინტელექტუალური ზრდის თვალსაზრისით; განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ისინი განაგრძობენ მოღვაწეობას საერთაშორისო სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების სფეროში ან დიპლომატიურ სარბიელზე. 

		სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლას გააგრძელებენ როგორც მონოდარგობრივი, ისე ინტერდისციპლინური პროგრამების კურსდამთავრებულები. სწავლება მაგისტრატურაში წარიმართება მულტიდისციპლინურიდან ინტერდისციპლინური პროგრამის მიმართულებით – დისციპლინების პარალელური სწავლების გზით; შესწავლილი სასწავლო კურსები შეავსებს ერთმანეთს შესაბამის პედაგოგიურ და მეთოდოლოგიურ გარემოში. 

		პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები საერთოა სხვადასხვა სამაგისტრო პროგრამასთან. ეს უზრუნველყოფს რუსეთისმცოდნეობის სფეროსათვის აუცილებელი მრავალმხრივი და ინტერდისციპლინური ცოდნის მიღებას.

		ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამა ემყარება და აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს, სადაც  რუსეთის ისტორია და რუსეთ–საქართველოს ურთიერთობების კვლევა მნიშვნელოვანი სამეცნიერო სფეროა. რუსეთთან მეზობლობა და მჭიდრო ისტორიული ურთიერთობა განაპირობებს რუსეთისმცოდნეობის და ქართველოლოგიური სკოლის საერთო კვლევით პრობლემატიკას. პროგრამა ითვალისწინებს რუსეთისმცოდნეობის დარგში კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო სლავისტიკის სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას, სადაც დღითიდღე მატულობს პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ინტერესი რუსეთის მიმართ, რასაც განაპირობებს ამ ქვეყნის როლი გლობალური პრობლემების გადაწყვეტაში.

		თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსეთისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები, აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

		პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, ინტერდისციპლინური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

· ბაკალავრის ხარისხი;

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა  რუსეთის ისტორიასა და სამართალში.





სწავლის შედეგი:

ცოდნა-გაცნობიერება: სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე მაგისტრს რუსეთისმცოდნეობის სფეროში ექნება უახლესი თოერიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას მისცემს; შეძლებს მუშაობას საკითხებზე, რომლების ეხება რუსეთის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ სტრუქტურებსა და ინსტიტუტებს; გააცნობიერებს რუსეთისმცოდნეობის მიმართულებისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ პრობლემებს და შეძლებს ეთიკური დილემების გადაჭრას;  დაეუფლება ამ სფეროში მუშაობის სპეციფიკურ  მეთოდებს.

		მაგისტრს გაცნობიერებული აქვს დარგის ინტერდისციპლინურობა, იცნობს სასპეციალიზაციო დარგობრივი სფეროს მთავარ პრინციპებს, თეორიებსა და კონცეფციებს; დაუფლებულია რუსულ ენას  და ერთ-ერთ სხვა ევროპულ ენასაც B2  დონეზე საერთო ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ შემუშავებული ენის ცოდნის დონეთა განმსაზღვრელი ჩარჩოს მიხედვით და შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება აკადემიური და კვლევითი მიზნებისთვის.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: მაგისტრი რუსეთისმცოდნეობის სფეროში კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელებს კვლევას სამეცნიერო ხელმძღვანელის დახმარებით, იმუშავებს აგრეთვე დამოუკიდებლად; შეძლებს კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირებასა და გადაჭრას დამოუკიდებლად დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; შეძლებს ამოცანების დაგეგმვას და განხორციელებას დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე. 

		მაგისტრს შეუძლია ცოდნის გამოყენება ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ან  (მომიჯნავე) მულტიდისციპლინურ კონტექსტში; შეუძლია კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება. წყაროების დამუშავება და კვლევითი ან ანალიტიკური ხასიათის პროექტის განხორციელება. პროგრამით მიღებული შესაბამისი ღრმა და სისტემური ცოდნის, უნარების საფუძველზე აქვს ისტორიული ფაქტებისა და მოვლენების განზოგადებისა და ისტორიულ კონტექსტში განხილვის უნარი. დაუფლებულია დარგის სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის დონეზე. აქვს ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი; შეუძლია  საკვლევი საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება.



დასკვნის უნარი: მაგისტრს შეუძლია რუსეთთან დაკავშირებული ზოგადი საკითხების ინტერპრეტირება ეროვნულ, რეგიონალურ და მსოფლიო კონტექსტში;  რუსეთის პოლიტიკის კრიტიკული ანალიზი, პრობლემების განხილვა მრავალი სხვადასხვა პერსპექტივით და მკვეთრად არგუმენტირებული დასკვნების გამოტანა. უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

		მაგისტრს აქვს სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. 



კომუნიკაციის უნარი: მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, კომუნიკაცია ქართულ, რუსულ და უცხოურ ენებზე შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში; შეუძლია შეუფერხებელი საუბარი და დიალოგის წარმართვა ენის მატარებელთან; შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად.

		მაგისტრს აქვს საინფორმაციო კომუნიკაციების გამოყენების უნარი. შეუძლია კომპიუტერული და ინტერნტ–რესურსების ფლობა მონაცემების დამუშავებისას. აქვს საინფორმაციო ტექნოლოგიების, როგორც საკომუნიკაციო და სასწავლო ინსტრუმენტის გამოყენების უნარი.



სწავლის უნარი:  მაგისტრს აქვს სხვადასხვა დისციპლინების (რუსეთის ისტორია, რუსული ფილოსოფია, რუსეთის ეკონომიკა, რუსული სამართალი და ა.შ. მეთოდოლოგიის ინტეგრირებულად გამოყენების უნარი. შეუძლია ინტერდისციპლინურ საკითხებზე მუშაობა; დარგის მულტიდისციპლინურობისა და დისციპლინებს შორის კავშირების აღქმა. აქვს სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული  ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება. 



ღირებულებები: რუსეთისმცოდნეობის სფეროში დაგროვილი ცოდნა მაგისტრს უყალიბებს წარმოდგენას ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი მრავალფეროვნების, დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ. მაგისტრი ორიენტირებულია საერთაშორისო სამეცნიერო სტანდარტებზე, იზიარებს და ეცნობა დასავლეთის აკადემიურ გამოცდილებას, ნერგავს ამ  ღირებულებებს მშობლიურ გარემოში. მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.

მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფში მუშაობის, საშინაო დავალების,  პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. დალი კანდელაკი 

ტელ: 577278838 

ელექტრონული ფოსტა: dali.kandelaki@tsu.ge


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:   არაბისტიკა  Arabic Studies                                                          



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: არაბისტიკის მაგისტრი  Master of Arts  in Arabic Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა





პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:    120 ECTS კრედიტი 

· 60 ECTS კრედიტი - პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსები;  

· 30 ECTS კრედიტი - პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსები; 

· 30 ECTS კრედიტი - სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი).



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

არაბისტიკის  სამაგისტრო პროგრამა ამზადებს არაბისტიკის მაგისტრს, რომელსაც ეძლევა ფილოლოგიური, ისტორიოგრაფიული, ქვეყანათმცოდნეობითი კომპეტენციები. პროგრამა შეინარჩუნებს და გააძლიერებს ქართული ორიენტალისტიკური სამეცნიერო–კვლევითი სკოლის ტრადიციებს და ამზადებს მაგისტრს როგორც საკუთრივ არაბისტიკული, ისე ქართველოლოგიური კვლევებისთვის. ამასთან პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებიც _ სათარჯიმნო, პოლიტოლოგიური, დიპლომატიური და ა.შ. სპეციფიკის გათვალისწინებით.

   პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა არაბისტიკის დარგში, მოამზადოს ის როგორც არაბისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და კვლევითი უნარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში, ასევე   შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.

 პროგრამა ითვალისწინებს ზოგადად აღმოსავლეთმცოდნეობის და კერძოდ, არაბისტიკის დარგში კვლევის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებს და მსოფლიო ორიენტალისტიკური სასწავლო და კვლევითი ცენტრების გამოცდილებას.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაბისტიკის სამაგისტრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდები 

· გარდა საერთო წინაპირობებისა (ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა), სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღებად საჭიროა საკონკურსო გამოცდის ჩაბარება არაბულ ენაში.  გამოცდის ფორმა _ წერითი. 

· აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი (არაბისტიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული), ასევე  ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის ადმინისტრირების ანდა რომელიმე მიმართულებათშორისი (რეგიონმცოდნეობითი) პროფილის ბაკალავრის ხარისხი დამატებითი სპეციალობით - არაბისტიკა.

· პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).





სწავლის შედეგი:

   არაბისტიკის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი ერუდირებული სპეციალისტია, მიღებული აქვს დარგის შესაბამისი ღრმა და სისტემური განათლება სპეციალობაში, ფუნდამენტური სამეცნიერო ცოდნის საფუძვლები არაბისტიკულ დისციპლინებში; იგი დარგს ფლობს კონცეპტუალურ დონეზე. ასევე მას შეუძლია დარგობრივ მონაცემთა დამოუკიდებელი ინტერპრეტირება და საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში დარგის მომიჯნავე სფეროებში გარკვევა; შესწევს დამოუკიდებლად როგორც სამეცნიერო_თეორიული, ისე პრაქტიკული მუშაობის უნარი.  მაგისტრს შეძენილი აქვს ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელიც აუცილებელია განათლების შემდგომ საფეხურზე (დოქტურანტურაში) სწავლის გაგრძელებისთვის.   



არაბისტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის შედეგებია:



ცოდნა და გაცნობიერება:

არაბისტიკის მაგისტრს მიღებული აქვს არაბული ენის ზოგად-თეორიული ასპექტების ცოდნა; სემიტურ ენათა შედარებითი გრამატიკის საფუძვლების და მეორე სემიტური ენის (ებრაულის, არამეულის ან აქადურის) ენის სტრუქტურის დონეზე ცოდნა; აქვს თანამედროვე არაბული პრესის სხვადასხვა თემატიკის მყარი ლექსიკური შესიტყვებების და კონსტრუქციების, თანამედროვე პოლიტიკური ტერმინოლოგიისა და ფრაზეოლოგიის ცოდნა და შესაბამისი ტექსტების ანალიზის უნარი ენობრივი თვალსაზრისით. 

აქვს არაბულ დიალექტთა გავრცელების არეალისა და არაბულ დიალექტთა კლასიფიკაციის პრინციპების ცოდნა; ერკვევა ეგვიპტური არაბული დიალექტის  დამახასიათებელ ნიშნებში. ერკვევა შუა საუკუნეების არაბულ პოეტურ ძეგლთა მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებში, შეუძლია ამ ძეგლთა სახისმეტყველების საერთო ტენდენციების ანალიზი, შესწავლილი აქვს შუა საუკუნეების არაბული პროზის სტრუქტურული მოდელები. აქვს შუა საუკუნეების არაბულ-ქართული და ქართულ-არაბული ლიტერატურული ურთიერთობების ცოდნა, კერძოდ, მთარგმნელობითი სკოლების ტრადიციების, ქრისტიანული არაბული ლიტერატურის, მისი  ქართულ საეკლესიო მწერლობასთან ურთიერთობების ცოდნა. შესწავლილი აქვს ყურანი, როგორც ლიტერატურული ძეგლი და  როგორც საღვთო წიგნი და ისლამური იდეოლოგიის საფუძველი. იცნობს ისლამისა და სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთმიმართების ძირითადი საკითხებს. აქვს ისლამური სამართლის ძირითადი დარგების საბაზისო ცოდნა; შეუძლია რელიგიური ფაქტორის როლის გაცნობიერება თანამედროვე არაბული ქვეყნების პოლიტიკურ ცხოვრებაში; აქვს არაბული ისტორიოგრაფიის განვითარების კანონზომიერების, თავისებურებებისა და შედეგების საბაზისო ცოდნა; არაბული წყაროთმცოდნეობის თეორიული პრობლემატიკის, ასევე  კონკრეტული ძეგლების სისტემური ცოდნა; არაბთა ბატონობის ხანის საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის საბაზისო ცოდნა. შეუძლია არაბული წყაროების ურთიერთშეჯერება, კრიტიკული შეფასება და საკუთარი თვალსაზრისის ჩამოყალიბება; აქვს არაბული წყაროების დედანში კითხვის და მათი ენობრივი თავისებურებების ანალიზის უნარი.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:

მაგისტრს ექნება სამეცნიერო ინტერესთა სფეროს  შერჩევისა და სამეცნიერო კვლევის წარმართვის უნარი აღმოსავლური და, კერძოდ, არაბისტიკული კვლევების ასპექტებიდან, კერძოდ, ლინგვისტური, შუა საუკუნეების და თანამედროვე არაბული პოეზიისა და პროზის, ლიტერატურის ისტორიის და თეორიის, პოეტიკის, ვერსიფიკაციის, ყურანისა და ისლამოლოგიის პრობლემატიკიდან. 

ენობრივი, ლიტერატურული, ისტორიული მოვლენებისა და პროცესების არსის და გენეზისის წვდომა და კრიტიკული შეფასება, მათი ანალიზი თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის მეთოდების გამოყენებით.

სხვადასხვა ლიტერატურული, ლინგვისტური და ისტორიოგრაფიული გამოკვლევებისა თუ კონცეფციების კრიტიკული შეფასება. სადაო პროფესიულ საკითხებზე ექსპერტის სტატუსით ჩართვის უნარი.

არაბული ენის  პრაქტიკული გამოყენება მთელი რიგი წერილობითი და ზეპირმეტყველების  მიზნებისათვის, პროფესიულ საქმიანობაში ან შემდგომი სწავლის პროცესში ენის ეფექტურად გამოყენების უნარი.

საბიბლიოთეკო, საარქივო და სამუზეუმო ფონდებსა და წყაროებზე მუშაობა, სამეცნიერო შინაარსის ტექსტების რედაქტირება, რეფერირება და რეცენზირება, პუბლიკაციისათვის ხელნაწერებისა და სამეცნიერო დოკუმენტების მომზადება, კომენტირება, ანოტირება.

არაბულ ქვეყნებში მიმდინარე რელიგიური პროცესების, ისლამური ფუნდამენტალისტური მოძრაობის, ისლამის პოლიტიზაციის პროცესების ანალიზი; თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებსა და პოლიტიკაში რელიგიური ფაქტორის როლის განსაზღვრა აკადემიურ  და ექსპერტის დონეზე.

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი:

არაბისტიკის  მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების), ფაქტობრივი  და ემპირიული მასალის  კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული განზოგადებული დასკვნების ჩამოყალიბება; კონკრეტული, ვიწროდარგობლივი მონაცემების გააზრება როგორც ლინგვისტური, ისე ლიტერატურის თეორიისა და ისტორიულ-კულტუროლოგიური მონაცემების კონტექსტში, ასევე სხვადასხვა წყაროს კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; მას აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე  ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში მუშაობის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი. ჯგუფური თუ დამოუკიდებელი მუშაობის პირობებში მას შეუძლია აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების  საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაცია და პრობლემის გადაჭრის გზების მონახვა. შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით.



კომუნიკაციის უნარი:

არაბისტიკის  მაგისტრს შეუძლია პროფესიულ წრეებში თავისუფალი კომუნიკაცია; სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვა, ორგანიზება და ხელმძღვანელობა; დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, მას შეუძლია ასევე თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების  აქტიურად გამოყენება დარგობრივ სფეროში.

არაბისტიკის  მაგისტრს აქვს მაპროფილებელ (არაბულ) და ინგლისურ (არჩევის შემთხვევაში, სხვა ევროპულ) ენებზე პროფესიულ წრეებში ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის მაღალი კულტურა; შეუძლია დარგობრივი დისკუსიის წარმართვა;  შეუძლია ინფორმაციის სხვადასხვა უცხოენოვანი წყაროს გამოყენება;  სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების წერილობით მკაფიოდ ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა,  დარგობრივი პრეზენტაციის წარმართვა შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.





სწავლის უნარი:

არაბისტიკის  მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის რაციონალურად და სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული  ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერებით მისი თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა.  შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნისა და უნარების დარგობრივ სამეცნიერო-კვლევით და პრაქტიკულ საქმიანობაში დამოუკიდებლად სრულყოფა; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები:

არაბისტიკის მაგისტრს აქვს  კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა,   განსხვავებული კონფესიების,  კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, პრაქტიკული მეცადინეობის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.). პროგრამის შემადგენელი კონკრეტული სასწავლო კურსის ფორმატი და სწავლების მეთოდი მითითებულია ამ დისციპლინის სილაბუსში.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



პროგრამის ხელმძღვანელი:

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. აპოლონ სილაგაძეს

ელ.ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  ასირიოლოგია / Assyriology



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ასირიოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts in Assyriology

სპეციალობა: ასირიოლოგია/ Assyriology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 

ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი) 

სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 90 კრედიტი - პროგრამის სასწავლო კომპონენტი, აქედან:  60 კრედიტი - სპეციალობის სავალდებულო დისციპლინები; 30 კრედიტი - არჩევითი საგნები ჰუმანიტარული პროფილის  სხვა პროგრამებთან; 30 კრედიტი - პროგრამის კვლევითი კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:	

ასირიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადებას ასირიოლოგიის (შუმეროლოგია-აქადოლოგიის და ხეთოლოგიის) მიმართულებით. მისი  მიზანია პროფესიონალი ასირიოლოგის აღზრდა და მომზადება, რასაც საფუძველი დაედო ასირიოლოგიის ბაკალავრიატის ოთხწლიანი კურსით: მაგისტრატურის პროგრამა წარმოადგენს ასირიოლოგიის ბაკალავრიატის კურსის ლოგიკურ გაგრძელებას ახალ, გაღრმავებულ დონეზე. პროგრამა მიმართულია ბაკალავრიატში შეძენილი ძველი წინა აზიურ ცივილიზაციათა ენების, მათი დამწერლობის, ლიტერატურის, ხელოვნების, ისტორიის  საბაზისო ცოდნის გაღრმავებისაკენ და რეალურ საფუძველს შეადგენს ასირიოლოგიის დოქტორანტურის კურსისათვის.  

ასირიოლოგიით – ძველი აღმოსავლეთის ხალხთა ენებით, ისტორიის, სოციალური ურთიერთობების საკითხებით, კულტურით, რელიგიის და არქეოლოგიის პრობლემატიკით ქართველი მეცნიერები დაინტერესდნენ ჯერ კიდევ XX საუკუნის დასაწყისში. ასირიოლოგიის კათედრა ივ. ჯავახიშვილის ინიციატივითა და ხელშეწყობით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებისთანავე შეიქმნა. დიდი ქართველი მეცნიერი იმთავითვე გრძნობდა ამ დარგის შესწავლის აუცილებლობას და ძველაღმოსავლურ საზოგადოებებთან ქართველურ ტომთა უძველესი ისტორიულ-კულტურული კავშირების ძიება საშურ საქმედ მიაჩნდა. აღნიშნული მიმართულება, ყოფილ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე მხოლოდ პეტერბურგსა და თბილისში, ხოლო ევროპასა და ამერიკაში წამყვან უნივერსიტეტებში არსებობდა და დღესაც არსებობს. კათედრას მჭიდრო ურთიერთობა აქვს მსოფლიოს უნივერსიტეტებან, ასირიოლოგიისა და ძველაღმოსავლური ცივილიზაციების ცენტრებთან,   მაგისტრის მომზადებისას პროგრამა ხელმძღვანელობს სწავლებისა და კვლევის საერთაშორისო სტანდარტებით და გამოცდილებით, ასევე ორიენტირებულია პროგრამით მინიჭებული დარგობრივი კომპეტენციებითა და ტრანსფერული უნარებით აღჭურვილი მაგისტრის თანამედროვე ქართულ სამეცნიერო და აკადემიურ სივრცეში წარმატებით დასასაქმებლად. პროგრამა ასევე აძლევს მაგისტრს შანსს, სწავლა განაგრძოს უმაღლესი განათლების უფრო მაღალ საფეხურზე – დოქტურანტურაში ძირითადი ან მომიჯნავე სპეციალობით. 

           ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასირიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.  პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მიღებული ბაკალავრის ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრი ასირიოლოგიის სპეციალობით; ან BA ხარისხი სხვა სპეციალობით, ოღონდ ბაკალავრიატში სწავლისას მას გავლილი უნდა ჰქონდეს ასირიოლოგიის დამატებითი (minor) სპეციალობა ან დაგროვილი უნდა ჰქონდეს ასირიოლოგიის პროგრამიდან მინიმუმ 25 კრედიტი კონცენტრირებულად ასირიოლოგიის მაპროფილებელ დისციპლინებში;  გააჩნდეს სპეციალობის გამოცდის ჩაბარებისთვის საჭირო ცოდნის დონე.

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· წერითი გამოცდა სპეციალობაში  აქადურ ენაში.  





სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

ასირიოლოგიის მაგისტრატურის სრული კურსის გავლის შედეგად მაგისტრს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა ასირიოლოგიის სამეცნიერო დისციპლინის ყველა მიმართულების შესახებ: ძველი წინა აზიის ენები (აქადური, შუმერული, ხეთური), მათი დამწერლობა, ენობრივი სისტემები, რეგიონის ისტორია, ლიტერატურა, ხელოვნება, რელიგია. 

კერძოდ, სტუდენტი დაუფლებულია ძველი წინა აზიური ენების, ლიტერატურის, ხელოვნების, ისტორის, რელიგიისა და პალეოგრაფიის პრობლემატიკას. შეუძლია ძველი წინა აზიის ლიტერატურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა ჟანრებისა და ორიგინალების პროფესიულ დონეზე ანალიზი; ორიგინალ წყაროებზე დამოუკიდებლად მუშაობა;  ძველი წინა აზიურ ენებზე შესრულებული ტექსტების ორიგინალში კითხვა, ტრანსკრიპცია, ტრანსლიტერირება, თარგმნა; შინაარსობრივად მათი აგებულების შესწავლა და გაანალიზება; სამხრეთ შუამდინარეთში ხელოვნების, როგორც კაცობრიობის უდიდესი მონაპოვრის გაჩენის შესწავლა და შუმერების მიერ ამ ფაქტის სრული გაანალიზება, რაც მაგისტრანტს დაეხმარება თავად გააცნობიეროს შუამდინარული ხელოვნების ღირებულება; შუამდინარული ისტორიული და  ლიტერატურული  ძეგლების, შუამდინარული ცივილიზაციის ძველაღმოსავლურ კონტექსტში გააზრება; ლურსმული დამწერლობის ნიმუშების,  თიხის ფირფიტების ფორმატისა და პალეოგრაფიის დაუფლება, ლურსმული დამწერლობის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს შორის მსგავსება–განსხვავებათა გააზრება.

აგრეთვე, მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

ასირიოლოგიის მაგისტრატურაში მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენება მაგისტრს შეუძლია შემდეგი მიმართულებებით:

ა) დამოუკიდებლად დაამუშაოს ძველი წინა აზიის ენებზე (აქადური, შუმერული, ხეთური) შესრულებული სხვადასხვა შინაარსის სწავლების სამაგისტრო დონისთვის დასაძლევი სირთულის ტექსტები – შეადგინოს მათი ტრანსლიტერაცია, თარგმანი და ისტორიულ–ფილოლოგიური ანალიზი. 

ბ) არქეოლოგიური გათხრებით აღმოჩენილი ლურსმული დამწერლობით შესრულებული თიხის ფირფიტების დამუშავება.

გ) დამუშავებული მასალის ელექტრონული ვერსიების შექმნა და საერთაშორისო მიმოქცევისათვის მომზადება.



დასკვნის უნარი:

პროგრამაში დამუშავებული მასალის კრიტიკული ანალიზის და სინთეზის საფუძველზე განზოგადებული დასკვნების დამოუკიდებლად ჩამოყალიბების უნარი. ცოდნის ინტეგრირების უნარი; განყენებული მონაცემებისა და /ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული  დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და კვლევითი მეთოდების გამოყენებით.



კომუნიკაციის უნარი: 

ა) საჯარო გამოსვლების, სამეცნიერო მოხსენებების, პრეზენტაციების ჩატარების უნარი.

ბ) სწავლის შედეგად შეძენილი კომპეტენციების  საფუძველზე  კურსდამთავრებულს შეეძლება დარგის ყველა მნიშვნელოვან პრობლემაზე მაღალპროფესიული  და კომპეტენტური  ურთიერთობა როგორც ქართველ ისე უცხოელ კოლეგებთან, აკადემიურ წრეებში; თავისი დასკვნების, არგუმენტაციისა და კვლევის მეთოდების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე.



სწავლის უნარი :

დარგის უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნის საფუძველზე სტუდენტს განუვითარდება სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი, შეეძლება სწავლის შემდგომი პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება; საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, დაგეგმვა,  შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა;	



ღირებულებები: 

პროგრამაში შემავალი კურსების მეშვეობით მაგისტრანტები ითავისებენ აკადემიური ეთიკის ნორმებს, სასწავლო პროგრამის ყოველი ცალკეული მონაკვეთის დამუშავებისას არსებული სამეცნიერო თვალსაზრისების გაცნობა–შეჯერება და მათ საფუძველზე საკუთარი თვალსაზრისის ჩამოყალიბების უნარი მათ უვითარებს სხვისი აზრის პატივისცემის, შემწყნარებლობის უნარს. ისინი არიან ზოგადჰუმანისტური ფასეულობების მატარებელნი.

ასირიოლოგიის  მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და  სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

პროგრამა აგებულია ინტერაქტიულ სწავლებაზე.  ლექციის, სამუშაო ჯგუფებში მუშაობის, პრეზენტაციების, დისკუსიების, შუალედური და ფინალური შეფასებების ფორმატში გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სტრატეგიები:

ა) სტრატეგია “ექსპერტი/გაზიარება”;

ბ) სტრატეგია “ვენის დიაგრამა”;

გ) სტრატეგია “321” ;

დ) სტრატეგია “იფიქრე – დაწყვილდი – გაუზიარე”;

ე) სტრატეგია “შედარება–შეპირისპირების დიაგრამები”;

ვ) სტრატეგია “სემანტიკური მონაცემების სქემა”;

ზ) სტრატეგია “პრეზენტაცია”.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელ ასოც.პროფ. მაია 

ღამბაშიძეს. ელ-ფოსტა: mgambashidze@yahoo.com, maia.ghambashidze@tsu.ge




სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  ირანისტიკა (Iranian Studies)



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ირანისტიკის მაგისტრი (Master of Arts in Iranian Studies)

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი

პროგრამისთვის სავალდებულო კურსები _ 60 კრ.

არჩევითი კურსები _ 30 კრ.

სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრ.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ირანისტიკის დარგის მდიდარი ტრადიციისა და თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით, ირანისტიკის პროგრამის მიზანია, მოამზადოს ფართო პროფილის სპეციალისტი, რომელსაც ექნება საფუძვლიანი ცოდნა სპარსულ ენაში, ლიტერატურაში და ირანის ისტორიაში, ირანის ძველ რელიგიებსა და კულტურაში, ისლამურ სამართალსა და მის ინსტიტუტებში.  გარდა ამისა, დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ის გამოიმუშავებს რელიგიური თუ ეთნიკური განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის, უცხო კულტურათა მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულების უნარს, რაც დაეხმარება, ჩამოყალიბდეს სწორ ფასეულობებსა და დემოკრატიულ ღირებულებებზე ორიენტირებულ მოქალაქედ. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· ბაკალავრის ხარისხი აღმოსავლეთმცოდნეობაში (ირანისტიკის სპეციალობით); ასევე ჰუმანიტარულ ან სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი დამატებითი სპეციალობით - ირანისტიკა.

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა; 

· სავალდებულოა უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა  სპარსულ ენაში – B2  დონე.



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: 

ირანისტიკის მაგისტრს მიღებული აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა სპეციალობის განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულ და პრაქტიკულ დისციპლინებში. იგი ასევე  ერკვევა დარგის მომიჯნავე სფეროებშიც. 

იცის ირანულ ენათა ისტორიულ-დიალექტოლოგიური მიმართებები და თანამედროვე სპარსული ენის დიალექტები და კილოკავები; გააზრებული აქვს სპარსული ენის ადგილი და როლი, ზოგადად, ინდოევროპულ და, კერძოდ, ირანულ ენობრივ არეალში; აქვს სპარსულ ენაზე ზეპირი მეტყველებისა და წერის კულტურის ცოდნა ამ ენაში მიღებული სამეტყველო ეტიკეტისა და ქცევის ნორმების გათვალისწინებით; იცნობს მხატვრული თარგმანის ძირითად თეორიებს, სპარსული ლიტერატურის გამორჩეულ ნაწარმოებებს; იცის ირანის ძველი რელიგიების საფუძვლები, იცნობს ისლამური მისტიციზმის _ სუფიზმის პრობლემატიკას, ერკვევა ისლამური სამართლის თეორიასა და პრაქტიკაში, მის მიმართებაში თანამედროვე საერთაშორისო სამართლთან; აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

მომზადება სპარსული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის სპეციალობით მაგისტრს საშუალებას აძლევს, გააცნობიეროს ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზები, ჩაწვდეს ენობრივი, ლიტერატურული და ისტორიული მოვლენებისა და პროცესების არსსა და გენეზისს და გაანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს ისინი თანამედროვე სამეცნიერო მეთოდების გამოყენებით.

ირანისტიკის მაგისტრს შეუძლია:

ირანულ ენათა ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი და მათი ტიპოლოგიური შეპირისპირება; ახალ სპარსულ ენაზე შექმნილი ტექსტების კითხვა და ენობრივი ანალიზი; სპარსულენოვანი მასმედიის ანალიზი; სპარსული ლიტერატურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების წაკითხვა და კომენტირება; სპარსული ლიტერატურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების წაკითხვა და კომენტირება, ენობრივი, სტილისტური და პოეტიკური ანალიზი, მათ შორის, სუფიური ლიტერატურის ნიმუშების ანალიზი, სუფიური  სიმბოლოების ამოცნობა და დეკოდირება; ირანის ისტორიის ამსახველი წყაროებიდან ინფორმაციის მოძიება, მონაცემების შეჯერება, დამუშავება და ანალიზი; მუსლიმური ქვეყნების პოლიტიკურ სისტემებში შარიათის როლის გაანალიზება და თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში ისლამური სამართლის როლის განსაზღვრა ექსპერტის დონეზე; შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი:  

მაგისტრანტს შეუძლია სწავლის პროცესში მიღებული ინფორმაციის დიფერენცირება, კრიტიკული გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; თანმიმდევრული და ლოგიკურად არგუმენტირებული კამათი.



კომუნიკაციის უნარი:

სპარსულ ენობრივ გარემოში ადაპტირება და სხვადასხვა სახის სპეციალური წერილობითი დოკუმენტაციის შედგენა სპარსული აკადემიური წერის ნორმების შესაბამისად,  აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან საკუთარი მოსაზრებებისა და კვლევის შედეგების ქართულ და ევროპულ ენაზე პრეზენტაცია; საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და ევროპულ ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით.



სწავლის უნარი:

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტს აძლევს უნარს, გაიაზროს თავისი პროფესიული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა, სტრატეგიულად დაგეგმოს მომავალი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები და გააგრძელოს სწავლა უფრო მაღალ საფეხურზე _ დოქტორანტურაში ან ინდივიდუალურად საკუთარ თავზე მუშაობით. 









ღირებულებები: 

რელიგიური და ეთნიკური განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი; ტოლერანტული დამოკიდებულება უცხო კულტურათა მიმართ.

აკადემიური სინდისიერებისა და სამეცნიერო ეთიკის დაცვის უნარი.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად  პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, სამაგისტრო ნაშრომის და დასკვნითი გამოცდის ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდებს, რომლებიც ერთმანეთში კომბინაციით გამოიყენება:

· ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;

· წიგნზე მუშაობის მეთოდი;

· წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის შესრულება და ა.შ.

· ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;

· დისკუსია-დებატები;

· ჯგუფური მუშაობის მეთოდი;

· დემონსტრირების მეთოდი.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ ფრიადი, A; 81-90 _ ძალიან კარგი, B; 71-80 _კარგი, C; 61-70 _ დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60 _ საკმარისი, E; 41-50 _ ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 _ ჩაიჭრა, F. ცალკეული სასწავლო კურსების შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი მარინა ალექსიძე. 

ელ-ფოსტა: marinalexidze@hotmail.com 












სამაგისტრო პროგრამის დასახელება:  თურქული ფილოლოგია / Turkish  Philology



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: თურქული ფილოლოგიის მაგისტრი / Master of Arts in Turkish  Philology

სპეციალობა: თურქული ფილოლოგია/ Turkish  Philology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი).	  სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 60 კრედიტი –  პროგრამის სავალდებულო კურსები;  

· 30 კრედიტი – არჩევითი კურსები;

· 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:	

პროგრამის მიზანია	მიეცეს მაგისტრს  თანამიმდევრული, სისტემური ცოდნა  სპეციალობის განმსაზღვრელ ზოგადთეორიულსა და პრაქტიკულ დისციპლინებში იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია კვლევის თანამედროვე მეთოდოლოგიით აღჭურვილი, ფართო თვალსაწიერის მქონე სპეციალისტის მოსამზადებლად ღრმა და სისტემური ცოდნით სამი პროფილით. 		                   	



ერთია საენათმეცნიერო,  რაც განხორციელებადია ლინგვისტური კონგლომერატის _ თურქული ენების _ შედარებითი გრამატიკის საკითხთა და თურქულ ენათა დიალექტებად კლასიფიკაციის კრიტერიუმთა შესწავლის, ოფიციალურსა და საქმიან მიმოწერაში დამკვიდრებული ნორმების ათვისების საფუძველზე, აგრეთვე  პრესის ენის დაუფლების კვალობაზე, თანამედროვე ლიტერატურული და  სამაუწყებლო ენის რიტუალური, საეტიკეტო მოდელების გაცნობით, ფრაზეოლოგიზმთა სიტუაციურ-კონტექსტური ანალიზით და სხვ;



მეორეა ფილოლოგიური რაკურსი, რაც მოიცავს სუფიზმის კარდინალური პრობლემების გათავისებას, შუა საუკუნეების თურქული პოეზიის ტიპურ სტრუქტურათა სისტემისა და ზოგადი მხატვრული მოდელის შესწავლას ტიპოლოგიურ ჭრილში; ძველი, ახალი და უახლესი თურქული ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციებისა და მიმართულებების სისტემური ცოდნას; 	



მესამეა ოსმანისტიკის სფერო, რომელსაც მაგისტრანტი ეცნობა არაბული გრაფიკის ოსმალეთში გამოყენებული სახეობებით, საქართველოს ისტორიის შესახებ ოსმალური  წყაროების კვლევით და სხვ.

     ზემოთ ჩამოთვლილი სფეროების ათვისებით და თურქოლოგიური  სამეცნიერო ლიტერატურის გაცნობით მაგისტრანტს უვითარდება სამეცნიერო მუშაობის ჩვევა.	

წარმოდგენილი პროგრამით მომზადებული მაგისტრი შუალედური ეტაპია ქართული თურქოლოგიური სკოლის ტრადიციების გასაგრძელებლად. თურქული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებული მაგისტრი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტია შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო დაწესებულებებში დასასაქმებლად. 





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· ბაკალავრის ხარისხი აღმოსავლეთმცოდნეობაში (თურქოლოგიის სპეციალობით); ასევე  ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის ადმინისტრირების ანდა რომელიმე მიმართულებათშორისი (რეგიონმცოდნეობითი) პროფილის ბაკალავრის ხარისხი დამატებითი სპეციალობით - თურქოლოგია.

· ერთიანი სამაგისტრო  გამოცდები.

· უცხოური (ინგლისური/ გერმანული /ფრანგული) ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო გამოცდა თურქულ ენაში B2  დონე 





სწავლის შედეგი:

წინამდებარე  პროგრამით მომზადებული მაგისტრი შეძლებს თურქული ენის (ენების), ლიტერატურისა და ოსმალური პალეოგრაფია-დიპლომატიკის სფეროში შეძენილი ცოდნის გამოყენებას კონკრეტული სამეცნიერო-პრაქტიკული, საინფორმაციო-ძიებითი, მეთოდიკური და სხვა ამოცანების გადაწყვეტისას; სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვას, ორგანიზებასა და წარმართვას. მაგისტრს შეუძლია სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურაში.



ცოდნა და გაცნობიერება:

მაგისტრი იძენს სისტემურ ცოდნას სპეციალობის  განმსაზღვრელ ძირითად ზოგადთეორიულსა (როგორიცაა: თურქულ ენათა შედარებითი გრამატიკა, თურქოლოგიური ენათმეცნიერება, ლექსმცოდნეობის ანალიზის პრინციპები და  თურქული პოეტიკა, აღმოსავლური პოეზია და მისი ფილოსოფიურ - რელიგიური წყაროები, ოსმალური დიპლომატიკა და პალეოგრაფია) და პრაქტიკულ დისციპლინათა (როგორიცაა: თურქული სამეტყველო ეტიკეტი და ოფიციალურ-საქმიანი სტილი, სპეცკურსები თურქულ ენასა და ლიტერატურაში, საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები და სხვ.)  იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია კვალიფიკაციის მისაღებად, და რაც აძლევს ახალი იდეების შემუშავების საშუალებას. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული იძენს საენათმეცნიერო, ფილოლოგიურსა და ოსმანისტის კომპეტენციას თურქოლოგიის სფეროში. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

სწავლის შედეგად მზადდება სპეციალისტი, რომელსაც  შეეძლება სხვადასხვა ლიტერატურული, ლინგვისტური  და საისტორიო გამოკვლევისა თუ კონცეფციის შეფასება, ცალკეული  პრობლემის  გადაჭრის  გზების  გაცნობიერება.

მაგისტრი იძენს მულტიდისციპლინურ გარემოში შესაბამისი ცოდნის გამოყენებით პრობლემური საკითხების დამოუკიდებლად გადაწყვეტისა და სხვადასხვა საკითხებზე ათვისებული ინფორმაციის  გამოყენების უნარს; მაგისტრი ერკვევა თურქოლოგიის წიაღში აღმოცენებულ   პრობლემურ საკითხებში; შეუძლია არგუმენტაციების გათავისება და მათი შემაგრება უახლესი  მეთოდების გამოყენებით.   მაგისტრს აქვს შეძენილი კომპეტენციების სამეცნიერო ან უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებსა თუ პრაქტიკულ, კონკრეტულ გარემოში გამოყენების უნარი. 







დასკვნის უნარი:									

სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია იმაზე, რომ მაგისტრს გამოუმუშაოს პრობლემის გამოკვეთის, მისი კომპლექსურად შესწავლისა და არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანის უნარი. მაგისტრანტს ვაჩვევთ  ამა თუ იმ საკითხზე დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვებას, ხოლო განყენებული მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზით მას უვითარდება დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. ახალი მოვლენების ანალიზის საფუძველზე მაგისტრანტს ეძლევა საშუალება, დაინახოს, გამოიმუშავოს მათში გარკვევისა და  დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი. ამ უნარის წარმოჩენას ხელს შეუწყობს  შემდეგი დისციპლინები: თურქული დიალექტოლოგია და არეალისტიკა, თურქეთის სახელმწიფო წყობილება და სამართალი, თურქეთის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური განვითარების ისტორია და სხვ.



კომუნიკაციის  უნარი:

სწავლის პერიოდში მაგისტრანტი ეუფლება სათანადო სამეცნიერო აპარატს, რასაც იგი გამოიყენებს სამეცნიერო  შეხვედრებზე საკუთარი აზრის ქართულად და თურქულად გადმოცემაში. ამ დროს მან არგუმენტირებულად უნდა წარმოაჩინოს საკომუნიკაციო თემა, კვლევის მიმდინარეობა. აქტივობის გასაძლიერებლად დიდი ყურადღება ეთმობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში სტუდენტის საკომუნიკაციო უნარის განვითარებას, რათა პროფესიულ სფეროებში მან თავისუფალი კომუნიკაცია შეძლოს. მაგისტრანტს დარგობრივ საკითხებზე დისკუსიის წარმართვისა და კრიტიკული შეხედულებების გამოხატვის უნარი უვითარდება. ამ უნარის განვითარებას ემსახურება შემდეგი საგნები: თურქოლოგიური ენათმეცნიერება, თურქული სამეტყველო ეტიკეტი და ოფიციალურ-საქმიანი სტილი, სპეცკურსი თურქულ ენაში, თურქული პრესის ენა, თურქული ფრაზეოლოგია.



სწავლის  უნარი:

 სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად შეძენილი ცოდნა და კვლევის უნარი მაგისტრს აძლევს დამოუკიდებელი ორიენტაციის, სამეცნიერო კვლევისა და პრობლემების გამოკვეთის შესაძლებლობას. ის განსაზღვრავს სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის აუცილებლობას, რაც ქმნის საფუძველს იმისათვის, რომ  გაიღრმავოს განათლება, განსაზღვროს კონკრეტული სფერო შემდგომი მუშაობისათვის და სტრატეგიულად დაგეგმოს შემდგომი სწავლის პროცესი.

ამ უნარის განმავითარებელ დისციპლინებად მიგვაჩნია: აღმოსავლური პოეზია და მისი ფილოსოფიურ - რელიგიური წყაროები,

საქართველოს ისტორიის ოსმალური წყაროები,  თურქეთის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური განვითარების ისტორია, თურქული მიგრაცია დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და სხვ.





ღირებულებები:

ღირებულებებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა, კრიტიკული განსჯა, დამკვიდრების გზების ძიება და ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა სასწავლო პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარეა.  უცხო და საკუთარი კულტურული ღირებულებების გაანალიზება - შეფასება მაგისტრანტს  ჩამოუყალიბებს ტოლერანტობას. მაგისტრმა უნდა შეძლოს  ახალი ღირებულებების  დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. მას ამაში ხელს შეუწყობს ოსმალური დიპლომატიკა და პალეოგრაფია, თურქეთის სახელმწიფო წყობილება და სამართალი, თურქოლოგიური ენათმეცნიერება, თურქული მიგრაცია დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, თურქეთის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური განვითარების ისტორია და სხვა პროგრამული დისციპლინები.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

 პროგრამისთვის ძირითადია სასწავლო პროცესში ლექტორისა და სტუდენტის ინტერაქტიული მონაწილეობა, რაც ხორციელდება სალექციო ფორმატში, სამუშაო ჯგუფებში, პრეზენტაციებსა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე, შუალედური და ფინალური შესაფასებისას.  ამ ფორმატში ვიყენებთ სწავლებისა და სწავლის შემდეგ მეთოდებს:

1. ვერბალურ მეთოდს;

2. წიგნზე მუშაობის მეთოდს;

3. წერითი მუშაობის მეთოდს (ამონაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება,   თეზისების შედგენა, რეფერატის შესრულება);

             4. დისკუსიას. 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა. უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 _ ფრიადი, A; 81-90 _ ძალიან კარგი, B; 71-80 - კარგი, C; 61-70 - დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60 - საკმარისი, E; 41-50 - ვერ ჩააბარა, FX; 0-40- ჩაიჭრა, F. ცალკეული სასწავლო კურსების შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფესორ მარიკა ჯიქიას. 

ტელ. ბინის: 23 14 37, 

მობ.: 555 23 14 37.

ელ-ფოსტა: jikiamarika@hotmail.com


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  ებრაულ-არამეული ფილოლოგია / Hebrew-Aramaic philology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის მაგისტრი/ MA in Hebrew-Aramaic Philology

სპეციალობა: ებრაულ–არამეული ფილოლოგია



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი, რომელიც სამაგისტრო პროგრამაში ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 60 კრედიტი – სავალდებულო კურსები;

· 30 კრედიტი – არჩევითი კურსები;

· 30 კრედიტი – სამაგისტრო ნაშრომი.



სწავლების ენა : ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

ებრაისტიკა-არამეისტიკა აღმოსავლეთმცოდნეობის, კერძოდ სემიტოლოგიის ტრადიციული დარგია, როგორც მსოფლიოს წამყვან ორიენტალისტურ ცენტრებში, ასევე საქართველოში.  პროგრამაში როგორც ებრაულის, ისე არამეული ენების შესწავლა ქართველოლოგიის პრინციპებიდან გამომდინარეობს. ამ ენების შესწავლისადმი ინტერესი არის არა მხოლოდ საკუთრივ ებრაული თუ არამეული ენების სტრუქტურისა და ისტორიის კვლევა, არამედ მათი შესწავლა უწინარესად იმდენად, რამდენადაც ეს სჭირდება ჩვენი კულტურის ისტორიას, იქნება ეს ქართული ენის, ქართული დამწერლობის ისტორია თუ ქართული კულტურის ისტორიის საკითხები. 

    სამაგისტრო პროგრამა ებრაულ-არამეულ ფილოლოგიაში მიზნად ისახავს სემიტოლოგიის დარგში მომუშავე მაგისტრანტს ჩამოუყალიბოს ფართო სამეცნიერო და პრაქტიკული ინტერესები სპეციალიზაციის შესაძლებლობებთან ერთად. 

პროგრამაში წარმოჩენილია არცთუ ვიწრო სფერო, რომელიც შეთავაზებულია მაგისტრანტებისათვის. ესენია: ზოგადი ბიბლეისტიკა ქართულ პრობლემატიკასთან ერთად (ბიბლიის ქართული თარგმანის ძველი პლასტები), ებრაულ-არამეული ენების სტრუქტურა, სემიტურ-ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობანი, არამეული ეპიგრაფიკა საქართველოში, არამეული კულტურის კერები და ადრექრისტიანული პრობლემატიკა, თანამედროვე ებრაული ენა და ლიტერატურა, ტექსტოლოგია და ტექსტუალური კრიტიკა.

სამაგისტრო პროგრამის აქტუალობას უდავოდ განაპირობებს საქართველოში ებრაული და არამეული დიასპორების არსებობა.

          ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამით მომზადებულ მაგისტრს ეძლევა შესაძლებლობა, დასაქმდეს სპეციალობით ან განაგრძოს სწავლა დოქტურანტურაში.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

· აღმოსავლეთმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ებრაისტიკა-არამეისტიკის სპეციალობით ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სოციალ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი ებრაული ენის იმ დონეზე ცოდნით, რაც საჭიროა მაგისტრატურაში შემოსასვლელი სასპეციალიზაციო გამოცდის ჩასაბარებლად.

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· უცხო ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველს მოეთხოვება გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში - ებრაული ენა -  B2 დონე.





სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული იძენს ფილოლოგიურ, კერძოდ ლინგვისტურ და ლიტერატურათმცოდნეობით კომპეტენციებს, დარგობრივ ცოდნას, სამეცნიერო – საკვლევი პრობლემური საკითხების შერჩევისა და გადაჭრის უნარს, ინტერდისციპლინური კვლევის მეთოდებს როგორც ლიტერატურათმცოდნეობის, ისე სემიტური ენათმეცნიერების დარგში.

მაგისტრს მიეცემა ებრაული და არამეული ენების სტრუქტურული თავისებურებების ცოდნა ფონოლოგიურ, მორფოლოგიურ და სინტაქსურ დონეზე; ებრაული და არამეული ენების სხვადასხვა ენობრივი სისტემებისა და ქვესისტემების ცოდნა სხვა სემიტურ ენებთან მიმართებაში. 

მაგისტრს აქვს ბიბლიის ხუთი გრაგნილის (ქებათა-ქება, იერემიას გოდება, რუთი, ეკლესიასტე, ესთერი) საფუძვლიანი ცოდნა მხატვრულ-ლიტერატურული, ისტორიოგრაფიული, კულტუროლოგიური თვალთახედვით.

მაგისტრს აქვს ცოდნა იუდაიზმის, როგორც რელიგიური აზროვნების ფორმირების შესახებ ბიბლიური ეპოქიდან მოყოლებული ჩვენს თანამედროვეობამდე. 

მაგისტრს აქვს ცოდნა ედესისა და ნისიბინის აკადემიებისა და ქრისტიანული მწერლობის ამ უძველეს კერებში მიმდინარე ლიტერატურული პროცესების შესახებ; არამეული (სირიული) ლექსწყობის სისტემასთან დაკავშირებული საკითხების ცოდნა. სირიული ლექსის სტრუქტურის კვლევა და სირიულ-არაბულ ვერსიფიკაციასთან ქართული ლექსის შეხების მომენტების გამოვლენა და ცოდნა.

არამეული (სირიული) ენის მორფოსინტაქსისა და სინტაქსის საფუძვლების ცოდნა, ბიბლიის ებრაულის მორფოსინტაქსის ცოდნა, თანამედროვე სალიტერატურო ებრაულის სინტაქსურ სირთულეში გარკვევის უნარი.

ტექტუალური კრიტიკის ზოგადი და სპეციფიკური სფეროების ცოდნა, სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურული თხზულებების კითხვის გამოცდილება და ავტორის თუ ჟანრის სტილისტიკაში გარკვევის შესაძლებლობა. 

მაგისტრს აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: 

აღმოსავლური ლიტერატურული ძეგლების შესწავლა ტექსტოლოგიური, მხატვრულ – ლიტერატურული, ბიბლიოლოგიური, ისტორიოგრაფიული თუ კულტუროლოგიური თვალთახედვით, საშუალებას აძლევს მაგისტრანტს შეიმუშავოს ლიტერატურული ძეგლებისადმი კომპლექსური მიდგომის უნარი. ის იძენს ფილოლოგიური კვლევის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებისა და კვლევის შედეგების შეჯერების უნარს, ტექსტების გამართულად თარგმნის უნარს. მაგისტრანტს შეუძლია შეძენილი კომპეტენციების სამეცნიერო ან უმაღლეს სასწავლო დასწესებულებებსა თუ პრაქტიკულ, კონკრეტულ გარემოში გამოყენება. 



დასკვნის უნარი:

სამაგისტრო პროგრამა ორიენტირებულია, მაგისტრანტს გამოუმუშაოს პრობლემის გამოკვეთის, მისი კომპლექსურად შესწავლისა და კომპარატიული კვლევის, ფაქტობრივი მასალის შეპირისპირების შედეგად არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანის უნარი. საკითხისადმი კრიტიკული მიდგომის, ანალიზისა და სინთეზის უნარი. 



კომუნიკაციის უნარი:

მშობლიურ და უცხო ენაზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის განხორციელების, დარგობრივ საკითხებზე დისკუსიის წარმართვისა და კრიტიკული შეხედულებების გამოხატვის უნარი.

ქართული და აღმოსავლური კულტურების შესწავლის საფუძველზე ზოგადი და განსხვავებული პერსპექტივების გააზრების, ტექსტოლოგიური კვლევის, ანალიზის და სინთეზის შედეგად მაგისტრს აქვს საინფორმაციო ბაზის შექმნის უნარი, მონაცემთა ბაზის შედგენის და მისი საძიებლებითა და ინდექსებით უზრუნველყოფის, დამოუკიდებელი კვლევისათვის აუცილებელი ბიბლიოგრაფიის მომზადების უნარი უახლესი საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. 



სწავლის უნარი:

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შედეგად შეძენილი ცოდნა და კვლევის უნარი მაგისტრს აძლევს შესაბამის სფეროებში დამოუკიდებელი ორიენტაციის, სამეცნიერო კვლევისა და პრობლემების გამოკვეთის შესაძლებლობას. ის შეძლებს სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვას კომპარატივისტული, დესკრიპციული და ტიპოლოგიური მეთოდების თავისებურებების გაცნობიერებით და შემდგომი კვლევების სტრატეგიულად დაგეგმვით.



ღირებულებები:

მაგისტრს შეეძლება ღირებებულებისადმი საკუთარი და სხვათა დამოკიდებულების კრიტიკული განსჯა, მათი დამკვიდრების გზების ძიება. სხვადასხვა კონფესიების თანაარსებობის და ურთიერთდამოკიდებულების ამსახველი სათანადო წყაროების, ლიტერატურული ძეგლების, ტექსტების შესწავლის საფუძველზე მას ჩამოუყალიბდება შემწყნარებლური დამოკიდებულება სხვადასხვა რელიგიის მიმართ.

შეძენილი ცოდნის საფუძველზე იგი შეძლებს ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში გარკვეული წვლილის შეტანას მაღალი აკადემიური დონის და პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვის მეშვეობით.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სწავლებისა და სწავლის სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.





საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაიას. 

ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება: თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები” (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე) / Translation and Intercultural Studies (based on Georgian and English Languages)



მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია: თარგმანმცოდნეობის  მაგისტრი / MA in Translation Studies

სპეციალობა: თარგმანმცოდნეობა / Translation Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:

· პროგრამის მოცულობა – 120  კრედიტი

· სავალდებულო სასწავლო კურსები  – 50  კრედიტი 

· არჩევითი  სასწავლო კურსები  –  40  კრედიტი 

· სამაგისტრო ნაშრომი –  30  კრედიტი



სწავლების ენა: ქართული ენა  



პროგრამის მიზანია მოამზადოს ფართო პროფილის მთარგმნელი ინგლისურიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან ინგლისურ ენაზე, აგრეთვე თარგმანის თეორეტიკოსი და თარგმანის კრიტიკოსი. პროგრამა მიზნად ისახავს ისეთი მთარგმნელის მომზადებას, რომელიც განსწავლული იქნება ინგლისის კულტურასა და ქართულ-ინგლისურ კულტურულ ურთიერთობებში. მთარგმნელი მომზადდება თანამედროვე მეცნიერული მეთოდოლოგიის ათვისების საფუძველზე, რაც ნიშნავს თარგმანის თანამედროვე თეორიის უახლესი მიღწევების გათვალისწინებას პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

ამგვარად, სამაგისტრო პროგრამა ”თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები” მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და მაგისტრის მომზადებისას გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის  მოთხოვნები. გამომდინარე იქიდან, რომ გაზრდილ საერთაშორისო ურთიერთობების პირობებში მოთხოვნა წარმატებულ მთარგმნელზე დიდია, პროგრამის უპირველესი მიზანია, მოამზადოს კონკურენტუნარიანი მთარგმნელი, რომელიც დააკმაყოფილებს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. პროგრამა აგრეთვე უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულისთვის შესაბამისი და მომიჯნავე სპეციალობებით სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამით გათვალისწინებული სტუდენტზე ორიენტირებული, კომპლექსური სწავლება მიზანმიმართულია სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისაკენ, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებისკენ; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის განვითარების, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებისა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებისაკენ. ამგვარად, სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობას, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას. 



სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები:

· ბაკალავრის ხარისხი ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში და მათ დარგებში/ქვედაგებში, აგრეთვე ზოგიერთი რეგიონმცოდნეობითი პროფილით (მაგ., ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, კავკასიოლოგია), ასევე ბაკალავრის ხარისხი სამართლისა და ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით.  

· პროგრამაზე დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში.

· პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა ინგლისური ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო გამოცდა თარგმანის თეორიაში. 



სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით დასრულების შედეგად მაგისტრი ფლობს საფუძვლიან ცოდნას თარგმანის თეორიაში, ინგლისის კულტურასა და ქართულ-ინგლისურ კულტურულ ურთიერთობებში. ამასთანავე კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს თარგმნის პრაქტიკული ჩვევები ინგლისურიდან ენიდან ქართულად და ქართული ენიდან ინგლისურად.  როგორც დარგობრივი (ისტორია, ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა, სოციოლოგია, ეკონომიკა და ბიზნესი, მასმედია და პოლიტიკა, იურისპრუდენცია და სხვა), ასევე მხატვრული ტექსტის ფარგლებში. სამაგისტრო კურსი ითვალისწინებს როგორც წერითი (კომპოზიციისა და სტილისტიკის უნარ-ჩვევების გათვალისწინებით), აგრეთვე ზეპირი თანმიმდევრული თარგმანის დაუფლებასაც.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

მიღებული ცოდნის საფუძველზე მაგისტრს შეუძლია თავისუფლად იმოქმედოს შესაბამის პროფესიულ გარემოში და წარმატებით გაართვას თავი ინგლისურ–ქართულ და ქართულ–ინგლისურ თარგმანს. ამავე დროს მაგისტრს შეუძლია კომპლექსური პრობლემების ახალი, ორიგინალური გზების მოძიება, თარგმანის თეორეტიკული საკითხების კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით, რაც დაეხმარება მას გააგრძელოს მუშაობა ამ სფეროში და გამოაქვეყნოს პუბლიკაციები ახალი მიგნებებისა და ჩატარებული კვლევის ირგვლივ. განსაკუთრებით ეხება ეს თარგმანის კრიტიკოსის ჩამოყალიბებას, რაც რეალურად საჭირო საქმეა საქართველოში. 





დასკვნის გაკეთების უნარი

მაგისტრატურის წარმატებით დასრულების შემდეგ მაგისტრი შეძლებს რთული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების   სწორ შეფასებას, მათ სინთეზსა და ანალიზს, რათა დამოუკიდებლად მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება.

კურსდამთავრებულს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს პროფესიული პრობლემები დარგობრივი თუ მხატვრული ტექსტის თარგმნისას, მით უმეტეს, რომ თანამედროვე ლიტერატურა მიმდინარე სიახლეებს შეიცავს ხედვისა და ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით, ამდენად მაგისტრს აქვს უნარი, შესაბამისად შეიმუშაოს ახალი იდეები და მეთოდები, რათა გამონახოს დამატებითი რესურსები ამ პრობლემების გადასაჭრელად.



კომუნიკაციის უნარები

მაგისტრს შეუძლია  რთული და სადაო ინფორმაციის ეფექტური გადაცემა დარგის სპეციალისტებისა და ფართო საზოგადოებისათვის;

შეუძლია წარმატებულად შეასრულოს ზეპირი თანმიმდევრული თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად და ქართულიდან ინგლისურად;

შეუძლია თავისი პროფილის მიხედვით უცხო ენაზე სათანადო ინფორმაციის მიწოდება და მოხსენების გაკეთება ინგლისურენოვან აუდიტორიაში;

მაგისტრს  შეუძლია პროფესიულ წრეებთან ურთიერთობა, როგორც საკუთარი საქმიანობის, ასევე დარგის განვითარების საკეთილდღეოდ. მას აქვს სათანადო ცოდნა და ჩვევები, რომ მონაწილეობა მიიღოს როგორც საკუთარი ქვეყნის, ისე საერთაშორისო კონფერენციების მუშაობაში თარგმანმცოდნეობისა და ქართულ-ბრიტანული კულტურათაშორისი ურთიერთობების პროფილით.



სწავლის უნარი	

მაგისტრატურის წარმატებით დამთავრების შემდეგ შეძლებს სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვასა და მართვას.



ღირებულებები

მაგისტრი აკმაყოფილებს ეთიკურ ნორმებს, იცნობს ინტელექტუალური საკუთრების პრინციპებს, მისდევს მათ და იცავს თავის პროფესიულ საქმიანობაში. მას აქვს ენობრივ–კულტურული მრავალფეროვნების ადეკვატური აღქმის უნარი და პატივს სცემს ამას.  მაგისტრი გამოირჩევა ტოლერანტობის, შემწყნარებლობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობით.   



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების,  პრეზენტაციის,  რეფერატის,  ესეს,  თარგმანის, სამაგისტრო ნაშრომის (ან თარგმანის), დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, ვიზუალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. ინესა მერაბიშვილს.

ტელ: 599500570

ელ-ფოსტა: innesmerabishvili@hotmail.com


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა / Cultural Heritage and Modernity 



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი

პროგრამისთვის სავალდებულო კურსები _ 50 კრ.

არჩევითი კურსები _ 40 კრ.

სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრ.



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულებს მისცეს საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ცოდნა ძველი ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების და მუზეუმმცოდნეობის სპეციალობით; ჩამოაყალიბოს ფართო ერუდიციის მქონე სპეციალისტად. 

სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს სწავლების სამ მოდულს: ძველი ხელოვნება, ახალი და  თანამედროვე ხელოვნება და სამუზეუმო საქმე. პროგრამის ფარგლებში თითოეული მოდული ითვალისწინებს როგორც ვიწრო სპეციალიზებული, ისე საერთო საგნების სწავლებას. 



მოდული ძველი ხელოვნება: დღევანდელ საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და დაცვა ქვეყნის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რაც თავისთავად განაპირობებს სამაგისტრო პროგრამის პირველი მოდულის აქტუალობას და თანამედროვე მოთხოვნებთან შესატყვისობას. მოდულის კონცეპცია და საგნების შერჩევის პრინციპი უზრუნველყოფს პროფესიული ცოდნის მიღებას და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. მოდული აერთიანებს ძველი ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს, ამასთანავე მასში გათვალისწინებულია როგორც ვიწრო სპეციალიზირებული, ისე ზოგადკულტუროლოგიური საგნები.



მოდული ახალი და  თანამედროვე ხელოვნება: თანამედროვე სახვითი და ვიზუალური ხელოვნების შესწავლა აუცილებელია ქართველი სპეციალისტების ინტეგრაციისათვის თანამედროვე დასავლეთის სამეცნიერო და სახელოვნებო სივრცეში, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქართული კულტურის პოპულარიზაციას. შესაბამისად, აღნიშნული მოდული მოიცავს ხელოვნების ისტორიის სხვადასხვა დარგებსა და მიმართულებებს XIX საუკუნიდან XXI საუკუნის აქტუალური ხელოვნების ჩათვლით. 



მოდული სამუზეუმო საქმე: მოდული სამუზეუმო საქმე  ითვალისწინებს თანამედროვე სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისად სპეციალისტების მომზადებას, რომლებიც შეისწავლიან სამუზეუმო ფასეულობებს, მოდელებს, კანონმდებლობას და, შესაბამისად, შეძლებენ სხვადასხვა ტიპის მუზეუმში მუშაობას. ეს მოდული ინოვაციური ხასიათისაა და მოიცავს სამუზეუმო მოღვაწეობის ყველა ასპექტს – როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სამუშაოებს. 

ამასთან პროგრამაში ასახულია დარგისთვის წაყენებული თანამედროვე მოთხოვნებიც _ კულტურული მემკვიდრეობის კვლევის და დაცვის, თანამედროვე ხელოვნების შესწავლის და კრიტიკის, სამუზეუმო  საქმის წარმართვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

პროგრამის მიზანია, მისცეს მაგისტრს ღრმა და სისტემური ცოდნა ხელოვნებათმცოდნეობის დარგში, მოამზადოს ის როგორც ხელოვნებათმცოდნე, მომზადებული იმ დარგობრივი კომპეტენციებისა და კვლევითი უნარების გათვალისწინებით, რომლებიც უზრუნველყოფს მის შრომით დასაქმებას როგორც სამეცნიერო არეალზე, ასევე პრაქტიკულ–გამოყენებით სფეროებში.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხი; ბაკალავრის ხარისხი ხელოვნებაში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ზოგ მიმართულებათშორის დარგში, მაგ., არქიტექტურა, რესტავრაცია/კონსერვაცია, კულტურის კვლევები და რეგიონმცოდნეობის პროფილის დარგები (კავკასიოლოგია, ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა).

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა ხელოვნების ისტორიაში;

· სავალდებულოა ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).



სწავლის შედეგი: კულტურული მემკვიდრეობის და თანამედროვეობის სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგებია:



ცოდნა და გაცნობიერება:

მოდული: ძველი ხელოვნება, ახალი და თანამედროვე ხელოვნება:

მაგისტრს აქვს ხელოვნების ფენომენის, მისი განვითარების ზოგადი და სპეციფიკური კანონზომიერებების ცოდნა; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რაობის, მისი დაცვის და ადაპტაციის პრობლემების ცოდნა; კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის გაცნობიერება საქართველოს სახელმწიფოს განვითარების კონტექსტში; სტუდენტს აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა აღმოსავლეთქრიატიანულ და დასავლურ სამყაროსთან საქართველოს მიმართების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ფორმირების საკითხებზე;



მაგისტრი ფლობს ცოდნას იმ კულტურული, ისტორიული და რელიგიური კონტექსტის შესახებ, რომელშიც ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა ქართული ხუროთმოძღვრება, ორნამენტული მხატვრობა, მინიატურის ხელოვნება, სახვითი ხელოვნება, იკონოგრაფია, სცენოგრაფია და კინემატოგრაფია. მაგისტრი ფლობს ცოდნას არქიტექტურული ტიპის არსსა და ქვეტიპების ფორმირების პროცესზე. აცნობიერებს უგუმბათო და გუმბათიანი ხუროთმოძღვრების ტიპების მახასიათებლებს და მათ ქვეტიპებს; ფლობს ცოდნას წიგნის მხატვრული გაფორმების არსსა და ფუნქციებზე შუა საუკუნეებში, მინიატურის ხელოვნების ფართო და სისტემური ცოდნას, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერებას. ფლობს ინფორმაციას მონუმენტური ფერწერის განვითარებასთან, რეგიონალურ თავისებურებებთან დაკავშირებით ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო წრეებში არსებული თვალსაზრისების შესახებ, XX საუკუნის სცენოგრაფიის ღრმა და სისტემური ცოდნას; იცის XX საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული სახვითი ხელოვნების ძირითადი მიმდინარეობები და სტილები, ფლობს ინფორმაციას კინოენის ჩამოყალიბებისა და განვითარების შესახებ, ადრეული და ამავე პერიოდის დასავლური კინემატოგრაფიის შესახებ, რაც ეხმარება მას, სათანადოდ შეაფასოს  ქართული კინემატოგრაფიის ნიმუშები. ფლობს ცოდნას XX საუკუნის 40-80-იანი წლების დასავლეთ ევროპისა და აშშ-ს ვიზუალური ხელოვნების ძირითადი მიმდინარეობებისა და ტენდენციების შესახებ. აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს, რაც აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას. მაგისტრმა იცის თანამედროვე ხელოვნებათმცოდნეობაში არსებული  მეთოდოლოგიისა და კვლევის მიმართულებები; მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



მოდული: სამუზეუმო საქმე;  

მუზეუმების სოციალური და კულტურული ასპექტების, სამუზეუმო სტრუქტურების ფუნქციონირების, მუზეუმმცოდნეობის თანამედროვე თეორიების ცოდნა. ცოდნა კულტურული ინსტიტუციების მართვისა და იქ მიმდინარე ყველა პრაქტიკული პროცესების შესახებ. კულტურული და სოციალური კონტექსტის ცოდნა, რომელშიც ყალიბდებოდა და ვითარდებოდა ეს დაწესებულებები. მარკეტინგის თეორიების შესახებ ცოდნა. თანამედროვე მარკეტინგული ტექნოლოგიების ზოგადი პრინციპებისა და მექანიზმების ცოდნა. სტუდენტი ფლობს ცოდნას სამუზეუმო საქმიანობისა და მუზეუმებით სარგებლობის ძირითადი პრინციპების შესახებ, სამუზეუმო საქმიანობაში სახელმწიფო გარანტიების უზრუნველყოფის შესახებ,  მუზეუმების სისტემის მართვისა და დაფინანსების პრინციპების შესახებ,  მუზეუმების კატეგორიების შესახებ; სამუზეუმო საქმიანობაში მონაწილე ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ძირითადი უფლება–მოვალეობების შესახებ, სამუზეუმო ექსპონატების აღრიცხვისა და დაცვის ტექნოლოგიების შესახებ. მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება/პრაქტიკული უნარები

მოდული: ძველი ხელოვნება, ახალი და თანამედროვე ხელოვნება:

კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვე ხელოვნების სფეროში ინფორმაციის მოპოვებისა და დამუშავების უნარი; თანამედროვე ეპოქაში მხატვრული შემოქმედების კვლევისა და მართვის პრობლემების წარმოჩენისა და პრიორიტეტულობის მიხედვით მათი რანჟირების უნარი; თანამედროვე სახელოვნებათმცოდნეო მეთოდოლოგიის გამოყენების უნარი; მიღებული ცოდნის გამოყენება მისი განზოგადების საფუძველზე კონკრეტულ მასალაზე კვლევის პროცესში; ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება.



მოდული: სამუზეუმო საქმე;  

კულტურისა და ხელოვნების დარგში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის ოპტიმალური, რეალური განხორციელების გზების ძიების უნარი; კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების კვლევასა და მართვასთან დაკავშირებული კონკრეტული, პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტის უნარი; მეთოდოლოგიური უნარ-ჩვევები და კვლევითი ტექნიკა; 

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ უახლესი კვლევების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; ხელოვნების ძეგლთა შესახებ მოძიებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი; უახლესი ინოვაციური თეორიებისა და იდეების საფუძველზე თამამი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. 



კომუნიკაციის უნარი

ძველი და თანამედროვე ხელოვნების, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და კვლევის მეთოდების, სამუზეუმო საქმიანობის პროფესიული შეფასების, არგუმენტაციისა და მიღებული დასკვნების ანალიზისა და კომუნიკაციურ დონეზე გადატანის უნარი აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან; საკუთარი დასკვნებისა და კვლევის მიმართულებებისა და მეთოდების შესახებ კოლეგებთან ქართულ და უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



სწავლის უნარი

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ქმნილებების კვლევის და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის უნარი, სწავლის პროცესის მაღალ დონეზე დაგეგმვის უნარი.



ღირებულებები

ხელოვნების, როგოც ღირებულებითი კატეგორიისადმი საკუთარი და სხვების შეფასების უნარი; სამოქალაქო საზოგადოებაში ხელოვნების აუცილებლობის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანის უნარი. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, სემინარის, პრაქტიკული მეცადინეობის, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, სამაგისტრო ნაშრომის, დასკვნითი გამოცდის და სხვ. ფორამატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განამატრებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A; 81-90 –ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი,C; 61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი, E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორს 

სრულ პროფესორ ზაზა სხირტლაძეს 

ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com





ან მოდულების ხელმძღვანელებს: 

ასოცირებულ პროფესორ ნათელა ჯაბუას (ძველი ხელოვნება); 



ასოცირებულ პროფესორ  მაია ციციშვილს (ახალი და თანამედროვე ხელოვნება); 

ელ-ფოსტა: maia.tsitsishvili@tsu.ge



ასოცირებულ პროფესორ ირინა კოშორიძეს (სამუზეუმო საქმე).

ელ-ფოსტა: irina.koshoridze@tsu.ge




სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  სახვითი ხელოვნება / Fine Art



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სახვითი ხელოვნების მაგისტრი / Master of Arts in Fine Arts

სპეციალობა: სახვითი ხელოვნება/ Fine Arts



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი

პროგრამისთვის სავალდებულო კურსები _50 კრ.

არჩევითი კურსები _ 40 კრ.

სამაგისტრო ნაშრომი _ 30 კრ.





პროგრამის მიზანი - სახვითი ხელოვნების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია დარგში მიღებული საბაკალავრო ცოდნისა და უნარების  სამაგისტრო დონეზე ამაღლება,  გაღრმავება და განვითარება, ამავე დროს მაგისტრანტის შემოქმედებითი და ინტელექტუალური მუშაობის პრინციპულად ახალ ჭრილში გადაყვანა. პროგრამა ითვალისწინებს და ემყარება შრომით ბაზარზე მხატვრობის სფეროში  მაღალკვალიფიცირებულ, ფართო შემოქმედებითი დიაპაზონის მქონე, ერუდირებულ ხელოვანზე მოთხოვნას. 

სახვითი ხელოვნების სამაგისტრო პროგრამა მასში ჩართული აკადემიური რესურსით, სასწავლო და კვლევითი კომპონენტით მიზნად ისახავს, მოიცვას დარგის ღრმა და სისტემური ცოდნა და უზრუნველყოს საკუთარი კურსდამთავრებულის როგორც წარმატებული დასაქმება, ასევე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.

პროგრამით გათვალისწინებული  კომპლექსური სწავლება ორიენტირებულია  სტუდენტის მრავალმხრივი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, მისთვის პიროვნული და აკადემიური თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის, ეთიკური იდეალების შესაბამის, კრიტიკული, შემოქმედებითი და პროგრესული აზროვნების გამომუშავებაზე; კონკურენტუნარიანი პროფესიული კადრის მომზადებაზე, სრულფასოვანი მოქალაქის ჩამოყალიბებასა და ახალგაზრდებში ეროვნულ–ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებაზე.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· ბაკალავრის ხარისხი;

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

· უცხოური ენის (ინგლისური/გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო  გამოცდა შემოქმედებითი ტურის სახით.



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებულს აქვს სახვითი ხელოვნების სახეობების, დარგების დამახასიათებელი ნიშან-თვისებების, ამოცანების, სტილისტიკის და ჟანრობრივი თავისებურებების ღრმა და სისტემური ცოდნა. დაზგური მხატვრობისთვის, ილუსტრირებისთვის, კინო და თეატრალური მხატვრობისთვის  საჭირო მასალის, ოპტიმალურად გამოყენების მეთოდიკის,   თანამედროვე, ალტერნატიული და არატრადიციული მხატვრული აზროვნების სფეროს  ცოდნა. ფერის, პლასტიკის, სივრცისა და სასურათე სიბრტყის ურთიერთდამოკიდებულების, მხატვრული იდეის და თემატიკის შემოქმედების  საბოლოო პროდუქტთან დაკავშირების სისტემური ცოდნა; მხატვრული კომპოზიციური აზროვნების სხვადასხვა დარგში და მასალაში სტილისტური და მიზნობრივი დატვირთვის გათვალისწინებით გამოყენების ცოდნა, შედეგად - ორიგინალური მხატვრული იდეების შემოქმედებითად გადაწყვეტის უნარი.   

ხელოვნებაში თეორიული აზრის  განვითარების ისტორიული ეტაპების გაღრმავებული ცოდნა; მხატვრული შემოქმედების ანალიტიკური ასპექტის, როგორც ცნობიერების ფორმის არსის, მნიშვნელობის გაცნობიერება. მხატვრული ტექსტის გაგების და განმარტების მეთოდური კონცეპტების ღრმა და სისტემური ცოდნა. მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

                 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

პრაქტიკული უნარების გამომუშავება პროგრამისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს  და საგნების უმრავლესობა ამ  ამოცანას ემსახურება. კურსდამთავრებულს აქვს დაზგურ ფერწერასა და გრაფიკაში,  კინო-ტელე და თეატრის მხატვრობაში სამუშაოდ საჭირო მასალების, ინსტრუმენტებისა და დამხმარე ინვენტარის პრაქტიკაში  სწორად და ოპტიმალურად გამოყენების უნარ-ჩვევები.  შეუძლია სხვადასხვა სამხატვრო ტექნიკის სინთეზისა ან მათი სამუშაოს შესრულების ეტაპების მიხედვით მონაცვლეობის მეშვეობით შექმნას მაღალმხატვრული პროდუქცია. შეუძლია ნებისმიერი სირთულის კომპოზიციაზე მუშაობისას შემოქმედებითად გამოიყენოს ათვისებული პრაქტიკული უნარები, მონახოს ამოცანის ორიგინალური კომპოზიციური და მხატვრული გადაწყვეტა. აქვს საკუთარი მხატვრული ხედვის თანამედროვე ხელოვნების მულტიდისციპლინურ გარემოში დანერგვის, ინდივიდუალური მხატვრული პრაქტიკის უახლესი კონცეფციებით გამდიდრების უნარი.  არტეფაქტისა და დიზაინერული პროექტების მხატვრული ღირებულების ექსპერტიზისა და ორიგინალური შემოქმედებითი მეთოდის გამოყენების უნარი.

მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი:

კურსდამთავრებულს აქვს  მხატვრობის სპეციფიკისა და ამ სფეროში შეფასების კრიტერიუმების არაერთგვაროვნების  გაცნობიერებით როგორც ხელოვნების ნიმუშის, ასევე მხატვრული იდეის, კონკრეტული ამოცანის და გარემოსთვის მისადაგების შეფასებისას საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზის უნარი. უახლესი სახელოვნებო ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის, დასკვნების გამოტანისა და მხატვრულ-ესთეტიკური იდეების სინთეზის უნარი.  ვიზუალური ხელოვნების ინდივიდუალურად შერჩეულ დარგში გააზრებული შემოქმედებითი ციკლის გავლის, თემის, ჟანრის და სტილის გათვალისწინებით გაანალიზების, დაგეგმვისა და პრეზენტაციის უნარი. მხატვრულ შემოქმედებასთან დაკავშირებული სიტუაციის გარკვევისათვის აუცილებელი  არგუმენტირებული და კვალიფიციური დასკვნების გაკეთების უნარი. კურსდამთავრებულს შეუძლია სფეროს შემოქმედებითი ნაწილისათვის დამახასიათებელი  რთული, კომპლექსური, ხშირ შემთხვევაში  არასრული ინფორმაციის შეგროვება, სპეციფიკური  სიტუაციების კრიტიკული ანალიზი, ბიოეთიკურ ველზე არსებული დილემური კოლიზიების გახსნა,  ზნეობრივი მოტივების აღმოჩენა–დადგენა და ინდუქციას, დედუქციის, ანალიზისა და სინთეზის მეთოდების გამოყენებით  დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება.



კომუნიკაციის უნარი:

 კურსდამთავრებულს აქვს თეორეტიზებისა და, აქედან გამოდინარე, ვერბალური კომუნიკაციის უნარი, რაც სახვითი ხელოვნების სფეროში მოღვაწეთათვის, ამ სფეროს გამოხატვის”ენობრივი” სპეციფიკიდან გამომდინარე, მოსაზრებების არგუმენტაციის დამატებითი საშუალებაა. სახვითი ხელოვნების სფეროში, პროფილისა და თემატიკის შესაბამისად, კონკრეტულ შემოქმედებით ამოცანაზე დასკვნების გამოტანისა და მათი არგუმენტაციის უნარი. შეუძლია ორგანიზაციასა და მომხმარებელის კულტურული განსხვავებულობის დაფიქსირება,  განსხვავებულ კულტურულ ღირებულებათა მქონე ადამიანებთან კომუნიკაცია.



სწავლის უნარი:

კურსდამთავრებულს აქვს პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, კომპოზიციური აზროვნების განვითარების ინდივიდუალურ-შემოქმედებით რეჟიმში, დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი. ვიზუალური ხელოვნების ამა თუ იმ დარგში მხატვრული პროდუქციის შესრულებისა და პრეზენტაციის პირობების დაგეგმვის, თემის აქტუალობისა და პროექტის ეფექტურობის განსაზღვრის უნარი; ინდივიდუალურ-მხატვრული სფეროს ზოგად კულტურულ კონტექსტში და თანამედროვე სახელოვნებო პროცესებში ჩართვის უნარი. სწავლების პროცესის სტრატეგიული დაგეგმარებისა და რთულ სიტუაციაში ადაპტირების უნარი;  ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიზნებიდან გამომდინარე ინფორმაციის მკაფიოდ, გამიზნულად, სრულად მიღებისა და გამოყენების უნარი.  



ღირებულებები:

კურსდამთავრებულს აქვს ესთეტიკური აზრის ისტორიის, როგორც მხატვრულ ღირებულებათა დამკვიდრებისა და ცვლის ისტორიის ცოდნა, საკუთარ და სხვათა ღირებულებების მიმართებათა შეფასებისა და აქტივიზაციის უნარი. ესთეტიკური გემოვნების შეფასების უნარი. ისეთი ღირებულებითი სისტემის შემუშავების უნარი, რომელიც გულისხმობს ესთეტიკური და მორალური ნორმების შესაბამის ქცევას.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სწავლის შედეგების მისაღწევად პროგრამა იყენებს ლექციას, პრაქტიკული მუშაობას,  საშინაო დავალებას, შუალედურ შეფასებას, პრეზენტაციას,  სამაგისტრო ნაშრომს, დასკვნითი გამოცდას. 

სწავლების ფორმატში გამოყენებულია ვერბალური, წიგნზე მუშაობის, დაკონსპექტების, ანალიზისა და სინთეზის,  დემონსტრირების ( ნამუშევრის შესრულების სხვა და სხვა ეტაპზე პედაგოგი პრაქტიკულად აჩვენებს სტუდენტს შესრულების ტექნიკურ ხერხებს), პრაქტიკული მეთოდები. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე

ელ-ფოსტა: levan.silagadze@tsu.ge

ტელ 577 400727


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  კულტურის კვლევები (Cultural Studies)



მისანიჭებელი ხარისხი: კულტურის კვლევების მაგისტრი / MA in Cultural Studies



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი.

120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 60 ECTS კრედიტი ეთმობა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კულტურის კვლევათა  სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო სასწავლო კურსებს.  

· 30 ECTS კრედიტი განკუთვნილია პროგრამის არჩევითი სასწავლო კურსებისთვის. 

· 30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტისთვის (სამაგისტრო ნაშრომისთვის).



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია, მაგისტრანტს მისცეს ღრმა ცოდნა კულტურათა კვლევების სფეროში, მოამზადოს სპეციალისტი, აღჭურვილი იმ დარგობრივი კომპეტენციებითა და უნარებით, რომლებიც რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება შრომის ბაზარზე.



პროგრამა აგრძელებს საუნივერსიტეტო ტრადიციებს და ავითარებს მათ ინოვაციური კვლევებითა და სწავლებით. იგი მიზნად ისახავს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამკვიდრებას, კერძოდ, კულტურული მრავალფეროვნების პოზიტიური აღქმის ხელშეწყობას, კულტურათაშორისი დიალოგის პრინციპების დამკვიდრებას, რაც გულისხმობს სხვა კულტურების გაცნობას, კულტურათაშორისი განსხვავებების გაცნობიერებას, განსხვავებული კულტურული ტრადიციების პატივისცემას; სტერეოტიპების, ქსენოფობიის და რასიზმის პრევენციას; მრავალფეროვან კულტურულ გარემოში ორიენტაციის, წარმატებული კომუნიკაციისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. 



თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე მოქმედი კულტურის  კვლევების  სამაგისტრო პროგრამა ორგანული გაგრძელებაა ძირითადი საბაკალავრო (major) პროგრამისა კულტურის კვლევებში. სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ საკითხებს, ასევე კულტურათა კონკრეტული კვლევის მეთოდებსა და მაგალითებს (case studies). სტუდენტმა უნდა გაიაზროს ემპირიული მასალის თავმოყრისა და ანალიზის წესი და მიზანი კულტურის კვლევათა სფეროში. ფართო და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების საფუძველზე, სტუდენტი უნდა დაეუფლოს კულტურის ფენომენის ანალიზის ხერხებსა და მეთოდებს, გაიაზროს კულტურის კვლევის ინტერდისციპლინური ხასიათი. პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები, ასევე სამაგისტრო ნაშრომი სტუდენტს საშუალებას აძლევს, გაიფართოოს თეორიული თვალსაწიერი, განავითაროს და დახვეწოს ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეიძინოს და განამტკიცოს დამოუკიდებელი კვლევის ჩვევები. პროგრამის სავალდებულო და არჩევითი კურსები საერთოა სხვადასხვა  სამაგისტრო პროგრამასთან. ეს უზრუნველყოფს კულტურის კვლევათა სფეროსათვის აუცილებელ მრავალმხრივ და ინტერდისციპლინურ ცოდნას.

პროგრამა ამზადებს სტუდენტს შემდგომი კვლევისა და პრაქტიკული საქმიანობისათვის. იგი უნდა ჩამოყალიბდეს ანალიტიკოსად და პრაქტიკოსად კულტურის კვლევათა სფეროში.

პროგრამა განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან ცოდნის გაღრმავებით თეორიულ სფეროში, მისი გამოყენებით კონკრეტულ კულტურათა კვლევასა და პრაქტიკულ საქმიანობაში.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· ბაკალავრის ხარისხი კულტურის კვლევებში, ასევე  ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში და მათ დარგებში/ქვედარგებში, განათლებაში, ზოგიერთ მიმართულებათშორის დარგში, მაგ., რეგიონმცოდნეობითი პროფილით (ამერიკისმცოდნეობა, აღმოსავლეთმცოდნეობა, კავკასიოლოგია...);

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· უცხოური ენის (ინგლისური/ გერმანული/ფრანგული) B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· სასპეციალიზაციო წერითი გამოცდა  კულტურის მეცნიერებების საფუძვლებში (ცნებები, მიმართულებები, სკოლები).



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება:

კულტურის  კვლევების  სამაგისტრო პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო დისციპლინების მასალის ათვისების საფუძველზე კულტურის კვლევების მაგისტრი  იძენს დარგობრივი სფეროს  ღრმა და სისტემურ ცოდნას, რომელიც განათლების პირველ საფეხურზე მიღებული ცოდნის გაღრმავების და კვლევის კონტექსტში მისი გამოყენების, ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას იძლევა. თეორიული მიდგომების დაუფლების, სასწავლო კურსების შესწავლის საფუძველზე, მაგისტრანტი ეუფლება მეცნიერული კვლევის მეთოდებს,  იღრმავებს წარმოდგენას კულტურის კვლევის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, ეცნობა ძირითად პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს თანამედროვე კულტურის მეცნიერებებში. ამ ცოდნას იგი იყენებს სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.  უფრო კონკრეტულად სტუდენტმა იცის:

· კულტურის ფენომენის შესახებ მეცნიერული ცოდნის, კვლევისას გამოყენებული სამეცნიერო აპარატის ჩამოყალიბება, სამეცნიერო დისციპლინათა წარმომადგენლების ნააზრევი, რომლებიც საფუძვლად დაედო კულტურის კვლევათა ჩამოყალიბებას ცალკე დარგად; ძირითადი ცნებებისა და ტერმინების შინაარსი, სამუშაო (ოპერაციული) დეფინიციისა და მისი შერჩევის არსი.

· ისტორიული პროცესის კულტურული კონტექსტის როლი და მნიშვნელობა, მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომელთაც დაემყარა კულტურის კვლევათა ისტორიული დისკურსი, ძირითადი მიმდინარეობები და დისკუსია სხვადასხვა მეთოდოლოგიური მიდგომის წარმომადგენელთა შორის. მეთოდოლოგიური პრობლემები, რომლებიც დღეს კულტურის მეცნიერებათა წინაშე დგას; კულტურის ფენომენის ისტორიული კვლევის სფეროში დაგროვილ მეთოდოლოგიური გამოცდილება; მეთოდოლიგიური პლურალიზმის მნიშვნელობა კულტურის მეცნიერებათა განვითარებისათვის.



· კულტურის პოლიტიკის არსი, მიზნები, სამეცნიერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა, კულტურის პოლიტიკის ჩამოყალიბება და სამართლებრივი საფუძვლები, კულტურის პოლიტიკა სამოქალაქო ინტეგრაცის სფეროში, განათლების სფეროში, კულტურის პოლიტიკა მულტიკულტურულ საზოგადოებაში, ენობრივი პოლიტიკა, იდენტობის პოლიტიკა,  რეგიონული იდენტობების კონსტრუირება

· თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდები და მათი პრაქტიკული გამოყენების ხერხები სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის, ორგანიზების, მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმები და წესები; აკადემიურ სფეროში დამკვიდრებული ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო გამოსვლის ფორმა და სტილი; კანონები, რომლებიც სამეცნიერო გამოცემებში (პუბლიკაციებისათვის) არის დადგენილი.

· ინტერკულტურული კვლევის საფუძვლები, მისი არსი და მნიშვნელობა; კვლევის კომპარატივისტული მეთოდი; ინტერკულტურული კომუნიკაციის არსი, კულტურათაშორისი ურთიერთობების შესაძლებლობები და დონეები, ამ პროცესში წარმოქმნილი სირთულეები და მათი გადალახვის შესაძლებლობები; კულტურათაშორისი თარგმნის პრობლემა; ინტერკულტურული დიალოგის როლი უსაფრთხოების საკითხში.

· დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ოპოზიცია, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ცნებების გაგება, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის განსხვავებული აზროვნების ფორმები და მათი ურთიერთმიმართება, შუა საუკუნეების საზოგადოებრივი ფენები და ინსტუტები სხვადასხვა სივრცეში - აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპასა და მუსლიმურ სამყაროში, ამ ინსტუტუციათა ფუნქციონირების თავისებურებანი და მსგავსებანი.

· ბიზანტიის სახელმწიფოსა და ბიზანტიური საზოგადოების დამახასიათებელი თავისებურები, ბიზანტიური სახელმწიფოს მართვის სისტემა, სამართალი, დიპლომატია, საერო და სასულიერო ხელისუფლებათა ურთიერთდამოკიდებულების თავისებურებანი, სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთდამოკიდებულება, საეკლესიო ლიტურგია და სამეფო ხელისუფლება, ბიზანტიური აზროვნების ფორმა და მისი  თავისებურებანი, ბიზანტია და ისლამური სამყარო, ბიზანტია და კათოლიკური სამყარო, ბიზანტიური ფენომენი თანამედროვე დიპლომატისა და აზროვნებაში

· ცივილიზაციათა თეორიის არსი და ძირითადი ასპექტები, რუსეთის ცივილიზაციური კუთვნილების პრობლემასთან დაკავშირებული უმთავრესი მოსაზრებანი, ამ საკითხის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიის არსი, მისი მეცნიერული მნიშვნელობა და პოლიტიკური კონტექსტი

· კავკასიაში კულტურებისა და რელიგიების გავრცელების თანამედროვე სურათი და ისტორიული დინამიკა, მიმდინარე პროცესების კულტურული და რელიგიური საფუძვლები

· პოსტ-საბჭოთა კავკასიის კონფლიქტების ანალიზი კომპარატივისტულ კონტექსტში, ელიტების და მათი ორგანიზაციების როლი რეგიონის თითოეული კონფლიქტის შემთხვევაში; საბჭოთა პოლიტიკის როლი უმცირესობების ინსტიტუტების მშენებლობის კონტექსტში, პოსტ-საბჭოთა პერიოდში ამ ინსტიტუტების მანიპულირება უმცირესობების ნაციონალური ორგანიზაციებისა და მათი ელიტების მიერ, შიგა და გარე “ორგანიზაციების” როლი კომპარატივისტულ ჭრილში

· თანამედროვე მსოფლიოში კულტურული იდენტობისა და თვითიდენტიფიკაციის პრობლემასთან დაკავშირებული საკითხები, კულტურული იდენტობების ფორმირების საკითხი პოსტკოლონიურ ეპოქაში, გლობალიზაციისა და იდენტობის, მშობლიური ენისა და იდენტობის ურთიერთმიმართების საკითხები, იდენტობის კრიზისის განმაპირობებელი ფაქტორები და ახალი, დასავლეთის ალტერნატიული იდენტობების ჩამოყალიბების პროცესი

· მოდერნიზაციის არსი, მოდერნიზაციისა და კულტურის ფენომენთა ურთიერთმიმართების საკითხი, შესასწავლ პრობლემათა ფარგლებში გამოყენებული ცნებები და კატეგორიები, მოდერნიზაციის პროცესში ქართული კულტურის განვითარების პრობლემები, დასავლურ და არადასავლურ კულტურებში მიმდინარე პროცესები, თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში მცირე კულტურების ადგილი

· კულტურებში ისტორიის ორგანიზების, წარსულის დამახსოვრებისა და აღქმის თავისებურებანი, მეხსიერების კვლევის სფეროში არსებული ძირითადი ცნებები და თეორიები, წარსულიდან დასამახსოვრებელი ინფორმაციის შერჩევისა და ინტერპრეტაციის სოციალური და კულტურული განპირობებულობა, წარსულის დამახსოვრების სხვადასხვა ფორმა და დროში მათი ცვალებადობა, ისტორიისა და წარსულის გამოყენება სხვადასხვა სახის კონფლიქტურ სიტუაციებსა და ზოგადად, პოლიტიკურ პროცესებში

· მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

კულტურის კვლევების მაგისტრს  სპეციალობით შეუძლია კულტურის კვლევათა სფეროში პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა დარგში მიღებული კვლევის მეთოდების გამოყენებით; ემპირიული მასალის ანალიზი და ინტერპრეტაცია, საკვლევი საკითხის კონტექსტუალიზაცია, კვლევის მეთოდისა და თეორიული ჩარჩოს ადეკვატური განსაზღვრა და დასაბუთება, მასალის მოძიება, სისტემატიზაცია, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და წერილობითი ფორმით. უფრო კონკრეტულად:

· კულტურის კვლევების სფეროში არსებული ცნებებისა და კონცეფციების, ისტორიული პროცესის კულტურული კონტექსტის როლისა და მნიშვნელობის გამოყენება კულტურის კონკრეტული ფენომენების კვლევაში.

· თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების გააზრება და გამოყენება კულტურული პროცესების დაგეგმვისა და სტრატეგიების შემუშავებაში.

· ინტერკულტურული კომუნიკაციის სპეციფიკის, ინტერკულტურული და კომპარატივისტული მეთოდის გამოყენება კულტურათაშორისი ურთიერთობების პროცესის სირთულეების ანალიზისა და გადალახვის პროცესში. კულტურის ფენომენისადმი ინტერდისციპლინური მიდგომის, ემპირიული მასალის თავმოყრისა და ანალიზის უნარ-ჩვევების დაუფლება; კულტურათა შედარებითი კვლევის პრინციპების ათვისება და გამოყენება კვლევისა და სწავლის პროცესში

· თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდების და მათი პრაქტიკული გამოყენების ხერხების გამოყენება სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების პროცესში; კვლევის დაგეგმვის, ორგანიზების, მიღებული შედეგების ზეპირი და წერილობითი გადმოცემის ფორმებისა და წესების; აკადემიურ სფეროში დამკვიდრებული ქცევის, მეტყველების, წერის, საჯარო გამოსვლის ფორმისა და სტილის ათვისება.

· აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შესახებ არსებულ მოსაზრებათა და კონცეფციათა გააზრება და შეჯერება, ამ კონცეფციათა დროსთან დაკავშირება,  საერთო და განსხვავებულ მახასიათებელთა გამოკვეთა.

· ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია, დისკუსიაში მონაწილეობა, აზრის მკაფიოდ და არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება; ლიტერატურის მოძიება, დამუშავება, ინფორმაციის შეჯერება და შეძენილი ცოდნის პრეზენტაცია; შესწავლილი მეთოდოლოგიური მიდგომების გამოყენება ამა თუ იმ კონკრეტული საკითხის ანალიზისათვის; მეთოდოლოგიური მიდგომის არჩევანის დასაბუთება.

· კავკასიასა და ბალკანეთში კულტურებისა და რელიგიების გავრცელების თანამედროვე სურათისა და ისტორიული დინამიკის, მიმდინარე პროცესების კულტურული და რელიგიური საფუძვლების გააზრება.

· ეთნიკური კონფლიქტების ანალიზი და მათი შედარებითი შესწავლა. ელიტების თეორიის აპლიკაცია ნაციონალიზმის კვლევების ფარგლებში. თეორიული ცოდნის გამოყენება კავკასიის პოსტ-საბჭოთა პერიოდის კონფლიქტების ანალიზში. პოლიტიკური ლიდერების როლის იდენტიფიცირება კონფლიქტურ პროცესებში.

· თანამედროვე მსოფლიოში კუტურულ იდენტობასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების ანალიზის უნარის გამომუშავება და მისი გამოყენება თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე კომპლექსური კულტურული პროცესების შესწავლისას.

· მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი: კულტურის კვლევების  მაგისტრს შეუძლია მონაცემების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი სტანდარტული და  ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით; პრობლემის გააზრება სინქრონულ და დიაქრონულ ჭრილში; საკითხების განხილვა სხვადასხვა პერსპექტივით, მკაფიოდ არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა.



კომუნიკაციის უნარი: კულტურის კვლევების  მაგისტრს  შეუძლია სხვადასხვა ტიპის პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, დასკვნებისა და არგუმენტების გაზიარება აკადემიური, სამეცნიერო და  პროფესიული წრეებისთვის ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენება, ეფექტური ურთიერთობა სასწავლო თუ სამუშაო ჯგუფში.



სწავლის უნარი: კულტურის კვლევების მაგისტრს აქვს  სამუშაო დროის სწორად და რაციონალურად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაო გეგმის შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების მოძიება და გამოყენება. მას ესმის ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა, მისი თანმიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასება, შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა. შეუძლია საკუთარ თავზე მუშაობა და მაგისტრატურაში სწავლის მანძილზე მიღებული ცოდნისა და უნარების დამოუკიდებლად სრულყოფა პრაქტიკული საქმიანობის პროცესში; დამოუკიდებელი მუშაობა; სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: კულტურის კვლევების მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა, აკადემიური და ეთიკური ნორმები; იცავს ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას; აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის, განსხვავებული კულტურებისა და რელიგიების პატივისცემა; პატივს სცემს დემოკრატიულ ფასეულობებს.

	

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სასწავლო კომპონენტის განხორციელებისას კულტურის კვლევების სამაგისტრო პროგრამაში გამოიყენება სწავლების სხვადასხვა მეთოდი. სწავლის შედეგების მისაღწევად, პროგრამა ლექციის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი, წიგნზე მუშაობის მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა, როლური და სიტუაციური თამაშები, დისკუსია/დებატები, ახსნა-განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება და სხვ.).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. ნინო  ჩიქოვანს.

ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:   კულტურული და სოციალური  ანთროპოლოგია / Cultural and Social Anthropology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ანთროპოლოგიის მაგისტრი /Master of Arts in Anthropology

სპეციალიზაცია: კულტურული და სოციალური  ანთროპოლოგია/ Cultural and Social Anthropology



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 ECTS კრედიტი (ოთხი სემესტრი). სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 90 კრედიტი - ძირითადი სპეციალობა (აქედან 50 სავალდებულო და 40 არჩევითი);

· 30 კრედიტი - სამაგისტრო ნაშრომი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის მიზნები მოიაზრებს: მაგისტრანტებისთვის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის შესახებ მეცნიერული ინფორმაციის მიწოდებას; ანთროპოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიური და ემპირიულ-კვლევითი პარადიგმების საბაზისო პრინციპების გაცნობას და მათ გააზრებას პრაქტიკული საქმიანობის კონტექსტში; უახლეს ემპირიულ/კვლევით სტრატეგიათა კრიტიკულ სწავლებას, ფართოდ გამოყენებადი კვლევითი ტექნოლოგიების დაუფლებას; სოციოკულტურული კვლევის დაგეგმვისა და დიზაინის ბაზისური პრინციპების, მონაცემთა მოპოვების, მათი ანალიზისა და ინტერპრეტაციის სწავლებას, აგრეთვე ანალიტიკური, დისკუსიური, პრეზენტაციისა და სხვა, პრაქტიკული საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, ადამიანისა და საზოგადოების, სოციალური ორგანიზაციის ფორმების განვითარების ლოგიკური ჯაჭვის შესახებ ცოდნის მიცემას, რათა მათ შესძლონ ერთ მთლიანობად გაიაზრონ მსოფლიო ხალხების კულტურული მრავალფეროვნება. სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში სემინარები და სწავლების პრაქტიკული ელემენტები მიმართული იქნება კვლევის სტრატეგიათა და მეთოდთა გამოყენების წვდომის გაღრმავებაზე; პრობლემის დასმასა და კვლევის დაგეგმვაზე, სხვადასხვაგვარი მეთოდების გამოყენებით მოპოვებული მონაცემების ინტერპრეტაციაზე. მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა პროფესიული და კვლევის ეთიკის კონტექსტში დისკუსიური და პრეზენტაციის უნარების გამომუშავებას. სამაგისტრო პროგრამის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია კონკრეტულ-კვლევითი საქმიანობის სწავლება და ზემოთჩამოთვლილი უნარებით აღჭურვილი კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება თანამედროვე შრომითი ბაზრისათვის. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· საერთო სამაგისტრო გამოცდები

· სასპეციალიზაციო გამოცდა 

· უცხო ენა (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის). პროგრამაზე სწავლის გასაგრძელებლად საჭიროა უცხო ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).

· ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ან მათ დარგებსა და ქვედარგებში, განათლებაში, სამართალში, ხელოვნებაში, ჯანდაცვაში და მიმართულებათშორის  დარგებში მინიჭებული ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული-დიპლომირებული სპეციალისტის) ხარისხი.





სწავლის შედეგი:

ცოდნა-გაცნობიერება: სამაგისტრო პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში აქტუალური თემატიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც მოიცავს ამ სფეროსთვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ/ცნებით აპარატს, ანთროპოლოგიურ თეორიებს, კლასიკურ და თანამედროვე სოციალურ-თეორიულ მიდგომებს, კულტურის გამოყენებითი ასპექტების გააზრება, რაც მაგისტრს აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას; აქვს ცოდნა სოციოკულტურული ფაქტორების ზემოქმედების კანონზომიერებების, აგრეთვე სოციალური ინსტიტუტების, პიროვნებისა და, ზოგადად, სოციალური და კულტურული ფენომენების სპეციფიკური ასპექტების შესახებ, სოციალური ცვლილების პროცესთა კულტურულ ვარიაციებზე, ინოვაციისა და ტრადიციის ურთიერთმიმართებაზე თანამედროვე პრაქტიკის კონტექსტში. აცნობიერებს აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების საჭიროებისამებრ ტრანსფორმაციის და პრობლემის გადაჭრის გზების მოძების საჭიროებას. მაგისტრს აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი დარგობრივ სფეროში სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კურსდამთავრებულს აქვს ცოდნა და უნარი გამოიყენოს კვლევის დარგობრივი მეთოდები და თანამედროვე სტრატეგიები კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელებისათვის. აქვს ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედების უნარი. აქვს ცოდნის ინტეგრირების უნარი; აგრეთვე, გამომუშავებული აქვს უშუალოდ საქმიანობის სპეციფიკით გათვალისწინებული სპეციალური უნარ-ჩვევები: კონკრეტული სფეროს საკვლევად ადეკვატური პრინციპების ანალიზის, საკვლევი საკითხის ფორმალიზების, გამოსაყენებელ მეთოდთა შერჩევის, კვლევით მოპოვებული მასალის დამუშავების ჩვევები; შეუძლია  სასპეციალიზაციო სფეროში კომპლექსური პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა სათანადო ცოდნისა და მეთოდების გამოყენებით. მაგისტრანტები აითვისებენ ეთნოგრაფიული კვლევის ემპირიულ მეთოდებს. მათ შეეძლებათ საველე სამუშაობის წარმოება. შეძლებენ გამოიყენონ დაკვირვების, ინტერვიურება-ანკეტირების, ტიპოლოგიის მეთოდები. მასალის ფიქსაციისას საველე-კვლევით სპეციფიკას ემატება წერილობითი ფიქსაცია დღიურების, თემატური ბარათების, ანგარიშების სახით, ასევე ვიზუალური ფიქსაცია ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით. მაგისტრანტებს შეეძლებათ განახორციელონ პრაქტიკული კვლევები, მოახდინონ ეთნოგრაფიული ფაქტების რეკონსტრუცია, მოვლენების პროგნოზირების უნარის საფუძველზე შეიმუშაონ რეკომენდაციები მნიშვნელოვან სოციო-კულტურულ საკითხებთან მიმართებაში. მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპულ ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



დასკვნის უნარი: ანთროპოლოგიის მაგისტრს შეუძლია სფეროსათვის დამახასიათებელი რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის, უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; შეუძლია განყენებული მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი დარგობრივი სფეროსათვის შესაბამისი როგორც სტანდარტული ისე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით, დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება და მკაფიო არგუმენტებით დასაბუთება; ზუსტი ფორმულირებით გადმოცემა; აქვს პრობლემის სინქრონიაში და დიაქრონიაში ხედვის უნარი; სისტემის (სტრუქტურის) შემადგენელი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზეგავლენის გააზრების, სიტუაციაში ადაპტირების და მინიმალური დახმარების პირობებში გადაწყვეტილების მიღების უნარი. 



კომუნიკაციის უნარი: ანთროპოლოგიის  მაგისტრს შეუძლია დისკუსიაში პროფესიულ დონეზე მონაწილეობა, ანთროპოლოგიის მაგისტრს შეუძლია სხვადასხვა თემებზე თავის აზრებისა და შეხედულებების ზეპირი და წერილობითი სახით ჩამოაყალიბება; შეუძლია სამეცნიერო ანგარიშის და ესეს დაწერა, არგუმენტების მოყვანა სხვადასხვა შეხედულებების საწინააღმდეგოდ ან მხარდასაჭერად. აქვს საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით; აქვს ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



სწავლის უნარი: ანთროპოლოგიის მაგისტრს აქვს სამუშაო დროის სტრატეგიულად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი: თავისი კომპეტენციის სფეროში შეუძლია სამუშაოს დაწყებამდე სამუშაოს შესრულების გეგმის დამოუკიდებლად შედგენა, პრიორიტეტების გამოყოფა, მუშაობის პროცესში საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა და გამოყენება. მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ცოდნის გაღრმავების აუცილებლობა; შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; შეუძლია სამეცნიერო დარგობრივ ლიტერატურაზე დამოუკიდებელი მუშაობით ცოდნის განახლება; მას აქვს განათლების შემდგომ (სადოქტორო) საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.



ღირებულებები: ანთროპოლოგიის მაგისტრს კარგად აქვს გაცნობიერებული პროფესიული, სოციალური და ეთიკური პასუხისმგებლობები და სათანადო აკადემიური და ეთიკური ნორმები. იცავს აკადემიური პატიოსნებისა და ეთიკის სტანდარტებს; ინტერპერსონალური ურთიერთობების ეთიკას. მას აქვს კულტურათაშორისი განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების აღქმის, ადეკვატური გაგებისა და პატივისცემის უნარი; ახასიათებს ტოლერანტობა, განსხვავებული კონფესიების, კულტურებისა და აზრის პატივისცემა; დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა; შეუძლია  ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: ზემოთაღნიშნული შედეგები მიიღწევა სალექციო–სასემინარო მუშაობისას აქტიურობის, შუალედური შეფასების, ტესტების, პრეზენტაციის, ესსეების წარმოდგენის, დისკუსიებში მონაწილეობის, დასკვნითი გამოცდის, სამაგისტრო ნაშრომის და საველე საექსპედიციო ფორმატში იყენებს სხვადასხვა მეთოდს (ვერბალური მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, მასალის დაკონსპექტება, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა –განმარტებითი მეთოდი, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.) 





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

პროფ. ქეთევან ხუციშვილს

ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge, kkhutsishvilik@gmail.com


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:  განათლების მეცნიერებები / Education Sciences



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  განათლების მეცნიერებების მაგისტრი / Master of Education



სპეციალიზაცია: განათლების მეცნიერებები/ Education Sciences; განათლების პოლიტიკა/ Educational Politics; განათლების კვლევები/ Researche in Education



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამა შედგება შემდეგი მოდულებისაგან:

განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა

Educational Leadership and Management

განათლების პოლიტიკა

Educational Politics/ Expert of Educational Sciences

განათლების კვლევები

Researche in Education



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი სემესტრი (120 კრედიტი) სამაგისტრო პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 90 კრედიტი სასწავლო კომპონენტი (75 კრედიტი სავალდებულო, 15 კრედიტი არჩევითი); 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი.



სწავლების ენა : ქართული



პროგრამის მიზანი: საზოგადოების განვითარების შესაბამისად, ქვეყნის განათლების სისტემა პერმანენტულად იცვლება და ვითარდება. განათლების სისტემაში ცვლილებების გონივრულ გატარებას შესაბამისი დარგის სპეციალისტები ესაჭიროება. მით უფრო საჭიროა ასეთი სპეციალისტების მომზადება ჩვენი ქვეყნისათვის, ვინაიდან საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესები აუცილებლობით აყენებს მისი განათლების სისტემის ძირეულ ცვლილებებს. წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ისეთი უნარებითა და კომპეტენციებით  აღჭურვილი სპეციალისტის მომზადება, რომელიც წარმატებით გაუძღვება ქვეყანის განათლების სისტემაში მიმდინარე სერიოზულ ცვლილებებს, შეძლებს დააკმაყოფილოს განათლების სფეროს ხელმძღვანელი მუშაკისადმი წაყენებული მოთხოვნები. ამასთანავე მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს პედაგოგიკის მეცნიერების განვითარების საქმეში. 



განათლების სფეროს ხელმძღვანელობისა და მართვის მოდულის მიზანია: შეასწავლოს სტუდენტს განათლების მართვის ძირითადი პრინციპები და განუვითაროს ამ სფეროში მოღვაწეობისათვის საჭირო უნარები. გააცნოს განათლების ეკონომიკისა და მართვის ძირითადი ცნებები და კავშირები, განათლების სისტემის სამართლებრივი საფუძვლები, სკოლის შეფასების და ხარისხის უზრუნველყოფის ძირითადი პრინციპები, სწავლების პროცესში მოზარდის ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზებისთვის აუცილებელი პირობები. პროფესიული განვითარების პრინციპები. სტუდენტს განუვითაროს განათლების კვლევის პრაქტიკული უნარები, პრაქტიკისა და თეორიის ერთმანეთთან ეფექტურად დაკავშირების უნარი;  



განათლების პოლიტიკის მოდულის მიზანია: მოამზადოს განათლების ექსპერტი.შეუქმნას სტუდენტს საფუძველი განათლების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებისა და ქართული საგანმანანათლებლო სივრცის საჭიროებების გაცნობიერებისა და განვითარებისათვის. მისცეს სტუდენტს თეორიული ცოდნა განათლების პოლიტიკის საკითხებში, განუვითაროს საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებისა და ხარისხის მართვის პრაქტიკული უნარები, საერთაშორისო გამოცდილების ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეცთან ადაპტირების უნარი, ქართული ბაზარის საჭიროებების განსაზღვრისა და შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის უნარი.  



განათლების კვლევების მოდულის მიზანია: მოამზადოს განათლების მკვლევარი, მისცეს სტუდენტს აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მეცნიერული და პედაგოგიური მოღვაწობისათვის, განათლების სხვადასხვა სფეროში საქმიანობისათვის. შეასწავლოს ზოგადი და უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის, როგორც მეცნიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ეტაპები; მისი წყაროები და ცნებები; მეცნიერული კვლევის მეთოდები; სწავლება/სწავლების პროცესის სპეციფიკა; სწავლების ორგანიზაციის ფორმები; სწავლების პრინციპები და მეთოდები; მოსწავლეთა და სტუდენტთა  შემეცნებითი უნარების აქტივიზაციის გზები. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

· ნებისმიერი დარგის ბაკალავრი;

· საერთო სამაგისტრო გამოცდა;

· წერითი გამოცდა პედაგოგიკაში;

· ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B 2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).



პროგრამის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს:  

· პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები;

·  მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების აგების პრინციპები; 

· საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა; 

· საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები;

· ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები; 

· ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და თანამედროვე ტექნოლოგიები; 

· ქვეყნის განათლების სისტემის საკანონმდებლო ბაზა; 

· პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები; 

· განათლების ეკონომიკისა და მართვის ძირითადი პრინციპები; 

· განათლების ისტორია;

· ზრდასრულთა განათლების საკითხები; 

· განათლების პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და თეორიები. 

· მაგისტრს  აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს: პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები; საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა; ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები; ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და სწვლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; ქვეყნის განათლების სისტემის საკანონმდებლო ბაზა; პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები; განათლების ეკონომიკისა და მართვის ძირითადი პრინციპები; ზრდასრულთა განათლების საკითხები; 





განათლების პოლიტიკა

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს: პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები; მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების აგების პრინციპები; საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა; საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები; ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები; ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; ქვეყნის განათლების სისტემის საკანონმდებლო ბაზა;  განათლების ისტორია; განათლების პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და თეორიები, განათლების პოლიტიკის აგების ძირითადი პრინციპები, განათლების პოლიტიკისა და ქვეყნის ეკონმიკის ურთიერთმიმართების საკითხები.  



განათლების კვლევები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს:

პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები;  საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა; საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები; ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები; ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, ანდროგოგიკა/ზდასრულთა პედაგოგიკა/ ქვეყნის განათლების სისტემის საკანონმდებლო ბაზა; პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები; 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:

· საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ხედვა მსოფლიო კონტექსტში;

· ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება; 

· საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება;

· მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება;

· ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება და გაძღოლა;

· კონკრეტული საგანამანთლებლო ობიექტის მიზნისა და მისიის განსაზღვრა, ხელმძღვანელობა და მართვა;

· საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება;

· სხვადასხვა კონტექსტში უმაღლესი განათლების პრობლემების თანამშრომლობით გადაწყვეტა, პერსონალური და ფართო ავტონომიური ინიციატივების გამოჩენა;

· უმაღლესი განათლების მმართველობის სფეროსთან ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე საკუთარი პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება;

· საშუალო და უმაღლესი საგანათლებლო დაწესებულების კონცეპტუალური ხედვის ჩამოყალიბება და მისიის განსაზღვრა განათლების სფეროში ქვეყნის პოლიტიკის გათვალისწინებით.

· მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



განათლების სფეროს ხელმძღვანელობა და მართვა

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: კონკრეტული საგანამანთლებლო ობიექტის მიზნისა და მისიის განსაზღვრა, ხელმძღვანელობა და მართვა; სასწავლო დაწესებულების ხარისხის მართვა; საკუთარი საქმიანობუს თვითშეფასება; საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება; ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება; ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება; საშუალო და უმაღლესი განათლების მმართველობის სფეროსთან საკუთარი პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება.



განათლების პოლიტიკა

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ხედვა მსოფლიო კონტექსტში; ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება; საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება; მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება; საშუალო და უმაღლესი საგანათლებლო დაწესებულების კონცეპტუალური ხედვის ჩამოყალიბება და მისიის განსაზღვრა განათლების სფეროში ქვეყნის პოლიტიკის გათვალისწინებით.



განათლების კვლევები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს: ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება პედაგოგიკის მეცნიერებაზე დაყრდნობით. საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება; მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება, კვლევის შედეგების გათვალისწინება საკუთარ საქმიანობაში; საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება; უმაღლესი განათლების მმართველობის სფეროსთან ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე საკუთარი პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება; 



დასკვნის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს  უნდა ჰქონდეს:

· საგანმანათლებლო კონცეფციებისა და თეორიებისა სისტემური ანალიზის უნარი;

· დარგობრივი ცოდნის ასპექტებისა და საგანმანათლებლო პოლიტიკაში მათ გამოყენებას შორის პოტენციური კავშირების იდენტიფიცირების უნარი;

· რთული და არასრული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი.



კომუნიკაციის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეუძლოს:

· პროფესიულ სფეროში  აკადემიურ დონეზე ზეპირი და წერითი კომუნიკაცია;

· პროფესიულ თემებზე არგუმენტირებული მსჯელობის, დიალოგისა და დასკვნების დასაბუთება;

· საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციისათვის;

· პროფესიულ ჯგუფში მუშაობა, როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში.

· საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით;

· ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



სწავლის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:

· სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვა და ორგანიზება  საკუთარი შესაძლებლობების  გათვალისწინებით;

· ახალი საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მოთხოვნების დანახვა/განჭვრეტა და, შესაბამისად, საკუთარი სწავლის დაგეგმვა;

· ახალი პროფესიული მასალის მოძიება და დამოუკიდებლად სწავლა.



ღირებულებები

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:

· საკუთარი საქმიანობის  შეფასება და თვითკრიტიკა;

· საზოგადოებრივ-კულტურული და ზნეობრივი ღირებულებების შეფასება და დამკვიდრებაში მონაწილეობის მიღება; 

· პროფესიულ–ეთიკური ნორმების დაცვა;  

· სხვადასხვა კულტურისადმი პატივისცემა, ღირებულებათა ფორმირებაში კულტურისა და განათლების როლის მნიშვნელობის გააზრება. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  სწავლის შედეგები მიიღწევა ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების  კომბინირებით, კერძოდ: ზეპირსიტყვერი მეთოდები – დიალოგი, მონოლოგი, წიგნზე მუშაობის მეთოდები, ახსნითი და დამოუკიდებელი კითხვა, პრაქტიკულ–ლაბორატორიული მეთოდები, წერითი მეთოდები – რეფერატი, პროექტი; დისკუსია/დებატები,  ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL), თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება, ევრისტიკული მეთოდი, შემთხვევის ანალიზი (Case study), როლური და სიტუაციური თამაშები, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, ელექტრონული სწავლება (E-learning).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სტუდენტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.  



საკონტაქტო პირი: 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის ხელმძღვანელს 

სრულ პროფესორ ქეთევან ჭკუასელს 

ტელ.: 22 23 76;

E-mail: chkuaselik@yahoo.com


სამაგისტრო პროგრამის სახელწოდება:   მასწავლებელთა განათლება / Taecher Education



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  მასწავლებლის განათლების მაგისტრი / Master of Education in Teacher Education



სპეციალიზაცია: ფიზიკის/მათემატიკის/ბიოლოგიის/ქიმიის/ისტორიის/გეოგრაფიის/ქართულის/

ინგლისურის/გერმანულის/ფრანგულის/რუსულის/რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა 

Methodology of Teaching  Physics/ Biology/ Chemistry/ History/ Geography/ Georgian Language/ English Language / German Language / French Language / Russian Language / Russian as a Foreign Language 



სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ოთხი  სემესტრი (120 კრედიტი) სამაგისტრო  პროგრამაში 120 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად: 90 კრედიტი - სასწავლო კომპონენტი (55 კრედიტი პედაგოგიური ციკლის დისციპლინები და პრაქტიკა, 35 კრედიტი მოდულის დისციპლინები);  30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი.



სწავლების ენა : ქართული



სამაგისტრო პროგრამის მიზანი:

ქვეყანაში მიმდინარე განათლების რეფორმა საჭიროებს ახალი, პრინციპულად განსხვავებული მასწავლებლის მომზადებას. ასეთ მასწავლებელს უნდა გააჩნდეს ისეთი უნარები, როგორიცაა ლიდერობა, ინიციატიურობა, შემოქმედებითობა, სასწავლო პროგრამისა და გეგმის განვითარების დამოუკიდებელი ხედვა, მოსწავლეთა სწავლისადმი მოტივირება და სხვა. ამასთან, ამ ტიპის მასწავლებელი უნდა ფლობდეს მეთოდისტ-მასწავლებლის უნარებსაც, რომელზეც განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება განათლების კანონში. ბუნებრივია, ასეთი კადრის მომზადება მოითხოვს სპეციალურ სასწავლო პროგრამას, რომელშიც ასახული იქნება თანამედროვე მოთხოვნები მასწავლებლისა და დარგის მეთოდიკის სპეციალისტის მიმართ და რომელიც შესაბამისობაში იქნება მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცესთან. ამ უნარების განვითარებას ემსახურება წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამა.

პროგრამა მოიცავს თორმეტ მოდულს. ესენია: ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა; მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა;  ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა; ქიმიის სწავლების მეთოდიკა;  ისტორიის სწავლების მეთოდიკა; გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკა; ქართულის სწავლების მეთოდიკა; ინგლისურის სწავლების მეთოდიკა; გერმანულის სწავლების მეთოდიკა; ფრანგულის სწავლების მეთოდიკა;  რუსულის სწავლების მეთოდიკა; რუსულის, როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა;.



მათემატიკის  სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ახალი ეროვნული სასწავლო პროგრამების იმ ნაწილის მეცნიერული საფუძვლების დაუფლება, რომელიც ალგებრასა და ალგებრულ კანონზომიერებებს შეეხება; გეომეტრიის და სივრცის აღქმის მიმართულების შესაბამისი საკითხების უფრო ღრმა შესწავლა და თეორიული  ასპექტების შედარებით ღრმა ათვისება; სასკოლო მათემატიკის სტრუქტურისა და შინაარსის მეცნიერული საფუძვლების გახსნა, თანამედროვე მათემატიკის, პედაგოგიკის, ლოგიკისა და ფსიქოლოგიასთან კავშირის გათვალისწინებით; რიცხვის ცნების განვითარების კანონზომიერების მეთოდოლოგიური საკითხების შესწავლა, რიცხვის სხვადასხვა ასპექტის, რიცხვებზე მოქმედებების გააზრება. მთელ რიცხვთა თვისებების იმ საკითხების განხილვა, რომლებიც მათემატიკური აპარატის სხვადასხვა გამოყენებისას იჩენს თავს. 



ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც შეუძლია არა მარტო მაღალ მეცნიერულ და მეთოდურ დონეზე ასწავლოს დარგი საშუალო სკოლაში, არამედ მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესის ორგანიზებაში, რეფორმირებასა და მეცნიერულ კვლევაში.  მაგისტრანტი საფუძვლიანად დაეუფლება დარგის სწავლების მეთოდიკას, განახლებული სასკოლო სტანდარტის შესაბამისი ახალი ტიპის ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდებს, განუვითარდება ინტერაქტიური მუშაობისთვის საჭირო ჩვევები, გაეცნობა სასწავლო პროცესში ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის გამოყენებით ასპექტებს, შეძლებს გამოიყენოს თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიები, აითვისოს პედაგოგიკური კვლევის მათემატიკური მეთოდები. ფაქტობრივი ცოდნის თვალსაზრისით მაგისტრანტი შეისწავლის: სიმეტრიას და შენახვის კანონებს, ფარდობითობის სპეციალური თეორიის ელემენტებს, ატომური და სუბატომური ფიზიკის ელემენტებს, ფიზიკური ეკოლოგიის ელემენტებს და სხვ. 



ქიმიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ქიმიის სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტის მომზადება, რომელიც აღჭურვილი იქნება შესაბამისი კომპეტენციებით ქიმიის მიმართულებით; ექნება ქიმიის მასწავლებლისა და მეთოდიკის სპეციალისტისათვის საჭირო ცოდნა და უნარები. მოდულის მიზანია იმ უნარ-ჩვევების განვითარება, რომელიც აუცილებელია მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და წარმართვისთვის. ანუ მოდელირების, მსჯელობა-დებატების, მოვლენებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების წარმოჩენის, კვლევის შედეგების ანალიზის და შეფასების, ექსპერიმენტულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების განსაზღვრის, დასახული მიზნის შესაბამისი სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის ექსპერიმენტული სამუშაოების შერჩევისა და შედგენის უნარ-ჩვევების განვითარება. 



ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც ექნება სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების ცოდნა. მან უნდა შეძლოს სასწავლო პროცესის სწორად დაგეგმვა და ორგანიზება, სწავლების ეფექტური მეთოდების გამოყენება, მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების განხორციელება, შეფასების მეთოდებისა და სტრატეგიების პრაქტიკულად გამოყენება ბიოლოგიის სწავლების პროცესში; სპეციალიზებულ სწავლებასთან ერთად, ინტერდისციპლინური და ზოგიერთ შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური მიდგომა სასიცოცხლო პროცესებისა და მექანიზმების უკეთ გაგების მიზნით; ობიექტის ან მოვლენის შესასწავლად მონაცემების ექსპერიმენტული ან უშუალო დაკვირვების გზით მოპოვება; ბიოლოგიური ექსპერიმენტის წარმართვისა და დემონსტრირების უნარის შემუშავება; ექსპერიმენტის მიზნის, ამოცანების, მიღებული შედეგების მრავალმხრივი გაანალიზება; პრაქტიკულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების (ცოცხალ ორგანიზმებთან, ქიმიურ რეაქტივებთან დაკავშირებული) განსაზღვრა და პრევენცია; ციტოლოგიური და გენეტიკური კვლევის თანამედროვე მეთოდების გაცნობა.



გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: კურსის მიზანია გააცნოს მაგისტრანტს სასკოლო გეოგრაფიის მეცნიერული საფუძვლები, სკოლაში გეოგრაფიის სწავლების მიზანი, ამოცანები და მნიშვნელობა; აჩვენოს თუ რა მსგავსება და განსხვავებაა სასკოლო გეოგრაფიასა და გეოგრაფიულ მეცნიერებას შორის. შეასწავლოს გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკის საფუძვლები, საშუალო სკოლაში გეოგრაფიული განათლების მიზნების და ამოცანების სწავლება/სწავლის ძირითადი პრინციპები, გეოგრაფიული კვლევის მეთოდები; გეოგრაფიის მეცნიერების კვლევის ტრადიციული და უახლესი მეთოდები; გეოგრაფიული პროგნოზირების გამოყენების უნარ–ჩვევები. მისცეს საჭირო ცოდნა და გამოუმუშავოს შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და ეფექტურად მართვის უნარ-ჩვევები; განუვითაროს უნარი სასწავლო მიზნებისა და სწავლების სტრატეგიების ურთიერთშეთანხმებისა სტანდარტის მოთხოვნილების გათვალისწინებით.



ისტორიის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: გააცნოს მაგისტრანტებს საშუალო სკოლაში ისტორიის სწავლების მიზნები და ამოცანები, სკოლაში ისტორიის სწავლების მეთოდიკის თეორიული საფუძვლები, ჩამოუყალიბოს პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ისტორიის სწავლების მეთოდებისა და ხერხების, სწავლების ორგანიზაციის ფორმების გამოყენების თვალსაზრისით. განუვითაროს მოვლენების ისტორიული ხედვის და კრიტიკული გააზრების უნარი როგორც ნაციონალური, ასევე მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში, ასევე საქართველოს ისტორიის ცოდნა კავკასიის რეგიონთან და იმ ცივილიზაციებთან მიმართებით, რომლებთანაც ის ისტორიულად იყო დაკავშირებული.



ქართულის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია: მოამზადოს საგნის (ქართული ენა და ლიტერატურა) სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტი, რომელიც ფლობს კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, სწავლების როგორც ტრადიციულ, ისე ინოვაციურ ფორმებსა და ხერხებს, პედაგოგოგიკისა და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის სადღეისო მიღწევებს; ასევე, ექნება ქართულის  სწავლების შინაარსის, მიზნის, ამოცანებისა და განხორციელების გზების საფუძვლიანი ცოდნა. მაგისტრანტს შეეძლება საკითხების ახლებური ინტერპრეტაცია, ქართულის სწავლების შინაარსისა და ძირითადი დებულებების მოაზრება ზოგადპედაგოგიურ კონტექსტში; დარგობრივ სფეროში არსებული მრავალფეროვანი პრობლემატიკის გაანალიზება და სასკოლო გარემოში მათი სწავლებისთვის ოპტიმალური მეთოდების მოძიება; როგორც კონკრეტული საგნის დიდაქტიკის, ისე მომიჯნავე დისციპლინათა მეთოდოლოგიის ზოგადპედაგოგიკური პრობლემების განსაზღვრა, მოპოვებული მასალის კლასიფიკაცია; მეცნიერული ტერმინოლოგიის დამუშავება; მეტყველების კულტურის საკითხების სწავლება/სწავლის პროცესში სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისი მეთოდებისა და მიდგომების შერჩევა–გამოყენება; საგნის შინაარსის გათვალისწინებით სწავლების  ახლებური გზებისა და ხერხების ძიება; დარგობრივი სპეციფიკის ზოგადპედაგოგიკურ კონტექსტში მოაზრება, პრობლემური საკითხებისადმი კომპლექსური მიდგომა.



ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების მეთოდიკის მოდულის მიზანია:  სტუდენტებს მისცეს საშუალება გაიღრმავონ ცოდნა  შესაბამისი  უცხო ენის სწავლების მეთოდიკაში,  ენის შესწავლის თეორიასა და  უცხო ენის სწავლებისა და სწავლის ძირითად მიმართულებებში. სწავლის შედეგად სტუდენტებს ექნებათ ცოდნა და უნარები, რათა შეძლონ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ნებისმიერ საფეხურზე, შესაბამისი უცხო ენის გაკვეთილის მაღალკვალიფიციურად ჩატარება, ახალი მეთოდებისა და სტრატეგიების მოძიება და კოლეგებისათვის გაზიარება. მოდული უზრუნველყოფს სტუდენტთა გათვითცნობიერებას კომუნიკაციურ უნარებში, პროდუცირებისა და უცხოური ენის სწავლების ზოგადპედაგოგიური ასპექტებში. განვითარებისა და სწავლის თეორიების შესახებ სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის გამომუშავებაში; სასწავლო გეგმების მიზნების შესაბამისი აქტივობებისა და სტრატეგიების შემუშავების უნარის გამომუშავება; 



რუსული ენისა და ლიტერატურის მოდულის მიზანია:  რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკის სპეციალისტის მომზადება რუსულენოვან საშუალო სკოლაში, საშუალო სპეციალური სასწავლებლებში სამუშაოდ. მოდული მიზნად ისახავს მაგისტრანტს საგნის სფეროში მისცეს ისეთი ცოდნა და  გამოუმუშაოს  ისეთი უნარ-ჩვევები, რომელთა გარეშეც შეუძლებელია  თანამედროვე სკოლაში რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლების თეორიასა და პრაქტიკასთან დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი საკითხების წარმატებული გადაწყვეტა. 





პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობა: 

· ერთიანი სამაგისტრო გამოცდა;

· წერითი გამოცდა შესაბამის დისციპლინაში;

· ნებისმიერი დარგის ბაკალავრის დიპლომი; 

· ინგლისური/გერმანული/ფრანგული ენის B1 დონეზე ცოდნის დადასტურება გამოცდით ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატით (სამაგისტრო პროგრამის დამთავრებამდე B2 დონემდე ენის ცოდნის გაუმჯობესების პერსპექტივით).







სწავლების შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულმა უნდა იცოდეს: 

· მეთოდოლოგიურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინებინები (პროფესიული სტანდარტი);

· სასწავლო პროცესში მოზარდის უფლებებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები; 

· ზოგადი განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები; კვლევის მეცნიერული მეთოდები;

· სასწავლო დისციპლინების სწავლების მეთოდიკა; ქვეყნის განათლების სისტემის საკანონმდებლო ბაზა; 

· პროფესიულ-ეთიკური ნორმები; მშობლებთან თანამშრომლობის ფორმები; 

· უწყვეტი პროფესიული განვითარების საჭიროება; სასწავლო დისციპლინა (საგნობრივი სტანდარტი).

· მაგისტრს აქვს ერთ-ერთი ევროპული ენის (ინგლისურის/ გერმანულის /ფრანგულის) ცოდნა B2 დონეზე მისი სასწავლო და კვლევითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 



მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული:  მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული მათემატიკის ცოდნის დონეს; კვლევის იმ მეთოდებს, რომლებიც სწავლების პროცესში გამოიყენება (მაგალითად, ანალიზი და სინთეზი, განზოგადება და სპეციალიზირება, აბსტრაქცია და კონკრეტიზაცია, ინდუქცია და დედუქცია); სასკოლო საგანთან შესაბამის საკითხებს და თეორიულ  ასპექტებს; ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მითითებული ფუნქციათა ოჯახების კვლევის მეთოდებს, მსჯელობა-დასაბუთების სხვადასხვა ხერხებს; მოდელირებისას და პრობლემის გადაჭრისას დისკრეტული მათემატიკის მეთოდებს (მაგალითად, გრაფები და მათი გამოყენება, სიმრავლეთა თეორიის ელემენტები, კომბინატორიკა); გეომეტრიულ გარდაქმნებსა და მათ გამოყენებას; ფუნქციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის სწავლების მეთოდებს, წრფივი ფუნქციის სწავლების მეთოდიკას, კვადრატული ფუნქციის სწავლების მეთოდიკას; რიცხვის ცნების დაფუძნების ხერხებს; სკოლაში რიცხვთა თეორიასთან შესაბამის რიცხვებისა და რიცხვებზე მოქმედებებს სხვა რიცხვთა სისტემებისთვის; რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედებების შესრულებას და მათი თვისებების ცოდნა/გამოყენებას; ალბათობის და სტატისტიკის მიმართულების შინაარსისადმი გათვალისწინებულ მოთხოვნებს; ალბათობის თეორიის და სტატისტიკის მიმართულების  შესაბამისი საკითხებს; მონაცემთა მოწესრიგებას და წარმოდგენას, მონაცემთა მოპოვების ხერხების შერჩევას, რიცხვითი და გრაფიკული მეთოდების გამოყენებასა და მათ ანალიზის.



ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ფიზიკის  ცოდნის დონეს; ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის საფუძლიან ცოდნას; შეუძლია ამოცანების ამოხსნა ცალკეული ეტაპების, სქემების, სხვადასხვა ტიპის ამოცანებისადმი უნივერსალურ მიდგომათა გამოყენებით. ფლობს სწავლების მეთოდიკასა და თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებს; ფლობს ინტერაქტიული მუშაობისთვის საჭირო ჩვევებს, სასწავლო პროცესში ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის გამოყენებით ასპექტებს, იყენებს თანამედროვე სასწავლო ტექნოლოგიებს, ფლობს პედაგოგიკური კვლევის მათემატიკურ მეთოდებს. 



ქიმიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ქიმიის  ცოდნის დონეს; მათ შორის ზოგადი ქიმიის, არაორგანული და ორგანული ქიმიის ძირითადი მცნებებსა და კანონებს იერარქიული თანმიმდევრობის მიხედვით; გაღრმავებულად იცის ქიმიის ისეთი ფუნდამენტური საკითხები როგორიცაა: ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები,  ატომისა და მოლეკულის აღნაგობა, ქიმიური ბმების თეორია, ქიმიურ ნაერთთა სტრუქტურა და რიაქციისუნარიანობა, ველისა და შეუღლების ეფექტები, რიაქციათა სტერეოქიმია და მექანიზმები; ქიმიურ რეაქციათა ტიპები, ელემენტთა პერიოდული სისტემის ყველა ელემენტის თვისება და მათი არაორგანული ნაერთების საფუძვლიანი შესწავლა; ფლობს ქიმიის სწავლების მეთოდიკის ზოგად საკითხებს და საშუალო სკოლის პროგრამით გათვალისწინებული თეორიული მასალის შესაბამისი სავარჯიშოებისა და  გაანგარიშებითი ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკას, სხვადასხვა სახის ქიმიური ექსპერიმენტის მომზადებისა და ჩატარების მეთოდიკას, სასკოლო ექსპერიმენტის პროცესში მოსწავლეთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისა და განვითარების მეთოდებს, ასევე უსაფრთხოების წესებს. 



ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ბიოლოგიის ცოდნის დონეს; იცის ძირითადი დიდაქტიკური პრინციპები ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკაში, ბიოლოგიის სწავლების მეთოდები და ხერხები; ბიოლოგიაში ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოს ჩატარების მეთოდები და ხერხები, ექსპერიმენტის ჩატარების უსაფრთხოების ზომები, ექსპერიმენტის შედეგების გაფორმების წესი; ფლობს ბიოლოგიის სწავლების მეცნიერულ საფუძვლებს თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში,  ორგანოთა სისტემების, ორგანოების, ქსოვილების, უჯრედის და მისი ძირითადი კომპონენტების აგებულება და ფუნქცია; მემკვიდრეობითობა და ცვალებადობა, გენის დეფინიცია და გენური მუტაციების არსი, ფოტოსინთეზი და სუნთქვაზე თანამედროვე წარმოდგენები; იცნობს და გარკვეულია გამრავლების ფორმებში, მიტოზში, მეიოზში, ქრომოსომების განაწილების კანონზომიერებებში, ზოგადად, უჯრედის საციცოცხლო ციკლში; იცის გარემოს დაცვის თანამედროვე პრობლემების, ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ გამოყენების, საქართველოს მდიდარი ბუნებრივი რესურსების, მისი უნიკალური ლანდშაფტური და ცოცხალი სამყაროს წარმომადგენლების შესახებ ინფორმაციას.



გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული გეოგრაფიის ცოდნის დონეს; მაგისტრი საფუძვლიანად ფლობს გეოგრაფიული კვლევის მეთოდებს; ფლობს გეოგრაფიის სწავლების რიგ თანამედროვე მეთოდებს და შეუძლია მათი გამოყენება სასწავლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების მიზნით; გეოგრაფიული პროგნოზირების გამოყენების უნარ–ჩვევების შესწავლა. შეუძლია შედეგზე და მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით და მისი მართვა;



ისტორიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული ისტორიის ცოდნის დონეს; აქვს ისტორიის საგანში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საპროგრამო მასალის სიღრმისეული ცოდნა; იცის თეორიული მასალის, ისტორიული წყაროების წარმოჩინების ფორმები; იცის სწავლის, სწავლებისა და შეფასების მეთოდები, ასევე სწავლების ორგანიზების ფორმების წარმართვა თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით.  



ქართულის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს ქართული ენისა და ლიტერატურის საგანში საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული  ცოდნის დონეს;  ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ საპროგრამო მასალას; აქვს საგნის სწავლების შინაარსის, მიზნის, ამოცანებისა და განხორციელების გზების საფუძვლიანი ცოდნა და საკითხების ახლებური ინტერპრეტაციის უნარი. მაგისტრანტს შეუძლია ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების აქტიური და ინტერაქტიური ტექნოლოგიების გამოყენება; საგნის დიდაქტიკური პრინციპების გაანალიზება და სპეციფიკური, საგნის შინაარსით განსაზღვრული პრობლემების ინდივიდუალურად გადაჭრა. მაგისტრანტს აქვს ნაწარმოების ჟანრობრივი თავისებურების გაცნობიერების, მხატვრული და არალიტერატურული, ვიზუალური რესურსების, მოდერნისტული თუ პოსტმოდერნისტული შემოქმედების, ღრმა, სისტემური ცოდნა.



ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული უცხოური ენის  ცოდნის დონეს;  აქვს სისტემური ხასიათის ცოდნა, რომელიც მოიცავს უცხო ენის სწავლების სფეროსათვის დამახასიათებელ ასპექტებს, დავალებების სწორად შერჩევის თეორიებს; ფლობს უცხო ენის სწავლების მეთოდიკას, სწორი მეთოდოლოგიის შერჩევის უნარს; იცის უცხო ენის ცალკეული კომუნიკაციური უნარის (კითხვა, მოსმენა, ლაპარტაკი, წერა), ფუნქციონირების, და განვითარების თეორიები და პრინციპები. მაგისტრი აცნობიერებს სწავლებასთან დაკავშირებულ ტიპურ პრობლემებს და იცის მათი გადაჭრის გზები; იცის ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი/ფრანგულენოვანი/რუსულენოვანი ქვეყნების ქვეყანათმცოდნეობითი ინფორმაცია: კულტურა, პოლიტიკური წყობა და ა.შ. აღნიშნული ინფორმაციის მოპოვების და სწავლების თეორიები და პრინციპები. უცხო ენის გაკვეთილის დაგეგმვის თეორიები; ფლობს თარგმანის თანამედროვე თეორიის ძირითად პრინციპებს, აცნობიერებს სასწავლო თარგმანის როლისა და ადგილის უცხო ენის სწავლების პროცესში; იცნობს ლინგვოდიდაქტიკური ტესტირების სპეციფიკას. იცის შეფასების თეორიები და პრინციპები, აცნობიერებს შეფასების განსხვავებულო მოდელების გამოყენებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.



რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრი ფლობს საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის სტანდარტით გათვალისწინებული რუსული ენისა და ლიტერატურის  ცოდნის დონეს; პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელებს ექნებათ რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების სფეროში ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც მისცემს მათ ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს; მათ აგრეთვე ექნებათ შეძენილი: რუსული  ფუნქციური გრამატიკის ძირითადი დებულებების ცოდნა; თარგმანის თანამედროვე თეორიის ძირითადი პრინციპების ცოდნა; სასწავლო თარგმანის როლისა და ადგილის ცოდნა რუსულის როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში; ლინგვოდიდაქტიკური ტესტირების სპეციფიკის ცოდნა; პედაგოგიური ურთიერთობის სპეციფიკის ცოდნა; სამეტყველო ქმედების არსის გაგება; განათლებაში საინფორმაციო სისტემების როლისა და მნიშვნელობის გაგება; კომპიუტერის როგორც სწავლების ერთ-ერთ ტექნიკურ საშუალებას შესაძლებლობებს ცოდნა; სამეყტველო კომუნიკაციის თეორიის ძირითადი დებულებების საბაზისო ცოდნა.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:

· სასწავლო საგნობრივი პროგრამის ანალიზი და დაგეგმვა; 

· საგნის სწავლების პრობლემების განსაზღვრა და დამოუკიდებლად გადაწყვეტა; 

· საგნის სწავლების მეთოდოლოგიური საფუძვლის და შესაბამისი ტექნოლოგიის შერჩევა;

· სწავლება/სწავლის პროცესის მრავალფეროვანი მეთოდებისა და სტრატეგიების გამოყენება;

· შეფასების სისტემის მეთოდების მორგება კონკრეტულ სასწავლო სიტუაციასთან; 

· სასწავლო პროცესის მიზანმიმართული დაგეგმვა და მართვა; 

· სასწავლო თემატიკის შერჩევა აღმზრდელობითი მიზნებიდან გამომდინარე; 

· კლასგარეშე მუშაობის მიზნობრივად წარმართვა; სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში ინკლუზიის სწორად განხორციელება; 

· პროფესიულ-ეთიკური ნორმების დაცვა; ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება და გაძღოლა; 

· სასწავლო პროცესში მშობლებთან და კოლეგებთან თანამშრომლობა.

· მაგისტრს შეუძლია ერთ-ერთ ევროპული ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) სასპეციალიზაციო დარგში სამეცნიერო ლიტერატურის გაგება და დამუშავება, ასევე სამეცნიერო ხასიათის ტექსტის შედგენა (საკონფერენციო მოხსენება, სამეცნიერო სტატია და სხვ.) და დარგობრივი პრეზენტაციის მომზადება შესწავლილი ენის შესაბამის უცხოენოვან  აუდიტორიაში.



მათემატიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია ჩაატაროს მასალის განაწილებასა და შინაარსის შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევითი მუშაობა; პრობლემის გადაჭრისას გეომეტრიული და ალგებრული მეთოდების გამოყენება, ამ მეთოდების შედარება; აქვს გეომეტრიული და ალგებრული მეთოდების, სასწავლო მასალის ინტეგრირებული ფორმით წარმოდგენისა და გადაცემის უნარი; შეუძლია ჩაატაროს მასალის განაწილებასა და შინაარსის შერჩევასთან დაკავშირებული კვლევითი მუშაობა; შეუძლია გეომეტრიების მოდელების აღწერა, მათემატიკური ცნებების წარმოშობა და განვითარების ისტორიული ასპექტები დაუკავშიროს სკოლაში ამ ცნებების სწავლების საკითხებს; ინფორმაციისა და რიცხვთა თეორიების პრაქტიკულ მხარეზე და მათ როლზე შესაბამისი მაგალითების მოყვანა და ახსნა (ინფორმაციის დაცვა, დაშიფრვის სისტემები და სხვა); 



ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია ფიზიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების პრაქტიკულად გამოყენება; შეუძლია მოსწავლეთათვის შეძენილი ცოდნის გადაცემა. აქვს ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდების გამოყენების უნარი; განსხვავებული ტიპის (თვისებრივი, ანალიზური, დასასმელი) ამოცანების მიზანმიმართული გამოყენების უნარი; საგანამანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარ-ჩვევები; ექსპერიმენტული ჩვევები; მეთოდიკური ხერხების მოქნილად გამოყენების უნარი; 



ქიმიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია: მიღებული ცოდნის გამოყენება პედაგოგიურ პრაქტიკაში; ქიმიური ტერმინოლოგიის სათანადოდ გამოყენება; ქიმიაში აზრობრივი ოპერაციების წარმოება და  შემოქმედებითი მიდგომა ქიმიის ამა თუ იმ საკითხის განხილვის დროს; ქიმიის სწავლების პროცესში მოსწავლეთა აღზრდის მეთოდებისა და ხერხების გამოყენება; სასაკოლო ქიმიის კურსის კურიკულუმის დამოუკიდებლად შედგენა და განხორციელება, შემოქმედებითი მიდგომა ამა თუ იმ საკითხის სწავლების გაუმჯობესებისათვის; ორიგინალური ამოცანებისა და ტესტების შედგენა და მათი მისადაგება მოსწავლეთა კონკრეტული ჯგუფის ცოდნის დონესთან; სადემონსტრაციო ცდების მომზადება და ჩატარება; თვალსაჩინოების გამოყენება ქიმიის სწალების პროცესში; სასკოლო ქიმიის კაბინეტის მოწყობა და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვა. მაგისტრს აქვს ქიმიის სასკოლო კურსის სწავლებაში ახალი მეთოდებისა და ხერხების ინტერპრეტირების უნარი. 



ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს აქვს ბიოლოგიური ექსპერიმენტის წარმართვისა და დემონსტრირების უნარი, ექსპერიმენტის მიზნის, ამოცანების მიღებული შედეგების მრავალმხრივი გაანალიზების უნარი. პრაქტიკულ სამუშაოებთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორების (ცოცხალ ორგანიზმებთან, ქიმიურ რეაქტივებთან დაკავშირებული) განსაზღვრა და პრევენცია. ფლობს ინტერაქტიურ, დიალოგურ და გუნდური მუშაობის მეთოდებს; აქვს მოსწავლეთა კოლექტივის სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის ორგანიზაციის უნარი; ბიოლოგიის გაკვეთილების სხვადასხვა ტიპების (საუბარი, თხრობა, სახელმძღვანელოზე მუშაობა) წარმართვის უნარი; მოდელის ან სქემის მიხედვით შესასრულებელი [მაგ, ექსპერიმენტული, ლაბორატორიული და სხვა] სამუშაოს დაგეგმვის უნარი;



გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია გეოგრაფიის სწავლების პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამოყენება; სწავლების ორგანიზაციის ფორმების წარმართვა თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების გამოყენებით; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; გეოგრაფიული პროგნოზირებისა და მოდელირების საკითხების პრაქტიკულად გამოყენება, რუკების კითხვა და მოპოვებული ინფორმაციის ინტერპრეტაცია; გრაფიკების, ცხრილებისა და დიაგრამების გამოყენებით ინფორმაციის შეჯერება, ანალიზი და მათი მარტივი ანალოგების შექმნა. 



ისტორიის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისათვის მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, ინტერაქტიური, დიალოგური და გუნდური მუშაობა, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; ისტორიის სწავლების პროცესში არსებული კომპლექსურობის გააზრება და იმ კომპონენტების გამოყოფა, რომელშიც უნდა განხორციელდეს სხვადასხვა ამოცანა. იყენებს მეთოდოლოგიას და საშუალებებს ყველა ქრონოლოგიურ ეტაპზე, რომელსაც ისტორია მოიცავს; შეუძლია ისტორიული ინტერესების, კატეგორიების და პრობლემების დროში ცვალებადობისა და ისტორიული დებატების ამა თუ იმ ეპოქის კულტურულ და პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირება. 



ქართულის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია დარგობრივ სფეროში არსებული მრავალფეროვანი პრობლემატიკის გაანალიზება და სასკოლო გარემოში მათი სწავლებისთვის ოპტიმალური მეთოდების მოძიება და გამოყენება; როგორც კონკრეტული საგნის დიდაქტიკის, ისე მომიჯნავე დისციპლინათა მეთოდოლოგიის ზოგადპედაგოგიკური პრობლემების განსაზღვრა, შესწავლილი თეორიული მასალის რანჟირება, წარმოშობილი პრობლემების გონივრული, ლოგიკური გადაწყვეტა; მოპოვებული მასალის კლასიფიკაცია; მეცნიერული ტერმინოლოგიის დამუშავება მეტყველების კულტურის საკითხების სწავლება/სწავლის პროცესში სასწავლო მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისი მეთოდებისა და მიდგომების შერჩევა–გამოყენება; საგნის შინაარსის გათვალისწინებით სწავლების ახლებური გზებისა და ხერხების, ასევე დარგობრივ და მომიჯნავე დისციპლინათა ურთიერთმიმართებების დაძებნა და სპეციფიკურ, კომპლექსურ პრობლემათა გადაწყვეტის გზის ძიება; დარგობრივი სპეციფიკის ზოგადპედაგოგიკურ კონტექსტში მოაზრება და შედეგად პრობლემური საკითხებისადმი კომპლექსური მიდგომა. ტექსტუალურ მასალაზე მუშაობისას კვლევითი საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვა. 



ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული როგორც მეორე უცხო ენის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია უცხო ენის სწავლებისათვის დამახასიათებელი დავალებების პრაქტიკაში გამოყენება, უცხო ენის სწავლების დიდაქტიკის შესაბამისი კვლევის წარმოება, დიდაქტიზირებული მასალის კრიტიკული ანალიზისათვის, სწავლების ახალი გზების დასადგენად; უცხო ენის ცალკეული კომუნიკაციური უნარის სწავლებისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენება, რომელიც დაეხმარება მას ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში გამიზნულად განავითაროს ცალკეული უნარი; შეუძლია ქვეყანათმცოდნეობის ცალკეული ასპექტის სწავლებისათვის, ასევე უცხო ენის გაკვეთილის დაგეგმვისთვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენება; უცხო ენის სახელმღვანელოების შეფასების უნარი; შეუძლია შეიმუშაოს საკუთარი ინოვაციური სახელმღვანელო, მოამზადოს სწავლების მიზნის შესაბამისი დიდაქტიზირებული მასალა; სტატისტიკურ მასალაზე დაყრდნობით შეუძლია შეარჩიოს შეფასების ადეკვატური ფორმა და გამოიყენოს  მოსწავლეთა შეფასებისას. შეუძლია სტერეოტიპული აზროვნებასთან დაკავშირებული პრობლემურის საკითხების ღრმა ცოდნის გამოყენება. მაგისტრს შეუძლია დამოუკიდებლად აწარმოოს კვლევა, რომელიც ხელს შეუწყობს დასახელებული საკითხების ადეკვატურად გადაჭრის პროცესის გაუმჯობესებას.

რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკის მოდული: მაგისტრს შეუძლია მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება,  კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით. შეუძლია მასალის შეგროვება სათანადო მეთოდების გამოყენებით; მასალის ინტერპრეტაცია პროფესიული ამოცანების გათვალისწინებით; საბაზისო საკითხებში რუსულის სწავლების მეთოდიკის გააზრება და პრაქტიკაში სწორად გამოყენება; ენობრივი  ფაქტების  ფუნქციური გრამატიკის თვალსაზრისით შერჩევა და განხილვა; თარგმანის თეორიასა და პრაქტიკაში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენება; სასწავლო თარგმანის ელემენტების ენის სწავლების პროცესში გამოყენება; რუსულის სწავლებისათვის დიაგნოსგტური ტესტების შედგენა; სწავლების სწორი მეთოდებისა და ხერხების შერჩევა მოსწავლეების ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით; გაკვეთილის მიზნისა და ოპტიმალური სტრუქტურის განსაზღვრა.



დასკვნის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს: 

· რთული პროფესიული ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის უნარი, არგუმენტირებული მსჯელობის უნარი; 

· თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების შესახებ არსებული თეორიული მასალის დამუშავების, ძირითადი ტენდენციებისა და დებულებების გააზრებისა და მათზე დაყრდნობით ეფექტური ტექნოლოგიებისა და სტრატეგიების  მოძიება-შემუშავების უნარი;

· სასწავლო პროცესში არსებული ვითარების კრიტიკული ანალიზის, პრობლემის განსაზღვრისა და უახლესი მონაცემების გამოყენებით მისი გადაჭრის უნარი.



კომუნიკაციის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს: 

· პროფესიულ დონეზე კომუნიკაციის ყველა ფორმის გამოყენების უნარი; 

· საინფორმაციო ტექნლოგიების გამოყენების უნარი, ინფორმაციის პროფესიულ დონეზე დამუშავების უნარი; 

· პროფესიულ ჯგუფში ეფექტური მუშაობის უნარი, როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში;

· პროფესიულ თემებზე არგუმენტირებული მსჯელობის, დიალოგისა და დასკვნების დასაბუთების უნარი; 

· კონფლიქტური სიტუაციების მოგვარების უნარი;

· საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და უცხო ენაზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით;

· ქართულ და უცხო ენაზე პრეზენტაციის წარმართვის უნარი;



სწავლის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა ჰქონდეს: 

· ახალი საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მოთხოვნების დანახვის/განჭვრეტის უნარი და, შესაბამისად, საკუთარი სწავლის დაგეგმვის უნარი; 

· ახალი პროფესიული მასალის მოძიებისა და დამოუკიდებლად სწავლის უნარი. პროფესიული კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და ჩატარების უნარი; 

· საკუთარი საქმიანობის რეფლექსიის, შეფასებისა და თვითკრიტიკის უნარი; 

· პროფესიულ პრაქტიკაში ინიციატივის უნარი; 

· სამუშაოს დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი საკუთარი შესაძლებლობების  გათვალისწინებით. 



ღირებულებები

პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს:

· საკუთარი საქმიანობის  შეფასება და თვითკრიტიკა;

· საზოგადოებრივ-კულტურული და ზნეობრივი ღირებულებების შეფასება და დამკვიდრება; 

· მასწავლებლის პროფესიულ–ეთიკური ნორმების დაცვა;  

· სხვადასხვა კულტურისადმი პატივისცემა, ღირებულებათა ფორმირებაში კულტურისა და განათლების როლის მნიშვნელობის გააზრება. 



სწავლის შედეგები მიიღწევის მეთოდები: ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების  კომბინირებით, კერძოდ: ზეპირსიტყვერი მეთოდები – დიალოგი, მონოლოგი, წიგნზე მუშაობის მეთოდები, ახსნითი და დამოუკიდებელი კითხვა, პრაქტიკულ–ლაბორატორიული მეთოდები, წერითი მეთოდები – რეფერატი, პროექტი; დისკუსია/დებატები,  ჯგუფური (collaborative) მუშაობა, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) , თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება , ევრისტიკული მეთოდი,  შემთხვევის ანალიზი (Case study),  როლური და სიტუაციური თამაშები, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, ელექტრონული სწავლება (E-learning).



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის მსმენელთა ცოდნის შეფასება მოხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 შესაბამისად. პროგრამის მსმენელთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, სასემინარო, მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას;  დ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; ე) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (რეფერატი, ესე, სამეცნიერო წერილი, სამაგისტრო ნაშრომი და სხვ.) მუშაობას; ვ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომის დაცვას.

მსმენელის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. მსმენელის შეფასების სისტემა მოიცავს არანაკლებ სამ კომპონენტს (მათგან 3 კომპონენტის – დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და ერთი შუალედური შეფასება სავალდებულოა). 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდა შესაძლებელია შეფასდეს არანაკლებ 30 და არა უმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი,  ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა მსმენელს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 –ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი,C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში.



საკონტაქტო პირი: 

სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი: ივანე მინდაძე 

ელ-ფოსტა: ivane.mindadze@tsu.ge












სადოქტოტორო პროგრამები




სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:  ისტორია / PhD Programme in History



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ისტორიის დოქტორი / PhD  in History 



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი კვლევით კომპონენტზე.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

ისტორიის სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების საფუძველია

· მაგისტრანტის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. 

· ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე.

· სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის რეკომენდაცია 

· დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის გასაუბრების შედეგების მიხედვით გაწეული  რეკომენდაცია. 



პროგრამის დახასიათება

პროგრამის მიზანი:

სადოქტორო პროგრამა აერთიანებს ისტორიის ყველა სფეროსა და პერიოდს (საქართველოს ისტორია, კავკასიის ისტორია, მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია, მსოფლიო ისტორია – ძველი, შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი), აგრეთვე კულტურის მეცნიერებების იმ კომპონენტებს, რომელებიც ისტორიულ მეცნიერებასთან მჭიდროდაა გადაჯაჭვული (კულტურის ისტორია, ისტორიული კულტუროლოგია და სხვ.).

პროგრამის მიზანია თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოამზადოს  ისტორიის სხვადასხვა სფეროში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ დამოუკიდებელ სამეცნიერო კვლევასა და დარგის ცალკეული დისციპლინის სწავლებას უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში.



სწავლის შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება

კურსდამთავრებული ფლობს ღრმა და საფუძვლიან ცოდნას ისტორიის დარგში. სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; შეუძლია ახალი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. შეუძლია კვლევა აწარმოოს ქართული და დასავლური მეცნიერების უახლესი მიღწევების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებისა და უახლესი ინტერდისციპლინარული მეთოდების გამოყენებით.

აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს საკვლევად აჩეული დარგის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. 	

კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს კვლევითი პროექტების განხორციელებისა და სწავლების უნარი. აქვს სხვადასხვა ტიპის ისტორიულ წყაროებზე მუშაობის უნარი.  ისტორიის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;     შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია ისტორიის დარგისა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. 

კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.



დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს ღრმა ანალიზისა და სინთეზის უნარი. ისტორიულ მოვლენათა დიაქრონულ და სინქრონულ ჭრილში გააზრების და ახალი დასკვნებისა და ხედვების წამოყენების უნარი. 



კომუნიკაციის უნარი

აქვს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხოურ ენებზე კომუნიკაციის, საკუთარი მოსაზრებებისა და არგუმენტების წამოყენების უნარი.



სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას ხელს უწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს  ახალი იდეები, მზად იყოს არა მარტო სხვის მიერ შექმნილი ცოდნის მისაღებად, არამედ ახალი ცოდნის შესაქმნელადაც. შეუძლია წარმატებით აითვისოს კვლევის უახლეს მეთოდები;  შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და მართოს  სწავლის და საკუთარი პროფესიული განვითარების პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება და შეუძლია ახალი იდეების გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ ვითარებასთან  ადაპტირება.



ღირებულებები

კურსდამთავრებული პატივს სცემს კულტურათა მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებაც. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით ხელმძღვანელის მიერ 60 ქულის (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია 40 ქულის ფარგლებში წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 



კვლევით კომპონენტი: 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.



დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.





საკონტაქტო პირი:

პროგრამის კოორდინატორი:

თსუ სრული პროფესორი ლევან გორდეზიანი

ელ-ფოტსა:   levan.gordeziani@tsu.ge    levangordeziani@yahoo.com



სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:	

თსუ სრული პროფესორი გიული ალასანია (მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია).

ელ-ფოსტა: giuli.alasaia@tsu.ge, giuli_alasania@yahoo.com



თსუ სრული პროფესორი ლევან გორდეზიანი (ძველი მსოფლიოს ისტორია).

ელ-ფოსტა:   levan.gordeziani@tsu.ge    levangordeziani@yahoo.com



თსუ სრული პროფესორი თედო დუნდუა (საქართველოს ისტორია).

ელ-ფოსტა: tedo.dundua@tsu.ge



თსუ სრული პროფესორი ჯონი კვიციანი (კავკასიის ისტორია).

ელ-ფოსტა: joni.kvitsiani@tsu.ge



თსუ სრული პროფესორი თეიმურაზ პაპასქირი (ახალი და უახლესი ისტორია).

ელ-ფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge



თსუ სრული პროფესორი მარინე ჩხარტიშვილი (საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა)

ელ-ფოსტა: mariam.chkhartishvili@tsu.ge



თსუ სრული პროფესორი ბეჟან ჯავახია (შუა საუკუნეების ისტორია).

ელ-ფოსტა: bejan.javakhia@tsu.ge






სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ანთროპოლოგია / Anthropology



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ანთროპოლოგიის დოქტორი/ PhD in Anthropology

სწავლების ძირითადი დარგი/ სპეციალობა: ანთროპოლოგია



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS  კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კვლევით კომპონენტზე.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის  მიზანი: პროგრამის მიზანია, მოამზადოს თანამედროვე ანთროპოლოგიური მეთოდების, თეორიებისა და პრაქტიკული ცოდნის მქონე სპეციალისტები, რომელთაც შეეძლებათ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს შენებაში პრაქტიკული კვლევების განხორციელების, მოვლენების პროგნოზირება-მართვის უნარისა და რეკომენდაციების შემუშავების გზით, საველე სამუშაოების ჩატარების, დაკვირვების, ინტერვიურების, პროგრამული დოკუმენტების ანალიზის, მასობრივი მედიის საშუალებებში მოცემული ინფორმაციის ანალიზისა და სხვა ანთროპოლოგიური მეთოდების გამოყენების საფუძველზე, ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამის საკვლევ პრობლემათა ნუსხაში შედის როგორც მაკროანთროპოლოგიური, ასევე მიკროანთროპოლოგიური თემები: ანთროპოლოგიის ისტორია, სიმბოლოთა სისტემები, ეკონომიკური ანთროპოლოგია, გენდერული ურთიერთობები, მიგრაციები, ეთნოსთაშორის ურთიერთობებზე მოქმედი ფაქტორები, ეთნოსთა მშვიდობიანი თანაცხოვრების ტრადიციული სისტემები, სხვადასხვა სახის კონფლიქტები (იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური თუ სხვა), და სხვა. ამავე დროს, არანაკლები მნიშვნელობისაა არსებული ეთნოგრაფიული რეალობის (ეთნიკური თუ ეთნოგრაფიული თავისებურებების) ფიქსაცია, რიგ შემთხვევებში ზოგიერთი ტრადიციული ელემენტის აქტუალიზება (მაგ. სოციალური კონტროლის მექანიზმები, ურთიერთდახმარების ფორმები და სხვა). ასევე თანამედროვე პირობებში ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მსოფლიო საზოგადოებრიობის ყურადღება ეთნოგრაფიული მახასიათებლებითაც მიიპყროს და ისინი მარკეტინგული თვალსაზრისით გამოიყენოს. რეგიონული თვალსაზრისით უპირატესობა მიენიჭება კავკასიისა და შავი ზღვის აუზის რეგიონების კვლევას; კავკასიისა და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ეთნოგრაფიული რეალობისა და თავისებურებების, ანთროპოლოგიური პრობლემების მცოდნე კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას. მათ მომზადებას პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ქართული სახლემწიფოსთვის, რადგან დღეისთვის და მომავალშიც ქართული სახელმწიფოსა და პოლიტიკის განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტი უნდა იყოს რეგიონში ისტორიული და მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები. რეგიონის ანთროპოლოგიური კვლევის აქტუალობა ქართული სახელმწიფოს გეოპოლიტიკური მდებარეობისა და სახელმწიფოებრივი მშენებლობის დღევანდელი საჭიროებებიდანაც გამომდინარეობს. საქართველოს გაუძნელდება სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება და განვითარება თუ არ ეყოლება სპეციალისტები, რომლებიც სათანადო ანთროპოლოგიური ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ პროგნოზირებადი გახადონ საქართველოსა და მის მიმდებარე რეგიონებში მიმდინარე ეთნო-კულტურული პროცესები.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მაგისტრის ხარისხი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, განათლებაში, სამართალში, სოციალურ მეცნიერებებში, ხელოვნებაში, ჯანდაცვაში, და მიმართულებათშორის დარგებში (როგორიცაა კულტურის კვლევები, რეგიონმცოდნეობა) 

· ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე სერტიფიკატი და/ან შესაბამისი გამოცდა.

· სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის თანხმობა;

· გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 



პროგრამის შედეგი: 

ა) ცოდნა და გაცნობიერება	: ანთროპოლოგიის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის ანთროპოლოგიის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და უახლესი კონცეფციები; აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა ადამიანის კულტურასა და სოციუმში არსებობის შესახებ, შესაბამისი კომპეტენცია კულტურულ, სოციალურ და ქცევით საკითხებში, შეუძლია მონაწილეობის მიღება ეთნიკურ პრობლემათა განხილვა-მოგვარების მიმართულებით წარმართულ საქმიანობაში; აქვს პროფესიული კომპეტენცია ანთროპოლოგიური კვლევის ცალკეულ ქვედარგებში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი.  მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს ანთროპოლოგიის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში. ახალი მიდგომების გამოყენებით აანალიზებს ყოფისა და კულტურის ფუნქციონალური ელემენტების არსს; განიხილავს საზოგადოების მახასიათებლებს, როგორც დიაქრონულ ასევე სინქრონულ ჭრილში; აკვირდება მიმდინარე ეთნო-კულტურულ პროცესებს და აკეთებს პროგრნოზს მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ; იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 



ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: ანთროპოლოგიის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური  პრობლემების გადაჭრის გზები,  ახდენს უკვე არსებული ცოდნისა და მონაცემების ახლებურ ანალიზს, მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე  სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები; შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის სამეცნიერო აპარატით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა   სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია ანთროპოლოგიასა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში  მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. შეუძლია შეადგინოს სასწავლო- საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ. აქვს ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეუძლია საკვლევი საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება, კვლევის მეთოდისა და თეორიული ჩარჩოს ადეკვატური განსაზღვრა და დასაბუთება, მასალის მოძიება, კრიტიკული ანალიზი, სისტემატიზაცია, ემპირიული და თეორიული მასალის შეჯერება, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და წერილობითი ფორმით. კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით;

კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.



გ) დასკვნის უნარი – კურსდამთავრებულს აქვთ ანალიზისა და სინთეზის უნარი (კოგნიტიური უნარები); სწავლისა და კვლევის დაგეგვმა-ორგანიზების უნარი (მეთოდოლოგიური უნარი): სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის მიღებისა და გამოყენების უნარი (ტექნოლოგიური უნარები); ანთროპოლოგიის დოქტორს ღრმა ანალიზის შედეგად შეუძლია კვლევის არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული  ანალიზი, სათანადოდ შეფასება და ამ შეფასების დასაბუთება; რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; სწორი, სტრატეგიული და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება. შეუძლია დაინახოს მთელის ნაწილები, მათი  ურთიერთკავშირები და ერთიანობა; 



დ)კომუნიკაციის უნარი – ანთროპოლოგიის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია მშობლიურ და უცხოურ ენაზე. აქვს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის უნარი. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა მშობლიურ და უცხოურ ენებზე. პროფესიული ამოცანების გადაჭრის მიზნით შეუძლია საკომუნიკაციო სტრატეგიებისა და ტაქტიკის და რიტორიკის კანონების ადეკვატურად გამოყენება. სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები.



ე)სწავლის უნარი – ანთროპოლოგიის დოქტორს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას ხელს უწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს  ახალი იდეები, მზად იყოს ახალი ცოდნის არა მარტო შესაქმნელად, არამედ სხვის მიერ შექმნილი ახალი ცოდნის მისაღებადაც. შეუძლია წარმატებით აითვისოს კვლევის უახლეს მეთოდები;  შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და მართოს  სწავლის პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება და შეუძლია ახალი იდეების გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ ვითარებასთან  ადაპტირება. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში.

კურსდამთავრებულს აქვთ სისტემური უნარებიდან დამოუკიდებელი სწავლისა და მუშაობის, პროექტის შემუშავების უნარები. ახალ სიტუაციაში ადაპტირების, მოპოვებული მასალისა და ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის უნარი და ეთიკური პრობლემებისადმი ცნობიერი დამოკიდებულება.



ვ)ღირებულებები – ანთროპოლოგიური დარგობრივი ცოდნა გულისხმობს ფართო ჰუმანიტარული ხედვისა და ღირებულებების კვლევასა და გადაცემას. კურსდამთავრებული ფლობს მეცნიერული ეთიკის ნორმებს, აქვს ინტელექტუალური საკუთრების პატივისცემის უნარი; შეუძლია პროფესიული ღირებულებების დაცვა. აქვს ტოლერანტობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა კოლეგებთან ურთიერთობისას. მოქმედებს სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. შეუძლია  კრიტიკულად შეაფასოს   სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო ობიექტები. პატივს სცემს კულტურათა  მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებაც.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური (ზეპირი პრეზენტაცია,), პრაქტიკული (პროექტის შემუშავება და წარმართვა), წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით ხელმძღვანელის მიერ 60 ქულის (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია 40 ქულის ფარგლებში წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 



კვლევით კომპონენტი: 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.



დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:





დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;



უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.





საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვანელი:  თსუ პროფესორი ქეთევან ხუციშვილი. 

ელ-ფოსტა: ketevan.khutsishvili@tsu.ge


სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:  ფილოლოგია / Philology



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის  დოქტორი / PhD in Philology



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი ეთმობა  კვლევით კომპონენტს.



სწავლების ენა: ქართული ენა

     

 

პროგრამის მიზანი:  

პროგრამის მიზანია, ფილოლოგიის, როგორც უმნიშვნელოვანესი ჰუმანიტარული დარგის განვითარება ახალგაზრდა აკადემიური კადრების მომზადებით, რომ ისინი ეზიარონ მსოფლიო ჰუმანიტარული აზროვნების თანამედროვე მიღწევებსა თუ სიახლეებს და, თავის მხრივ, გლობალიზაციის პირობებში იღვაწონ საქართველოში ჰუმანიტარულ დარგთა სამეცნიერო დონის ამაღლებისა და შემდგომი წინსვლისათვის. პროგრამა მიზნად ისახავს ახალგაზრდა დოქტორთა  ცოდნა და უნარები  შესაბამისობაში მოიყვანოს  საერთაშორისო  სტანდარტებთან. 

პრიორიტეტულია ფილოლოგიის პროგრამის ფარგლებში დოქტორებმა შესრულებული კვლევებით წარმოაჩინონ და მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებას გააცნონ ქართული კულტურის მხატვრულ-ესთეტიკური სამყარო, იკვლიონ მისი როლი და ადგილი მსოფლიო ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიაში; ხელი შეუწყონ საქართველოში ფილოლოგიის მიმართულებით შესრულებულ კვლევათა ინტეგრაციას საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში. 

ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამამ უნდა მოამზადოს ფილოლოგიის დარგში უმაღლესი კვალიფიკაციის თანამედროვე სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრები, რომლებიც  კონკურენტუნარიანი იქნებიან  როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის  შრომის ბაზარზე. აქედან გამომდინარე პროგრამის მიზნები და ამოცანებია:

· დოქტორანტს  მისცეს  დარგის ფუნდამენტური ცოდნა;

· სიღრმისეულად შეასწავლოს კვლევის თანამედროვე მეთოდები, მათ შორის  ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების მეთოდები, თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიები.

· განუვითაროს მას დამოუკიდებლად სწავლისა და ახალი ცოდნის ათვისებისა და გათავისების, არჩეული სპეციალობის მიხედვით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზებისა და წარმართვის, აგრეთვე სამეცნიერო გამოკვლევის შესრულების უნარი. 

· ხელი შეეწყოს დოქტორანტს, გააცნობიეროს საკუთარი გზა მეცნიერებაში;

· გამოუმუშაოს მას წარმატებული პედაგოგიური საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები; 

· მოამზადოს იგი ფილოლოგიის დარგის ცალკეული დისციპლინის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლებისათვის. 



საკვლევი პრობლემები:

ა) თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება: 

ლინგვისტური სემიოტიკა, ენა და კულტურა, სოციოლინგვისტიკა, ფსიქოლინგვისტიკა, ფონოლოგიის თეორია, მორფოსინტაქსის თეორია, სემანტიკის თეორია, ექსპერიმენტული ფონეტიკა, ენათა ტიპოლოგია და უნივერსალიები, დიაქრონიული ენათმეცნიერება, ენათა კონტაქტები და არეალური ტიპოლოგია და სხვ.; კომპიუტერული ლინგვისტიკა, ენობრივი პროცესების მოდელირება და ლინგვისტური ინჟინერია, მანქანური თარგმნის თეორია, კომპიუტერული ბაზებისა და თეზაურუსების ორგანიზება, მეტყველების ამოცნობა და სხვ.



ბ) შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (ლიტერატურული კომპარატივისტიკა)

შედარებითი ლიტერატურისა და ლიტერატურის თეორიის აქტუალური პრობლემების კვლევა თანამედროვე ლიტერატურულ-თეორიული მეთოდოლოგიების კონტექსტში (ნარატოლოგია, დიალოგური კრიტიკა, რეცეფციული ესთეტიკა, ჰერმენევტიკა, ფსიქოანალიტიკური კრიტიკა, მითოლოგიური კრიტიკა და სხვა); პოეტიკის ცალკეული პრობლემების, ლიტერატურული მიმდინარეობებისა და ჟანრების შესწავლა,  ლიტერატურული პროცესების ტიპოლოგიური და შედარებითი ანალიზი.



გ) ლიტერატურული ურთიერთობები 

ლიტერატურულ ურთიერთობათა თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები; ლიტერატურულ ურთიერთობათა ფორმები, მათი ისტორია და განვითარების თავისებურებანი; ლიტერატურათა ურთიერთზემოქმედება, ურთიერთგავლენა. შესადარებელ ლიტერატურათა (ნაწარმოები, მწერალი) ტიპოლოგიური მიმართებები;    ლიტერატურული ურთიერთობები, როგორც კულტურათაშორისი კომუნიკაციის  საშუალება და სხვ.



დ) თარგმანმცოდნეობა  

თარგმანის თეორიის თანამედროვე მიმართულებები; თარგმანის თეორია, თარგმანის ლინგვისტიკა, თარგმანი, როგორც კულტურათა დიალოგი, თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები, თარგმანის ისტორია, თარგმანის კრიტიკა და სხვ.



ე) ფოლკლორისტიკა

ფოლკლორულ ჟანრთა სპეციფიკის კვლევა; მთხრობლებისა (ჰომო ნარან) და თხრობის კონტექსტის შესწავლა; შესრულების ტრადიციის კვლევა; ფოლკლორისტიკის,  როგორც ცნობიერების კვლევა და სხვ.

 

ვ) ქართული ბიბლიის ფილოლოგია  

ბიბლიის ქართული თარგმანის  ენა, როგორც ქართული სალიტერატურო ენის საფუძველი;  ბიბლიის ქართული თარგმანის ტექსტოლოგიური კვლევისა და გამოცემის პრობლემები; ბიბლიის ქართული თარგმანი და თარგმანის ტიპოლოგია შუა საუკუნეებში; ბიბლიის ქართული თარგმანის წარმომავლობის საკითხები; ბიბლიის ქართული თარგმანის მნიშვნელობა წმ. წერილის ტექსტოლოგიური კვლევისათვის; ბიბლია, როგორც სასულიერო მწერლობის ჟანრების განვითარების საფუძველი;  ბიბლიის ტექსტოლოგია და სხვ.



ზ) ქართული ლიტერატურის ისტორია  

ძველი ქართული ლიტერატურის, ახალი ქართული ლიტერატურის, უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის საკითხები. ძველი, ახალი და უახლესი ქართული მწერლობის ძეგლების მეცნიერული კვლევა, ცალკეული ჟანრების და ლიტერატურული სკოლების ახალი კუთხით და ასპექტით შესწავლა, ქართული ლიტერატურის ცალკეული ნიმუშების დასავლურ და აღმოსავლურ მწერლობასთან ტიპოლოგიური მიმართებების გამოვლენა. ქართული  ლიტერატურის ლიტერატურულ_თეორიული პრობლემების  კვლევა და სხვ.



თ) ქართველური ენათმეცნიერება  

ქართული და ქართველური ენებისა და დიალექტების ფონეტიკური, მორფოლოგიური და სინტაქსური სტრუქტურები.  ქართული და სხვა ქართველური ენების (სვანური, მეგრული და ლაზური)  ლინგვისტური ანალიზი; ქართული, როგორც  საქართველოს სახელმწიფო ენა. ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების თეორიის პრობლემები და სხვ.



ი) კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია     

კლასიკური ფილოლოგიისა და ძველაღმოსავლური ფილოლოგიის აქტუალური პრობლემების კვლევა ლიტერატურის ისტორიისა და მითოლოგიის, ზოგადად კულტურის ისტორიის, კლასიკური  და ძველაღმოსავლური ენების სფეროში, კლასიკური და ძველაღმოსავლური ტრადიციების რეცეფციის ისტორიის ინტერდისციპლინარული კვლევა და სხვ.



კ)  ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია 

ბიზანტიური და ახალბერძნული ლიტერატურისა და კულტურის ისტორიის, შუასაუკუნეებისა და ახალი ბერძნული ენის, ბერძნულ ცივილიზაციაში მემკვიდრეობითობის აქტუალური პრობლემების კვლევა, თანამედროვე ბერძნულ კულტურაში ტრადიციისა და ნოვატორობის ფენომენის ინტერდისციპლინარული კვლევა და სხვ. 


ლ)  ინგლისური ფილოლოგია  

ინგლისური ენის სტრუქტურა (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი); მნიშვნელობა ენაში (სემანტიკა, პრაგმატიკა, ტექსტის ლინგვისტიკა, დისკურსის ანალიზი).   ისტორიული და კომპარატიული ლინგვისტიკა, ინგლისური ენის ისტორია, სოციოლინგვისტიკა, თარგმანის თეორია. ინგლისური ლიტერატურის ისტორია, ავტორები, პრობლემები, პერიოდები, მიმდინარეობები და სხვ.



მ)  გერმანული ფილოლოგია 

პრაგმატული დისკურსების ლინგვისტური კვლევა - ამ პრობლემატიკის შიგნით ფილოსოფიური, ეკონომიკური, იურიდიული, სამეცნიერო დისკურსების ინტერდისციპლინური კვლევები. პუბლიცისტური დისკურსის მედიალური თავისებურებების ლინგვისტური კვლვა; ფიქციონალური (პროზისა და ლირიკის) დისკურსის ლინგვისტური კვლევა; გერმანული და ქართული ენების  ცალკეული მოვლენების შეპირისპირებითი  და კულტურკონტრასტული კვლევები; ინტერკულტურული ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები, გერმანულ-ქართული კომპარატივისტული კვლევები; მხატვრული ლიტერატურის რეცეფცია; ახალი გერმანული ლიტერატურის პრობლემები; მედიევისტური კვლევები. 



ნ)  რომანული ფილოლოგია   

ფრანგული, იტალიური და ესპანური ენებისა და ლიტერატურების სხვადასხვა ასპექტის კვლევა. რომანის პრობლემები: შუა საუკუნეების რომანი და რომანის ჟანრული მოდიფიკაციები მოდერნიზმის ეპოქაში; Kკომპარატივისტული ლიტერატურა; რომანის პოეტიკა; Lლიტერატურა და მხატვრობა; Fლიტერატურის ფსიქოანალიტიკური კვლევა (ფროიდი და

ლიტერატურა); Lლიტერატურული მითების კვლევა;  რომანულ ენათა სინქრონულ-დიაქრონული, ფონეტიკურ-ფონოლოგიური,  მორფოლოგიურ-სინტაქსური, ლექსიკოლოგიურ-ლექსიკოგრაფიული, სემიოტიკური, სოციო-  და  ფსიქოლინგვისტური კვლევები;   რომანულ ენათა,  რომანული და ქართული ენების შედარებით-ტიპოლოგიური კვლევები. 



ო)  სლავური ფილოლოგია  

სლავური ეთნოენობრივი ცნობიერების კროს-კულტურული კვლევა; ინტრაკულტურული და ინტერკულტურული კომუნიკაციის შეპირისპირება; ეთნოენობრივი ცნობიერების ასახვა ლიტერატურაში; კულტურათშორისი კომუნიკაციის განხილვა დიაქრონულ ჭრილში; ეთნოენობრივი ცნობიერების სოციოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები და სხვ. 

სლავური ფილოლოგიის ფორმატში ყურადღება დაეთმობა უკრაინული ლიტერატურის ისტორიისა და უკრაინულ-ქართული კულტურათაშორისი კომუნიკაციების საკითხებს, უკრაინული მწერლობის ძეგლების მეცნიერულ კვლევას, ცალკეული ჟანრებისა თუ მიმართულებების, სკოლების ახალ ასპექტში დანახვასა და გაშუქება-შესწავლას, უკრაინული ლიტერატურის ცალკეული ნიმუშების ქართულ მწერლობასთან ტიპოლოგიური მიმართებების დადგენა-გამოვლენას და სხვ. 



პ)  სკანდინავიური  ფილოლოგია  

ნორვეგიული, შვედური და, ზოგადად, სკანდინავიის ხალხთა ლიტერატურების ისტორიის სხვადასხვა ასპექტი, სკანდინავიურ ენათა შედარებითი ფილოლოგია, სკანდინავიურ ენათა ისტორია, თანამედროვე სკანდინავიური ლიტერატურა  და მისი კომპარატივისტული  კვლევა და სხვ. 



ჟ)  არაბული ფილოლოგია  

არაბული ენის ლინგვისტური (მორფოლოგიურ-სინტაქსური) და ლექსიკოლოგიური (სემანტიკურ-ეტიმოლოგიური) პრობლემები; შუა საუკუნეების და თანამედროვე აღმოსავლური, კერძოდ, არაბული პოეზიისა და პროზის, ლიტერატურის ისტორიის და თეორიის, პოეტიკის, ვერსიფიკაციის საკითხები; ყურანის,  ისლამოლოგიის,  ტექსტოლოგიის პრობლემატიკა., ქართულ–არაბული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები.



რ)  ირანული ფილოლოგია 

ირანული ენებისა და დიალექტების (ძველირანული ენობრივი ეპოქა, საშუალო ირანული ენობრივი ეპოქა, ახალირანული ენობრივი ეპოქა) ფონოლოგია, მორფოსინტაქსი, ლექსიკოლოგია, ონომასტიკა, სემანტიკა, ლექსიკოგრაფია და ეთნოსოციოლინგვისტიკა; სპარსული ლიტერატურის ისტორიისა და თეორიის (პოეტიკის და ვერსიფიკაციის, ტექსტოლოგიის) საკითხები, (ძველი, ისლამამდელი ლიტერატურული ძეგლები; შუა საუკუნეების,  ახალი და უახლესი სპარსული ლიტერატურა; ზეპირსიტყვიერება). ქართულ-აღმოსავლური კულტურული ურთიერთობები.  



ს)  თურქული ფილოლოგია  

თურქული ენების საენათმეცნიერო (ფონეტიკა, ფონოლოგია, მორფოლოგია, მორფოსინტაქსი, სინტაქსი) საკითხები; თურქულ-ქართველური ენობრივი ურთიერთობები; აზერბაიჯანულ-თურქული ინტერფერენციის ხარისხი ინგილოურსა და ჩვენებურების ქართულში; საქართველოს შესახები ოსმალური ისტორიული დოკუმენტები და ნარატიული ძეგლები;  თურქული ზეპირსიტყვიერება;  დივანის,  თანზიმათის პერიოდის, ახალი და უახლესი თურქული ლიტერატურის საკითხები; 



ტ) ებრაულ-არამეული ფილოლოგია 

ზოგადი ბიბლეისტიკა ქართულ პრობლემატიკასთან ერთად (ბიბლიის ქართული თარგმანის ძველი პლასტები), ებრაული და არამეული ენების სტრუქტურა, სემიტურ-ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობანი, არამეული ეპიგრაფიკა საქართველოში, არამეული კულტურის კერები და ადრექრისტიანული  პრობლემატიკა, იუდაიზმი, ებრაული კულტურა დიასპორებში, თანამედროვე ებრაული ენა და  ლიტერატურა, ტექსტოლოგია და ტექსტუალური კრიტიკა.                                                                     



უ) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება 

იბერიულ-კავკასიურ (აფხაზურ-ადიღურ, ნახურ, დაღესტნურ და ქართველურ) ენათა გრამატიკული სტრუქტურისა და ძირეული ლექსიკის ისტორიულ-გენეზისური ურთიერთმიმართების პრობლემურ საკითხთა კვლევა;   კონკრეტულ ენათა ფონოლოგიური სისტემის, ფონეტიკურ პროცესთა,  მორფოლოგიის, სინტაქსისა და ლექსიკის აღწერითი და ისტორიულ- შედარებითი კვლევა; კონკრეტული სამწერლობო ენისა და მისი დიასისტემების ურთიერთმიმართების პრობლემების კვლევა; იბერიულ-კავკასიურ ენათა ოჯახის ჯგუფებს (აფხაზურ-ადიღურ-ქართველურ, ნახურ-ქართველურ, დაღესტნურ, ქართველურ, ადიღურ-ნახურ  და ნახურ-დაღესტნურ) შორის ენობრივი და ლინგვოკულტურულ-არეალური ურთიერთობების საკითხთა კვლევა; კავკასიაში არსებული ენობრივი სიტუაციისა და ენობრივი პოლიტიკის საკითხთა კვლევა ისტორიისა და თანამედროვეობის შეფასების თვალსაზრისით; იბერიულ-კავკასიური ენობრივი მასალის ელექტრონული დამუშავება, მოდელირება; მონაცემთა ბაზის შექმნა.



ფ) სომხური ფილოლოგია: ქართულ–სომხური ლიტერატურული ურთიერთობის, ქართული და სომხური მწერლობის ძეგლების შედარებითი და ტიპოლოგიური შესწავლა; ქართული–სომხური ენობრივი ურთიერთობები.



ქ) ლექსიკოგრაფია:   ქართული ლექსიკოგრაფიის ისტორია;  ლექსიკოგრაფიის ისტორია; ენობრივი ეკვივალენტობის პრობლემის თეორიული საფუძვლები; პრაქტიკული ლექსიკოგრაფია; ორენოვანი ლექსიკონების შედგენის ლექსიკოგრაფიული პრიციპები: ომონიმია, პოლისემია, ფრაზეოლოგია, კვალიფიკაციები და სხვა;  დარგობრივი / სპეციალიზებული ლექსიკონების შედგენის ლექსიკოგრაფიული პრინციპები: განმარტებითი, ორენოვანი, მრავალენოვანი და სხვა; კორპუსის ლინგვისტიკის ისტორია და თეორიული საფუძვლები; ელექტრონული და ონლაინ-ლექსიკოგრაფიის ისტორია და ძირითადი პრინციპები; თანამედროვე ქართული ლექსიკოგრაფია: ძირითადი პროექტები, მიმართულებები, პრინციპები. 



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფილოლოგიის რომელიმე დარგში/ქვედარგში/ კულტურის კვლევებში / რეგიონმცოდნეობაში / განათლების მეცნიერებებში;

· დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ–ერთი ევროპული სამეცნიერო ენის (ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება (შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერტიფიკატის წარმოდგენა). იმ შემთხვევაში, თუ დოქტორანტი სამეცნიერო კვლევის ემპირიულ ბაზად ირჩევს ინგლისურ/ გერმანულ/ფრანგულ ენას ამ უცხოური ენის   C1 დონეზე  ცოდნის დადასტურება.

· სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის ხელმძღვანელის (შესაბამისი ქვედარგის ხელმძღვანელის) თანხმობა;

· გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 





სწავლის  შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება

ფილოლოგიის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის ფილოლოგიის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; იცნობს ისეთ უმნიშვნელოვანეს თეორიებს, როგორებიც არის უნივერსალური ლიტერატურის თეორია; ეროვნული და მსოფლიო ლიტერატურის თეორია და სხვა. არჩეული სპეციალობის შესაბამისად შეუძლია ახალი ლიტერატურათმცოდნეობითი ან ლინგვისტური სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. ფლობს სტრუქტურული, დესკრიფციული, ფუნქციონალური, გენერატიული გრამატიკების და კომპიუტერული ლინგვისტიკის მოდელების აგების პრინციპებს; შეუძლია სინქრონიული და დიაქრონიული მეთოდების, ენის სოციალური და გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. 

აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს ლიტერატურათმცოდნეობისა და ენათმეცნიერების ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს ლიტერატურისა და ენის შესახებ მეცნიერების ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან და საზოგადოებაში ჰუმანიტარული ცოდნის გავრცელების აუცილებლობას. 	



კურსდამთავრებულს შეუძლია ლიტერატურათმცოდნეობითი და ლინგვისტური სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

ფილოლოგიის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;     შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს ფილოლოგიური დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია ფილოლოგიასა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. 

კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.



დასკვნის უნარი

ფილოლოგიის დოქტორს ღრმა ანალიზის შედეგად შეუძლია კვლევის არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული და შემოქმედებითი ანალიზი, სათანადოდ შეფასება და ამ შეფასების დასაბუთება; რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; სწორი, სტრატეგიული და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება. შეუძლია დაინახოს მთელის ნაწილები, მათი  ურთიერთკავშირები და ერთიანობა; 



კომუნიკაციის უნარი

ფილოლოგიის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია ქართულ  და უცხოურ ენებზე. აქვს დაკვირვების, მოსმენის, კითხვის დასმის და ამომწურავი პასუხის გაცემის უნარი. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა მშობლიურ და უცხოურ ენებზე. შეუძლია განსხვავებული აზრის მოსმენა; შეუძლია ოპონენტის არგუმენტირებული პოზიციის მიღება; პროფესიული ამოცანების გადაჭრის მიზნით შეუძლია საკომუნიკაციო სტრატეგიებისა და ტაქტიკის და რიტორიკის კანონების ადეკვატურად გამოყენება. 



სწავლის უნარი

ფილოლოგიის დოქტორს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას ხელს უწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს  ახალი იდეები, მზად იყოს ახალი ცოდნის არა მარტო შესაქმნელად, არამედ სხვის მიერ შექმნილი ახალი ცოდნის მისაღებადაც. შეუძლია წარმატებით აითვისოს კვლევის უახლეს მეთოდები;  შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და მართოს  სწავლის პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება და შეუძლია ახალი იდეების გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ ვითარებასთან  ადაპტირება.



ღირებულებები

ფილოლოგიის დოქტორს შეუძლია პროფესიული ღირებულებების   დაცვა.  აქვს ტოლერანტობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა კოლეგებთან ურთიერთობისას. მოქმედებს სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. შეუძლია  კრიტიკულად შეაფასოს   სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო ობიექტები. პატივს სცემს კულტურათა  მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებაც.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური – კლასიკური ლექცია, ვერბალური გადმოცემის, ინტერაქციული სწავლების მეთოდები, დაკვირვება და ექსპერიმენტი,  ჰიპოთეზა და სამეცნიერო მოდელირება,  შედარებით-ისტორიული  ანალიზის მეთოდი, ენობრივი და ლიტერატურული პროცესების სისტემური და კომპარატივისტული ანალიზის  მეთოდები,  პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 



კვლევით კომპონენტი: 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულისა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.



დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოჰყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:





დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა არის შეფასება magna cum laude (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა არის შეფასება rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი ) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

 



საკონტაქტო პირი:

პროგრამის  კოორდინატორები:  ასოც.  პროფ.  ნანა გაფრინდაშვილი,

                                                            ასოც.  პროფ.  მერი  ნიკოლაიშვილი.



პროგრამის ხელმძღვანელები:

ა) თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება  - ხელმძღვანელი: პროფ.  თამაზ  გამყრელიძე 

ელ-ფოსტა: tamaz.gamkrelidze@tsu.ge



ბ)შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (ლიტერატურული კომპარატივისტიკა)  - ხელმძღვანელი:  პროფ. ირმა რატიანი 

ელ-ფოსტა: ir.ratiani@gmail.com, irma.ratiani@tsu.ge


გ)ლიტერატურული ურთიერთობები -  ხელმძღვანელები: პროფ.  ოთარ ბაქანიძე, 

ელ-ფოსტა: otar.bakanidze@tsu.ge



ასოც. პროფ. ნანა გაფრინდაშვილი

ელ-ფოსტა: nana.gaprindashvili@tsu.ge



დ)თარგმანმცოდნეობა  - ხელმძღვანელი:  პროფ. ინესა მერაბიშვილი

ტელ: 599500570

ელ-ფოსტა: innesmerabishvili@hotmail.com



ე) ფოლკლორისტიკა - ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი თეიმურაზ ქურდოვანიძე

ელ-ფოსტა: teimuraz.kurdovanidze@tsu.ge



ვ) ქართული ბიბლიის ფილოლოგია  - ხელმძღვანელები: 

ასოც. პროფ. ანა ხარანაული, 

ელ-ფოსტა: kharanauli@yahoo.de; ana.kharanauli@tsu.ge



ასოც. პროფ. დარეჯან თვალთვაძე

ელ-ფოსტა: darejan.tvaltvadze@tsu.ge



ზ) ქართული ლიტერატურის ისტორია  - ხელმძღვანელი: პროფ. ელგუჯა ხინთიბიძე 

ელ-ფოსტა: elguja.khintibidze@tsu.ge

ტელ:  2 290833



თ) ქართველური ენათმეცნიერება  - ხელმძღვანელი: 

 პროფ. რამაზ ქურდაძე, 

ელ-ფოსტა: ramaz_k@yahoo.com, ramaz.kurdadze@tsu.ge 



ვახტანგ იმნაიშვილი

ელ-ფოსტა: vakhtang.imnaishvili@tsu.ge



ი) იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება - ხელმძღვანელი პროფ. ც. ბარამიძე 

ელ-ფოსტა: caucasiology@gmail.com



კ) კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია  -  ხელმძღვანელი:  პროფ. რისმაგ გორდეზიანი

ელ-ფოსტა: rismag.gordeziani@tsu.ge



ლ)ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია - ხელმძღვანელები: 

ასოც. პროფ. თინა დოლიძე,  

ელ-ფოსტა:tinatin.dolidze@tsu.ge



ასოც. პროფ. სოფიო შამანიდი. 

ელ-ფოსტა: sopio.shamanidi@tsu.ge

 



მ) ინგლისური ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. მანანა რუსიეშვილი 

ელ-ფოსტა: manana_rusieshvili@yahoo.co.uk; 

ტელ: 599 16 83 39



ნ) გერმანული ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე 

ელ-ფოსტა: lali.kezba_chundadse@yahoo.de


ო) რომანული ფილოლოგია  -  ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან გაბუნია

ელ-ფოსტა: keti_gabunia@yahoo.com



პ) სლავური ფილოლოგია  - ხელმძღვანელები:  

პროფ. დავით გოცირიძე,  

ელ-ფოსტა:davidgotsiridze@yahoo.com





პროფ. მარიამ ფილინა

ელ-ფოსტა: mariam.pilina@tsu.ge, larmaria19@yahoo.com



ჟ)  სკანდინავიური  ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. კახაბერ ლორია 

ელ-ფოსტა:kakhaber_loria@yahoo.com  kakhaber.loria@tsu.ge



რ) არაბული ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. აპოლონ სილაგაძე

ელ-ფოსტა: apolon.silagadze@tsu.ge



ს) ირანული ფილოლოგია - ხელმძღვანელები: 

ასოც. პროფ. მ. კვაჭაძე, 

ელ-ფოსტა: manana.kvachadze@tsu.ge



ასოც. პროფ. ფ. ანთაძე, 

ელ-ფოსტა: patman.antadze@tsu.ge



ტ) თურქული ფილოლოგია  - ხელმძღვანელი:  პროფ. მარინა ჯიქია

ტელ. ბინის: 23 14 37, 

მობ.: 555 23 14 37.

ელ-ფოსტა: jikiamarika@hotmail.com



უ) ებრაულ-არამეული ფილოლოგია –ასოც. პროფ. მარიამ ჩაჩიბაია

ელ-ფოსტა: marika_chachibaia@yahoo.com



ფ) სომხური ფილოლოგია - პროფ. ზაზა ალექსიძე

ტელ: 2 34-20-26. 

ელ-ფოსტა: zaza_alexsidze@hotmail.com





ქ) ლექსიკოგრაფია – პროფ. თინათინ მარგალიტაძე

ელ-ფოსტა: tinatin@margaliti.ge; 

ტელ: 577 50 67 16






სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფილოსოფია / Philosophy

სადოქტორო პროგრამა ფილოსოფიაში დოქტორანტს სთავაზობს შემდეგ კვლევით არეალს:

1. მეტაფიზიკა და ეპისტემოლოგია. 

2. ფილოსოფიის ისტორია, 

3. კულტურის ფილოსოფია და ესთეტიკა. 

4. სოციალური და პოლიტიკური ფილოსოფია. 

5. ლოგიკა და ენის ფილოსოფია. 

6. ეთიკა და რელიგიის ფილოსოფია და ა.შ.



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფილოსოფიის დოქტორი / PhD in Philosophy.



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS  განკუთვნილია  სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი კვლევით კომპონენტზე.



სწავლების ენა: ქართული ენა



სადოქტორო პროგრამის მიზანი:

სადოქტორო პროგრამა ემსახურება შემდეგი ძირითადი ამოცანების გადაჭრას:

· დოქტორანტს  მისცეს  დარგის ფუნდამენტური ცოდნა და გამოუმუშაოს უნარები,  რომლებიც უზრუნველყოფს მის დასაქმებას   ფილოსოფოსის დოქტორისათვის განკუთვნილ პოზიციებზე;

· გაითვალისწინოს  ბაზრისა და დამსაქმებლის მოთხოვნები და მისი შესატყვისი ცოდნა მისცეს სტუდენტს;

· უზრუნველყოს სწავლისა და სწავლების  მაღალი ხარისხი;

· სიღრმისეულად შეასწავლოს კვლევის თანამედროვე მეთოდები, მათ შორის  ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების მეთოდები, თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიები.

· განუვითაროს მას დამოუკიდებლად სწავლისა და ახალი ცოდნის ათვისებისა და გათავისების, არჩეული სპეციალობის მიხედვით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ორგანიზებისა და წარმართვის, აგრეთვე სამეცნიერო გამოკვლევის შესრულების უნარი. 

· ხელი შეეწყოს დოქტორანტს, გააცნობიეროს საკუთარი გზა მეცნიერებაში;

· გამოუმუშაოს მას წარმატებული პედაგოგიური საქმიანობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები; 

· მოამზადოს იგი ფილოსოფიის დარგის ცალკეული დისციპლინის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლებისათვის, 

· აღზარდოს დოქტორანტი, რომელიც თავისი ცხოვრებითა და პროფესიული საქმიანობით დაამკვიდრებს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებს, ხელს შეუწყობს  საზოგადოების ინტელექტუალურ, ზნეობრივ და კულტურულ  განვითარებას. 

დოქტორანტურის საერთაშორისოდ აპრობირებული სტანდარტების შესაბამისად სადოქტორო პროგრამა ფილოსოფიაში ითვალისწინებს დოქტორანტის ინტელექტუალურ ზრდას, აკადემიური და კვლევითი რესურსების ურთიერთდაახლოებას, სამეცნიერო მუშაობის გააქტიურებას და კვლევის ხარისხის ამაღლებას, საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ჩართვას და ახალი ცოდნის შექმნისა და დანერგვისათვის ხელისშეწყობას. აქედან გამომდინარე, სადოქტორო პროგრამის 



პროგრამის მიზანია მოამზადოს დოქტორის ხარისხის მქონე სპეციალისტი, რომელიც მაღალ თეორიულ დონეზე გააანალიზებს და ერთიან დისკურსში წარმოადგენს ადამიანის სამყაროსადმი ფუნდამენტურ მიმართებებს, უპასუხებს თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებს. სადოქტორო პროგრამაში თანამედროვე ფილოსოფიის სწორედ ამგვარი სპეციფიკაა გათვალისწინებული - იგი იმ ფილოსოფიური მიმდინარეობების, კონცეფციების, სტრატეგიების შესწავლაზეა ორიენტირებული, რომელთა გარეშეც დღევანდელ ინტელექტუალურ ვითარებაში წარმოუდგენელია ფილოსოფიური პრობლემების თემატიზება და გადაწყვეტა. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა კლასიკურ და არაკლასიკურ პარადიგმებს შორის დაპირისპირების არსის გაშუქებას, პოსტმოდერნული პოსტულატების სისტემატურ და კრიტიკულ გააზრებას, პროგრამა ითვალისწინებს ტრადიციული ფილოსოფიური სტრატეგიების კონკრეტიზაციას, ექსისტენცის ტრანსცენდირების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ონტოლოგიურ მოდუსში. კერძოდ, სწავლებას, სწავლასა და კვლევას მეტაფიზიკისა და ეპისტემოლოგიის, ფილოსოფიის ისტორიის, ეთიკის, ესთეტიკის, კულტურის ფილოსოფიის, პოლიტიკური და სოციალური ფილოსოფიის, ენის ფილოსოფიის, ლოგიკის, რელიგიის ფილოსოფიის და ა.შ. მიმართულებით. პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ პროფესორებს აქვთ მდიდარი  გამოცდილება სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მუშაობის.   ეს გამოცდილება გამოყენებულ იქნება სადოქტორო თემების დამუშავების პროცეში და სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტების  შესამუშავებლად, რომელთა განხორციელებაში აქტიურად ჩართულნი იქნებიან  დოქტორანტები.

სადოქტორო პროგრამას აქვს ნათლად ჩამოყალიბებული, მკაფიოდ განსაზღვრული და კარგად გააზრებული რეალისტური  მიზნები და ამოცანები, რომელთა ხორცშესხმა და დაკონკრეტებაა პროგრამის გავლის შემდეგ სასწავლო და კვლევითი პროცესის შედეგი.

პროგრამის მიზნები და ორიენტირები სრულად თანხვდება თსუ განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიულ გეგმას და თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ძირითად ამოცანებს და სტრატეგიულ ხედვას - უზრუნველყოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება. 

 ამ შინაარსისა და პროფილის სადოქტორო პროგრამის შეთავაზება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, უძველესი აკადემიური და სამეცნიერო ტრადიციების მქონე სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კერის, მხრიდან სრულიად ლოგიკურია, რადგან სწორედ მის წიაღში  განვითარდა ქართული აკადემიური ფილოსოფიური მეცნიერება. 



პროგრამაზე დაშვები წინაპირობები:

· მაგისტრანტის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. 

· ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონე.

· პროგრამის ხელმძღვანელთა რეკომენდაცია  (საფუძველი, სამეცნიერო ნაშრომის ინსტიტუტის საჯარო სხდომაზე განხილვის შედეგი).

· გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 



განსაკუთრებული წინაპირობა: 

ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველს მოეთხოვება ფილოსოფიის ინსტიტუტში წარმოადგინოს  CV და ორი გვერდის მოცულობის სამოტივაციო წერილი, რომელშიც განსაზღვრავენ თავისი ინტერესების სფეროებს და სამეცნიერო მიზნებს, და განმარტავენ, რატომ უნდათ ფილოსოფიაში დოქტორანტურაში სწავლა. მას ასევე ევალება ფილოსოფიის ერთ-ერთი დარგის პრობლემურ საკითხზე შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომის წარმოდგენა. 

სამეცნიერო ნაშრომი სარეცენზიოდ გადაეცემა ორ პროფესორს. დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მსურველმა ფილოსოფიის ინსტიტუტის საჯარო სხდომაზე უნდა წარმოადგინოს სამეცნიერო  ნაშრომი, ნაშრომის საჯარო განხილვის შედეგები გახდება ფილოსოფიის პროგრამის ხელმძღვანელთა რეკომენდაციის საფუძველი.



1. ნაშრომის ძირითადი კორპუსი. ნაშრომში დასმული პრობლემა არ არის აუცილებელი, რომ ორიგინალური და ახალი იყოს. ამ თვალსაზრისით, ნაშრომი შეიძლება ატარებდეს ნაწილობრივ რეფერატულ ხასიათს. მაგრამ ამავდროულად, ნაშრომის ავტორმა უნდა გამოავლინოს არა მხოლოდ ტექსტისა და მეორადი ლიტერატურის ცოდნა, არამედ ტექსტში  გამჭვირვალედ უნდა ჩანდეს საკუთრივ მისეული მსჯელობა და პრობლემისადმი დამოკიდებულება. ნათელი უნდა იყოს, სად არის საკუთრივ ავტორის აზრი და სად მიმართავს ის მეორად ლიტერატურას. ნაშრომი არ უნდა წარმოადგენდეს პირველადი წყაროდან თუ მეორადი ლიტერატურიდან ამოკრებილი მასალის მექანიკურ კომპილაციას. ამ თვალსაზრისით, ნაშრომი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს. პირველწყაროსა და მეორადი ლიტერატურის გამოყენება უნდა მოხდეს მათი აზრიანი, პრობლემის გადაწყვეტის საჭიროებიდან გამომდინარე თანმიმდევრული მსჯელობით, ნაშრომში ყველგან უნდა ჩანდეს, რომელი ტექსტის თუ გამოკვლევის საფუძველზე გამოთქვამს ავტორი საკუთარ მოსაზრებას.. შესაბამისად, სქოლიოებში ყველგან უნდა აისახოს გამოყენებული ლიტერატურა (პირველად ვრცლად, მეორედ შემოკლებულად), გვერდების ზუსტი მითითებით (ბიბლიისა და კლასიკური ტექსტების მითითებისას გამოიყენება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მიღებული პაგინაცია). თარგმანის გამოყენების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიეთითოს მთარგმნელი. ნაშრომში დასმული პრობლემა უნდა განხილული იყოს პირველადი წყაროს (შესაძლებელია ორიგინალის ენაზე ან თარგმანში, მინიმუმ ერთი ერთეული) საფუძველზე და არანაკლებ ორი ერთეულის ოდენობით მეორადი ლიტერატურის გამოყენებით.

1. დასკვნა. ნაშრომს ბოლოში უნდა დაერთოს დასკვნა, ერთი გვერდის მოცულობით, სადაც ავტორი მოკლედ შეაჯამებს თავის ნაშრომს. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში უნდა ჩანდეს, როგორ სცემს ავტორი პასუხს მის მიერვე დასმულ კითხვას 

1. მითითებული ლიტერატურის სია სრული სახით (ავტორი, სახელწოდება, გამოცემის ადგილი, წელი).

1. ნაშრომის მოცულობა განისაზღვრება შემდეგი სტანდარტით: A4 ფორმატის მინიმუმ 20 მაქსიმუმ 25 გვერდი, აკრეფისას გამოიყენეთ ფონტები: AcadNusx და Times New Roman, ინტერვალი-1,5.





სწავლის  შედეგი:  ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის მიზნების მისაღწევად გამოყენებული სასწავლო და კვლევითი კომპონენტები უზრუნველყოფენ შემდეგი შედეგების მიღწევას:



1) ცოდნა და გაცნობიერება

ფილოსოფიის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის ფილოსოფიის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; აქვს ფილოსოფიური მეცნიერებების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი.  მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს ფილოსოფიის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს ფილოსოფიური მეცნიერებების ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან და საზოგადოებაში ჰუმანიტარული ცოდნის გავრცელების აუცილებლობას. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერებს მის მიზნებსა და შედეგებს. 

 

2) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

ფილოსოფიის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური  პრობლემების გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს  ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე  სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;  შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა   სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს ფილოსოფიური დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია ფილოსოფიურ დისციპლინებში  მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება.  შეუძლია შეადგინოს კვლევითი პროექტები და სხვ.	

კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.



3)  დასკვნის უნარი 

ფილოსოფიის დოქტორს ღრმა ანალიზის შედეგად შეუძლია კვლევის არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების კრიტიკული  ანალიზი, სათანადოდ შეფასება და ამ შეფასების დასაბუთება; რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება; სწორი, სტრატეგიული და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება. შეუძლია დაინახოს მთელის ნაწილები, მათი  ურთიერთკავშირები და ერთიანობა. 



4) კომუნიკაციის უნარი

ფილოსოფიის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია ქართულ და უცხოურ ენაზე. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა ქართულ და უცხოურ ენებზე. შეუძლია  განსხვავებული აზრის მოსმენა; შეუძლია  ოპონენტის არგუმენტირებული პოზიციის მიღება; პროფესიული ამოცანების გადაჭრის მიზნით შეუძლია საკომუნიკაციო სტრატეგიებისა და ტაქტიკის და რიტორიკის კანონების ადეკვატურად გამოყენება. 



5) სწავლის უნარი

ფილოსოფიის დოქტორს აქვს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას ხელს უწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს  ახალი იდეები, მზად იყოს არა მარტო სხვის მიერ შექმნილი ცოდნის მისაღებად, არამედ ახალი ცოდნის შესაქმნელადაც. შეუძლია წარმატებით აითვისოს კვლევის უახლეს მეთოდები;  შეუძლია დამოუკიდებლად დაგეგმოს და მართოს  სწავლის და საკუთარი პროფესიული განვითარების პროცესი. აქვს კრეატიული აზროვნება და შეუძლია ახალი იდეების გენერირება; აცნობიერებს უწყვეტი განათლების მნიშვნელობას, შეუძლია საჭიროების შემთხვევაში შეიცვალოს სამეცნიერო  პროფილი  და მოახერხოს ახალ ვითარებასთან  ადაპტირება.



6) ღირებულებები

ფილოსოფიის დოქტორს შეუძლია პროფესიული ღირებულებების   დაცვა.  აქვს ტოლერანტობისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა კოლეგებთან ურთიერთობისას. მოქმედებს სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით. შეუძლია  კრიტიკული და  ობიექტური შეფასება. პატივს სცემს კულტურათა  მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებაც.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B; 71-80– კარგი, C; 61-70–დამაკმაყოფილებელი, D; 51-60–საკმარისი,  E; 41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 





კვლევით კომპონენტი: 

დოქტორანტის მიერ შესრულებული კვლევითი ნაშრომი, დოქტორანტურის მინიმალური სტანდარტის შესაბამისად, აუცილებელი წესით გადის საერთაშორისო რეცენზირებას. ამით ხდება ე.წ. ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 



ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 



ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 



გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 



დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის გავრცობილი. 



ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.



დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:



დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი)  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელები: 

პროფესორი აკაკი ყულიჯანიშვილი, 

ელ-ფოსტა: akaki.kulijanishvili@tsu.ge



ასოცირებული ასოცირებული  პროფესორი დემურ ჯალაღონია, 

ელ-ფოსტა: demuri.jalagonia@tsu.ge



ასოცირებული პროფესორი ანასტასია ზაქარიაძე, 

ელ-ფოსტა: anastasia.zakariadze@tsu.ge



ასოცირებული პროფესორი მამუკა ბიჭაშვილი.  

ელ-ფოსტა: mamukabichashvili@yahoo.com








სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ხელოვნებათმცოდნეობა / Art History and Theory



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი / PhD in Art History and Theory

სწავლების ძირითდი დარგი/სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნეობა



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა





პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი კვლევით კომპონენტზე.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: თანამედროვე მსოფლიოში ინტერესი ხელოვნებათმცოდნეობისადმი მუდამ დიდი იყო, თუმცა ბოლო ათწლეულების მანძილზე იგი განსაკუთრებით გაიზარდა, რამდენადაც მხატვრული აზროვნების ზოგად ასპექტებთან ერთად მან სხვა უამრავი სფეროც მოიცვა. მსოფლიოს მრავალი სახელოვნებათმცოდნეო სკოლა კვლევის ინტერდისციპლინარულ მეთოდებს მიმართავს, რაც არა მხოლოდ ჰუმანიტარული, არამედ საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ტექნიკური, და არაერთი სხვა დარგის მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობას გულისხმობს. სახელოვნებათმცოდნეო კვლევები საზოგადოების წარსულის, დღევანდელობისა და, რაც მთავარია, მომავალი განვითარების ყველა მეტ-ნაკლებად კარდინალური ასპექტისათვის უაღრესად აქტუალურია. 

თბილისის უნივერსიტეტში ხელოვნებათმცოდნეობის სწავლება ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დონეზე დასავლური საუნივერსიტეტო განათლების პრაქტიკისა და გამოცდილების შესაბამისადაა აგებული. წარმოდგენილი პროგრამის მიხედვით ასევეა გათვალისწინებული სწავლება დოქტორანტურაშიც. ხელოვნებათმცოდნეობა ერთ-ერთია იმ პრიორიტეტულ მიმართულებათაგან, რომლებშიც სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეძლებს წამყვანი პოზიციის დაკავებას რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით. ამ ტენდენციის შემდგომი გაძლიერება გაფართოება უთუოდ შეუწყობს ხელს ერთი მხრივ საერთო პროცესებში საქართველოს თანამიმდევრულ და ყოველმხრივ გააზრებულ ინტეგრაციას, მეორე მხრივ კი ეროვნული კულტურული თვითმყოფადობის მთელი თავისი სიღრმითა და მრავლისმომცველობით შეცნობას, შენარჩუნებასა და წარმოჩენას. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, საუნივერსიტეტო წიაღში ხელოვნებათმცოდნე მკვლევართა მომზადების მნიშვნელობა სავსებით ნათელია. ზოგადკულტურულთან ერთად მას ეროვნული იდენტობისათვის არსებითი მნიშვნელობა გააჩნია - მიზანმიმართული კვლევები როგორც კულტურული მემკვიდრეობის, ისე თანამედროვეობის ასპექტებით მრავალმხრივ პასუხობს დღევანდელობის კარდინალური პრობლემებს. 

დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძალზე ფართოა საკვლევი თემატიკა: იგი მოიცავს როგორც ზოგადთეორიულ ასპექტებს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში, ისე კონკრეტულ და/ან შედარებით კვლევებს სხვადასხვა ეპოქისა და რეგიონის ძეგლებთან მიმართებით – უძველესი ხანიდან დაწყებული, თანამედროვე ეპოქის ჩათვლით. კვლევითი თემატიკა ასევე მრავლისმომცველია დარგობრივი თვალსაზრისითაც – არქიტექტურასა და სახვით ხელოვნებასთან ერთად აქ ერთიანდება როგორც თეატრისა და კინოს, ისე ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების პრობლემები.

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის  მიზანია თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოამზადოს ხელოვნებათმცოდნეობის სხვადასხვა სფეროში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებიც შეძლებენ დამოუკიდებელ სამეცნიერო კვლევას და დარგის ცალკეული დისციპლინის სწავლებას უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში; დასაქმდებიან როგორც სასწავლო, ისე სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში, საშუალო ან სპეციალიზირებულ სკოლებში, სამუზეუმო, საგამოფენო, საარქივო, ტურისტულ ორგანიზაციებში, მედია სივრცეში, აგრეთვე ყველა იმ სფეროში, სადაც საჭიროა ხელოვნებათმცოდნის მაღალი კვალიფიკაცია. 



სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები

· სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის მსურველს უნდა ჰქონდეს მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ხელოვნებათმცოდნეობაში, სახვით, თეატრალურ, კონოხელოვნებაში, ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, კულტურის კვლევებში, სოციალურ მეცნიერებებში, განათლების მეცნიერებებში, არქიტექტურაში, რესტავრაციაში, ხელოვნების მენეჯმენტში, რეგიონმცოდნეობაში;   

· სამუშაო გამოცდილება სავალდებულო არ არის

· დოქტორანტურაში სწავლის მსურველს მოეთხოვება უცხო ენის (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული ცოდნა (B2 დონე)

· გასაუბრება სპეციალობაში



პროგრამის  შედეგები: 

ხელოვნებათმცოდნეობაში დოქტორანტურის კურსის გავლის შედეგად მიღებული სამეცნიერო-კვლევითი უნარები, კვალიფიკაცია და კომპეტენცია კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობას მისცემს დამოუკიდებლად წარმართოს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაო, აგრეთვე გაუძღვეს სალექციო კურსებს როგორც არჩეული სპეციალობით, ისე ბევრად უფრო ფართო ასპექტით.



ხელოვნებათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება ფართო და ღრმა განათლება და პროფესიული ცოდნა მსოფლიოხელოვნების მასშტაბით, ამასთანავე ექნება უნარი,  პრაქტიკულად გამოიყენოს სამწლიანი მომზადების პროცესში დაგროვილი ცოდნა, კრიტიკულად გააანალიზოს სხვადასხვა ხასიათის ფაქტობრივი მონაცემები, მეთოდოლოგიის სწორი შერჩევით შემოქმედებითად განავითაროს იგი, პასუხისმგებლობით მოეკიდოს სამეცნიერო ინფორმაციის დამუშავებასა და გავრცელებას პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით.  



ცოდნა და გაცნობიერება

· დოქტორანტი ავლენს ხელოვნებათმცოდნეობის დარგის განვითარების ისტორიის მაღალკვალიფიციურ ცოდნას და ამ მიმართულებით მსოფლიო ხელოვნების სფეროში არსებული გამოცდილების, სპეციფიკური ამოცანებისა და მეთოდოლოგიის პრინციპების ფართო და ღრმა ცოდნას; 

· დოქტორანტი კარგად იცნობს ხელოვნებათმცოდნეობის დარგის სპეციფიკას, მისი შეფასების კრიტერიუმების თავისებურებებს, კრიტიკულად აანალიზებს განსხვავებულ ფაქტობრივ მონაცემებს და ღრმად აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას ცოდნის გავრცელებისა და დარგის შემდგომი შემოქმედებითი განვითარების საქმეში სწორად შერჩეული მეთოდიკისა და ინსტრუმენტალისტური მიდგომის მეშვეობით; 

· დოქტორანტი ღრმად აცნობიერებს მხატვრული შემოქმედების თავისებურებების გაცნობიერება-წარმოჩენის მნიშვნელობას წარსულისა და თანამედროვეობის შემოქმედებითი ასპექტების კომპლექსური კვლევისათვის, რაც უშუალო დუკავშირდება ქვეყნის კულტურის კვლევას, პოპულარიზაციას და შემდგომ განვითარებას.   



ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; არჩეული სპეციალობის შესაბამისად შეუძლია ახალი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. შეუძლია დარგის კვლევის მეთოდების და გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. 

აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ დარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს საკვლევად აჩეული დარგის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. 	

კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს.



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები

· ხელოვნებათმცოდნეობის მეთოდოლოგიის ცოდნასთან ერთად, დოქტორანტი კარგად იცნობს უმაღლეს სასწავლებელში სხვადასხვა დონეზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვის სპეციფიკას და ფლობს შესაბამის მეთოდიკას; 

· დოქტორანტს შეუძლია შექმნას მაღალკვალიფიციური გამოკვლევები მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ძირითადი ტენდენციებისა და მიმართულებების სწორად გაანალიზების საფუძველზე;

· ხელოვნების სფეროში პუბლიკაციების მომზადების გარდა, დოქტორანტს შეუძლია უხელმძღვანელოს და მონაწილეობა მიიღოს სამუზეუმო, ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ტურიზმის დაგეგმარების საკითხებში, მედია-პროექტების, საგამოფენო-საექსპოზიციო, აგრეთვე სხვადასხვა ხასიათის პრეზენტაციების, აქციების ორგანიზებასა და განხორციელებაში;

· დოქტორანტს გააჩნია მუზეუმის სპეციფიკისა და კოლექციების ტიპის გათვალისწინებით სხვადასხვა ხასიათის მუდმივი და დროებითი (შემეცნებითი, თემატური, სისტემური, ინტერაქტიული, გამოყენებითი და სხვა) გამოფენების კონცეფციისა და პროექტის შემუშავების, განხორციელებისა და ხელმძღვანელობის უნარი; აგრეთვე საზოგადოების ყველა სოციალური, ეთნიკური და ასაკობრივი ჯგუფისათვის სასწავლო-საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროექტების შექმნის უნარი;

· დოქტორანტს შეუძლია განახორციელოს ხელოვნების ნაწარმოებისა და სამუზეუმო კოლექციის მრავალმხრივი და მაღალკვალიფიციური ექსპერტიზა;



· ხელოვნებამცოდნეობის დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;     შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს ხელოვნებათმცოდნეობის დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია დარგისა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. 

· კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა

პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.



დასკვნის უნარი

· ანალიზისა და შეფასების უნარი ხელოვნებათმცოდნეობის სფეროსთან დაკავშირებული კონკრეტული საკითხებისა და პრობლემების გადაწყვეტად;

· ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რითაც ხდება ახალი. მეთოდოლოგიის შემუშავება/განვითარების ხელშეწყობა; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;

· იდეისადმი შემოქმედებითი მიდგომისა და აქტივობის სინთეზი კვლევის, სამხატვრო გამოფენებისა და საგანმანათლებლო პროექტების შემუშავების, პრაქტიკულად განხორციელებისა და პრეზენტაციის პროცესში;



კომუნიკაციის უნარი

· ინტერპერსონალური ურთიერთობების დამყარებისა და ინტერდისციპლინარულ ჯგუფში მუშაობის უნარი;

· სხვადასხვა სახის სამეცნიერო, საგამოფენო და საგანმანათლებლო პროექტების შექმნის უნარი ხელოვნებათმცოდნეობის სფეროში მოღვაწე მეცნიერებისა და კულტურის სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელთა მოთხოვნებისა და ინტერესების გათვალისწინებით, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მასშტაბით. 

· ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე.

· დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი; სიტუაციაში ადაპტაციისა და საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებისათვის აუცილებელი დამატებითი სახსრების მოზიდვისათვის პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი.



სწავლის უნარი

· უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში;

· დროის სწორად ორგანიზების უნარი სასწავლო პროგრამის ათვისებისა და კონკრეტული პროექტების შემუშავების პროცესში, რამაც სამომავლოდ, უნდა უზრუნველყოს მოთხოვნის შესაბამისი პროდუქტი–დოქტორანტის შემოქმედებითი აქტივობა სწორად გათვლილი და გაწერილი ეტაპების თანახმად. 

· ინტერნეტ-რესურსების გამოყენება;

· Power-point-ში მუშაობის უნარი, სამეცნიეროკონფერენციების, გამოფენების, საგანმანათლებლო პროექტების და სხვადასხვა ხასიათის აქციების პრეზენტაციის პროცესში; 

· აუდიო და ფოტოტექნოლოგიების გამოყენება სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების, საგამოფენო და სხვა პროექტების შექმნისა და პრეზენტაციის პროცესში.

· ზეპირი, წერილობითი და ვიზუალური კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე; 



ღირებულებები

· ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.







სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.







სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 



კვლევით კომპონენტი: 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:



დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40 და ნაკლები ქულა არის შეფასება sub omni canone (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფ. ზაზა სხირტლაძე

ელ-ფოსტა: zazaskhirtladze@hotmail.com








სადოქტორო პროგრამის სასახელწოდება: განათლების მეცნიერებები / Education Sciences 



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  განათლების მეცნიერებების დოქტორი / PHD in Education



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, 120 ECTS კრედიტი კი კვლევითი კომპონენტისათვის.



სწავლების ენა: ქართული ენა





პროგრამის მიზანია განათლების სფეროში ისეთი სამეცნიერო კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს სფეროში მიმდინარე პროცესების მეცნიერულ საფუძველზე, ქართული ტრადიციებისა და კულტურის, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით წარმართვას. ამასთანავე შეძლებს სამეცნიერო მუშაობის ახალ სტანდარტებზე გადაყვანას და საერთაშორისო აკადემიურ სივრცეში ჩართვას და, რაც მთავარია, მეცნიერული მონაპოვრების პრაქტიკულ საქმიანობაში, კერძოდ კი სასკოლო ცხოვრებაში გადატანას.

სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი სავარაუდო საკვლევი პრობლემები: 

1. აღზრდის, განათლებისა და სწავლების პროცესი ყველა ტიპის სკოლაში (ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა, უმაღლესი სკოლა, პროფესიული სკოლა) და სკოლამდელ დაწესებულებაში;

2. სოციუმის გავლენები მოზარდის აღზრდასა და განვითარებაზე;

3. ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ მოზარდთა აღზრდის პრობლემები;

4. მცირეწლოვანთა სამართალდარღვევის პრობლემები;

5. ყველა ტიპის სკოლის სტრუქტურული და ორგანიზაციული საკითხები, ხელმძღვანელი კადრისა და მასწავლებლის პროფესიული მახასიათებლები; 

6. ზრდასრულთა განათლების პრობლემები; 

7. ცალკეულ საგანთა სწავლების მეთოდიკის საკითხები ყველა ტიპის სკოლაში.



პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· ნებისმიერი დარგის მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი. 

· დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ–ერთი ევროპული სამეცნიერო ენის (ინგლისური, გერმანული ან ფრანგული) არანაკლებ B2 დონეზე ცოდნის დადასტურება (შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერტიფიკატის წარმოდგენა).

· სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის (შესაბამისი ქვედარგის ხელმძღვანელის) თანხმობა;

· გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 



სწავლის  შედეგი: 

ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტმა იცის:

· პედაგოგიკურ/ფსიქოლოგიური დისციპლინები;

· მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემების აგების პრინციპები;

· საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა, მისი საკანონმდებლო ბაზა;

· საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული აკრედიტაციისა და ევალუაციის მოდელები;

· ბოლონიის პროცესის ამსახველი დოკუმენტები;

· ზოგადი და უმაღლესი განათლების მეთოდოლოგიური საფუძვლები და თანამედროვე ტექნოლოგიები;

· პედაგოგიური კვლევის მეცნიერული მეთოდები;

· განათლების ისტორია;

· ზრდასრულთა განათლების საკითხები;

· განათლების პოლიტიკის სფეროსთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და თეორიები; 

· არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით განახლებული ფარგლების გაცნობიერება.



განათლების მეცნიერებების დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; არჩეული სპეციალობის შესაბამისად შეუძლია ახალი სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. შეუძლია დარგის კვლევის მეთოდების და გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. აქვს მეცნიერების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ დარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს, მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი. მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს საკვლევად აჩეული დარგის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. 

კურსდამთავრებულს შეუძლია დარგობრივი სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება. აქვს სამეცნიერო ჯგუფის ლიდერისათვის საჭირო ჩვევები. იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 







ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება

პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს შეუძლია:

· საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემის ხედვა მსოფლიო კონტექსტში;

· ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის საჭიროებების განსაზღვრა და შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნაში მონაწილების მიღება;

· საგანმანათლებლო სისტემის ყველა დონეზე განათლების ხარისხის შეფასება;

· მეცნიერული კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება;

· ტრეინინგ-კურსებისა და სემინარების ორგანიზება, სწავლება და გაძღოლა;

· საგანმანათლებლო დოკუმენტაციის დამუშავება;

· სხვადასხვა კონტექსტში უმაღლესი განათლების პრობლემების თანამშრომლობით გადაწყვეტა, პერსონალური და ფართო ავტონომიური ინიციატივების გამოჩენა;

· უმაღლესი განათლების მმართველობის სფეროსთან ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე საკუთარი პრაქტიკული და კვლევითი საქმიანობის ადაპტირება. 

· ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება, ახლებური კვლევით და ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომელიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში.



განათლების მეცნიერებების დოქტორს შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები,  მას შეუძლია შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;     შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან;  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს განათლების მეცნიერებების დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია დარგისა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება. 

კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩინა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება ან/და დახვეწა პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმის მისაცემად. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.



დასკვნის უნარი

 პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:

· საგანმანათლებლო კონცეფციების, თეორიებისა და პოლიტიკის საკითხების სისტემური ანალიზის უნარი;

· პროფესიულ სფეროში პრობლემების ხედვისა და მისი დამოუკიდებლად სწორი და ეფექტური გადაწყვეტის უნარი;

 

კომუნიკაციის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:

· პროფესიულ სფეროში კომუნიკაციის ყველა ფორმის გამოყენების უნარი;

· ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშის დასაბუთებული წარმოჩენის უნარი; 

· საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში უცხოურ ენაზე ჩართვის უნარი.



  

სწავლის უნარი

პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:

· საქმიანობის პროცესში – სწავლება, სწავლა, სამეცნიერო კვლევა სხვ. – ახალი იდეების გენერირების, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად პროცესების წარმართვის უნარი; 

· დარგის განვითარების კვალობაზე, პროფესიული საჭიროებების განსაზღვრისა და სწავლის დამოუკიდებლად ორგანიზების უნარი. 

        

ღირებულებები

პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტს აქვს:

· ახალი საგანმანათლებლო საჭიროებებისა და მოთხვნების   დანახვის უნარი;

· საკუთარი საქმიანობის რეფლექსიის, შეფასებისა და    თვითკრიტიკის უნარი.

· ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავების უნარი.



დასაქმების სფეროები

· უმაღლესი სკოლა – სამეცნიერო და სასწავლო სფერო;

· განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

· განათლების რეგიონული და რაიონული მმართველობის უწყებები;

· განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რეფორმის განმახორციელებელი სექტორი;

· ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის ხელმძღვანელი, ადმინისტრაციული თუ შინაარსობრივი მართვის კონსულტანტი;

· უმაღლესი სკოლის ადმინისტრაციული თუ შინაარსობრივი მართვის სექტორი;

· განათლების საკითხებით დაკავებული არასამთავრობო სექტორი.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: 

სასწავლო კომპონენტი: სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91-100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით ხელმძღვანელის მიერ 60 ქულის (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია 40 ქულის ფარგლებში წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 



კვლევით კომპონენტი: 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12  ქულა,  დასკვნა  დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.





დისერტაციის შეფასება: სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:



დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.



საკონტაქტო ინფორმაცია: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.  ქეთევან ჭკუასელი 

ტელ.: 22 23 76;

E-mail: chkuaselik@yahoo.com


სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ამერიკისმცოდნეობა / American Studies 



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი / PhD in American Studies 



სადოქტორო პროგრამა დოქტორანტებს სთავაზობს ოთხ საკვლევ მიმართულებას: ისტორია-პოლიტიკა, ფილოლოგია, სოციალური საკითხები  და ხელოვნება, რომელთა გაღრმავებული ინტეგრირებული სწავლება და კვლევა არის გათვალისწინებული პროგრამით.

დოქტორანტებს კონკრეტული საკვლევი პრობლემის არჩევისას საშუალება მიეცემათ, იმუშაონ პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება  ინტერდისციპლინარული იყოს (მაგალითად, ისტორია/ლიტერატურა, პოლიტიკა/ისტორია, ისტორია/ქალთა საკითხები, ლიტერატურა/ქალთა საკითხები, ფილოსოფია/რელიგია, ისტორია/მიგრაციული პროცესები, მულტიკულტურალიზმი/სოციალური პრობლემები, ხელოვნება/ტურიზმი და ა.შ.), რაც ამერიკისმცოდნეობის უმნიშვნელოვანეს სპეციფიკას წარმოადგენს. გარდა ამისა, მათ შეეძლებათ იმუშაონ აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის საგარეო პოლიტიკის პრობლემებზე მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონსა თუ ქვეყანაში.





სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ექვსი სემესტრი (180 კრედიტი). კრედიტები ნაწილდება შემდეგნაირად: 

· 60 კრედიტი – სასწავლო კომპონენტი; 

· 120 კრედიტი – სამეცნიერო–კვლევითი კომპონენტი



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი:

ამერიკისმცოდნეობა ინტერდისციპლინარული/მულტიდისციპლინარული სადოქტორო პროგრამაა, რომელიც მსოფლიოს მრავალ წამყვან უნივერსიტეტში არსებობს და დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ის აქტუალურია საქართველოშიც, სადაც ინტერესი განათლებისა და მეცნიერების აღნიშნული დარგისადმი ყოველწლიურად იზრდება. პროგრამით გათვალისწინებული საკვლევი პრობლემების თემატიკა უაღრესად მრავალფეროვანია და გულისხმობს აშშ-ის, კანადისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროს _ ისტორიის, ფილოსოფიის, პოლიტიკის, ეკონომიკის, საზოგადოების, სულიერი და მატერიალური კულტურის _ შესწავლას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობის, ამერიკაში ქართული დიასპორისა და ყველა იმ საკითხს, რომლის ცოდნა საქართველოსთვის პრიორიტეტულია. აშშ-ისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების მიღწევებისა თუ პრობლემების ობიექტური ანალიზი ქართველ მეცნიერებს საკუთარი ქვეყნის პრობლემების გადაწყვეტაშიც დაეხმარება.

დღეს, როდესაც აშშ–სა  და ლათინური ამერიკისადმი ინტერესი სულ უფრო იზრდება, საქართველოს სჭირდება მკვლევრები, ექსპერტები და კვალიფიციური კადრები, რომლებიც ამერიკისმცოდნეობის დარგში მეცნიერულად დასაბუთებული ნაშრომების შექმნას შეძლებენ. Aამ ნაშრომებს მეცნიერული ღირებულების გარდა, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. სამეცნიერო კვლევის შედეგები პოზიტიურ წვლილს შეიტანს ქართული სახელმწიფოს არაერთი სასიცოცხლოდ აუცილებელი პრობლემის – სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის, დემოკრატიის ხარისხის ამაღლების, საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფორმირების, ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობების გათავისების, მსოფლიო თანამეგობრობაში სრული ინტეგრირების – გადაწყვეტაში.

წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს: მოამზადოს ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი, რომელსაც ექნება ამერიკისმცოდნეობის, მის მიერ არჩეული, და მომიჯნავე მიმართულებების სრულყოფილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა; სრულად დაეუფლება სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდებს; მიიღებს კვლევისა და სასწავლო პროცესში მონაწილეობის გამოცდილებას, რის შედეგადაც მზად იქნება უმაღლეს საგანმანათლებლო თუ სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში სამსახურისთვის; პროგრამა მოამზადებს როგორც თეორეტიკოს, ასევე პრაქტიკოს მეცნიერებსა და პედაგოგებს, რომლებსაც სასწავლო და სამეცნიერო დაწესებულებებში, სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობისთვის აუცილებელი კვალიფიკაცია ექნებათ.

 

პროგრამაში ამერიკელი მეცნიერების ჩართვის შესაძლებლობა არსებობს, რომლებიც თანახელმძღვანელების ან კონსულტანტების ფუნქციას შეასრულებენ. ასევე, სპეციალური პროგრამებით, სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის მიზნით, შესაძლებელია დოქტორანტების აშშ-ში შესაბამის სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებში მივლინება.



წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის შემუშავებისას გათვალისწინებულია 2005 წლის 19-20 მაისს უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელი ევროპელი მინისტრების ბერგენის (ნორვეგია) კონფერენციის მიერ ჩამოყალიბებული დებულებები. 





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მაგისტრის ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული ერთსაფეხურიანი სწავლების დიპლომი ამერიკისმცოდნეობაში; ასევე ჰუმანიტარულ და სოციალურ  მეცნიერებებში და მათ დარგებში/ქვედარგებში, განათლებაში, ბიზნესის ადმინისტრირებაში;  ზოგიერთ  მიმართულებათშორის  დარგში:  კულტურის კვლევები, რეგიონმცოდნეობა.

· თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება იმ კონკურსანტებს, რომლებსაც ექნებათ სამეცნიერო პუბლიკაციები ამერიკის თემატიკაზე, სხვადასხვა სამეცნიერო (მათ შორის, სტუდენტთა) სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილეეებს (სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დიპლომი წარმოდგენილი უნდა იყოს სხვა საბუთებთან ერთად);

· მისაღები გამოცდა ინგლისურ ენაში  (ინგლისური ენის ცოდნა მინიმუმ B-2 დონეზე) ან შესაბამისი სერტიფიკატის წარმოდგენა.

· სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის (შესაბამისი ქვედარგის ხელმძღვანელის) თანხმობა;

· გასაუბრება სპეციალობაში და გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 



სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება: 

· ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები. არჩეული სპეციალობის შესაბამისად შეუძლია ახალი  სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. შეუძლია დარგის გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება.

· შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული; აცნობიერებს ამერიკისმცოდნეობის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს საკვლევად არჩეული დარგის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან.

· ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს აქვს ამერიკის ცხოვრების კონკრეტული სფეროების  ღრმა ცოდნა; აშშ-ის, კანადის ან ლათინური ამერიკის ნებისმიერი ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური ან კულტურული განვითარების, ასევე, ამერიკელი ერის თვითმყოფადობის, მულტიკულტურული, პოლიეთნიკური, პოლიკონფესიური საზოგადოების თავისებურებების, პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების, კულტურისა და პრესის, ლიტერატურის, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების კონკრეტული პრობლემების გაცნობიერება, რაც დოქტორანტს აძლევს ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას და ეხმარება ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერებაში;

· ფართო და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების, საუნივერსიტეტო კურსებისა და სპეციალური სასწავლო კურსის შესწავლის საფუძველზე, დოქტორი ფლობს მეცნიერული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, იღრმავებს წარმოდგენას ამერიკისმცოდნეობის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, ეცნობა ამერიკისმცოდნეობის ძირითად პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ფაქტებისა და მოვლენების გააზრებას შესაბამის სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტში. ამ ცოდნას იგი გამოიმუშავებს სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. გარდა ამისა, სასწავლო პროცესში ჩართვა დოქტორანტს აძლევს, ერთის მხრივ, ცოდნის გაღრმავების, მეორე მხრივ კი, სასწავლო საქმიანობისათვის მომზადების საშუალებას. 

· იცის რეგიონმცოდნეობის და, კერძოდ, ამერიკისმცოდნეობის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; აქვს მეცნიერებების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი.  მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული.

· აქვს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ამერიკისმცოდნეობის სფეროში რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას მისცემს;

· აქვს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც ამერიკისმცოდნეობის სფეროში რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას მისცემს;

· შეუძლია დარგში სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება.

· აცნობიერებს ამერიკისმცოდნეობის მიმართულებისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური დილემების ანალიზი, მართვა და გადაჭრა.

· იცის მეცნიერული ანალიზის ხერხები და მეთოდები.  





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

· ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია ნებისმიერი სფეროდან (პოლიტიკა, ისტორია, ლიტერატურა, ეკონომიკა, ფილოსოფია, კულტურა და ა.შ.) ამერიკისმცოდნისათვის აუცილებელი აქტუალური პრობლემებისა და მიღწევების გათვალისწინებით ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; აშშ-ის და ლათინური ამერიკის ქვეყნების როგორც მიღწევების, ასევე პრობლემების ცოდნის გამოყენების უნარი საკუთარი ქვეყნის პრობლემების  უკეთ გაცნობიერებასა და მათი გადაჭრის გზების მოძიება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ შორის, კვლევის, სწავლების დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; აშშ-საქართველოს მრავალმხრივი ურთიერთობისა და მისი განვითარების პერსპექტივების გაცნობიერებისა და ამერიკაში ქართული დიასპორის ისტორიისა და მისი თანამედროვე პრობლემების ცოდნის გზით, ამ ურთიერთობის გაღრმავებისა და დიასპორის პრობლემების მოგვარების გზების ძიება;

· მას შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე  სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდების გამოყენებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები; შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო თუ ანალიტიკური ტიპის დაწესებულებებში მუშაობისას. 

· მას შეუძლია ამერიკისმცოდნეობის დარგში იპოვოს კომპლექსური  პრობლემების გადაჭრის გზები,  შეიმუშავოს  ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული;

· შეუძლია დაგეგმოს კვლევითი და პრაქტიკული ამოცანები და განხორციელოს ისინი დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე.

· ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი დაუფლებულია დარგის სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის დონეზე.

მას შეუძლია თანამედროვე კვლევის სტანდარტებზე მორგება და შესაბამისად,  ახალი უნარების განვითარება.



დასკვნის უნარი 

· ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით რთული, ახალი და წინააღმდეგობრივი მონაცემების  ანალიზი, სწორი, სტრატეგიული და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება.

· მას შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც ამერიკისმცოდნეობის დარგში ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და განვითარებას შეუწყობს ხელს.

· მას შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს პროფესიული და ინტერდისციპლინური კომპლექსური პრობლემები; შეიმუშაოს და გამოიყენოს ახალი იდეები და მეთოდები ამ პრობლემების გადასაჭრელად და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად გამოიყენოს დამატებითი რესურსები.          

·     ამერიკისმცოდნეობის დოქტორი დამოუკიდებლად გეგმავს და ხელმძღვანელობს ჯგუფის მუშაობას სამეცნიერო, კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის  პროექტზე, თანამედროვე და ეფექტური მეთოდების, მიდგომების გათვალისწინებით.



კომუნიკაციის უნარი 

ცოდნის გამდიდრება და სააუდიტორიო მუშაობის პრაქტიკა ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს უყალიბებს საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების დასაბუთებული წარმოჩენის, სამეცნიერო დისკუსიაში მონაწილეობისა და მისი წარმართვის უნარს, კერძოდ:

· ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია ქართულ და ინგლისურ (და ესპანურ) ენებზე. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა ქართულ და ინგლისურ (და ესპანურ) ენებზე. 

თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.



სწავლის უნარი

ამერიკისმცოდნეობის სფეროში გამოქვეყნებული უახლესი ლიტერატურის ათვისების, კვლევისა და საქმიანობის პროცესში მისი მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა:

· შეძლებს ახალი იდეებისა და ცოდნის რეპრეზენტაციას პროფესიულ კვლევასა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.

· გამოიყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს.

· დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და ზედამხედველობს ინოვაციურ კვლევას, იყენებს და თავად შეიმუშავებს კვლევის უახლეს მეთოდებს და გეგმავს მათ ადაპტირებას საერთაშორისო კვლევის მეთოდებში.

დამოუკიდებლად შეიმუშავებს ახალ პროექტებს და ახორციელებს სწორ მენეჯმენტს.



ღირებულებები 

ამერიკისმცოდნეობის სფეროში დაგროვილი ცოდნა დოქტორს უყალიბებს გააზრებულ ცოდნას ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი მრავალფეროვნების, დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ:

· ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს გაცნობიერებული აქვს მისი მიმართულებისათვის სპეციფიკური ეთიკური პრობლემები და შეუძლია ეთიკური ღირებულებების დაცვა.

ამერიკისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია თანამედროვე საგანმანათლებლო ღირებულებათა სისტემის კვლევა და მისი ადაპტირება საკუთარი ქვეყნის საგამანათლებლო სივრცეში. მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად, ის აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს და, საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს ახალი დემოკრატიული, ლიბერალური ღირებულებების ფორმირებაში. ხელს უწყობს უცხო სახელმწიფოებთან და ხალხებთან წარმოებული ურთიერთობების სამართლებრივი და ეთიკური ასპექტების შემეცნება – განჭვრეტას.





სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: 

სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონულ და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.





სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 



კვლევით კომპონენტი: 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს კვლევითი ნაშრომის ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.



დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;



უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.





საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოც. პროფ. ელენე მეძმარიაშვილი 

ელ-ფოსტა: elene.medzmariashvili@tsu.ge 


სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კულტურის კვლევები / Cultural Studies



მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: კულტურის კვლევების დოქტორი / PhD in Cultural Studies



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: ექვსი სემესტრი (180 კრედიტი). სადოქტორო პროგრამაში 180 კრედიტი ნაწილდება შემდეგნაირად:

· 60 კრედიტი - სასწავლო კომპონენტი

· 120 კრედიტი - კვლევითი კომპონენტი.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: კულტურის კვლევები (Cultural Studies) ახალი და სწრაფად განვითარებადი სამეცნიერო მიმართულებაა. მისი მიზანია კულტურის გაგება მთელი თავისი სირთულითა და მრავალფეროვნებით, აგრეთვე იმ სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტის ანალიზი, რომელშიც კულტურა ფუნქციონირებს. დღეს, როცა კულტურის ფენომენისადმი ინტერესი სულ უფრო იზრდება და მას საგანგებო ადგილი ეთმობა მსოფლიოს მომავალი განვითარების ყველა მეტ-ნაკლებად საყურადღებო ვერსიაში, ფრიად მნიშვნელოვანია კულტურის კვლევათა სპეციალისტების მომზადება საუნივერსიტეტო სივრცეში. 

წარმოდგენილი პროგრამა მიზნად ისახავს კულტურის ფენომენის კვლევის საკვანძო მომენტების გამოკვეთასა და სპეციალისტების მომზადებას ჩვენი ქვეყნისა და რეგიონისათვის განსაკუთრებით აქტუალური საკითხების მეცნიერული კვლევისათვის; დარგში მიღებული ცოდნის გაღრმავებას; ძირითადი მეცნიერული უნარების განვითარებას; კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების შესწავლას. კურსდამთავრებულს უნდა შესწევდეს უნარი, კრიტიკულად გააანალიზოს დაგროვილი ცოდნა, შემოქმედებითად განავითაროს იგი და პასუხისმგებლობით მოეკიდოს სამეცნიერო ინფორმაციის ტრანსფორმაციასა და გავრცელებას პუბლიკაციების, სწავლებისა და პრაქტიკაში დანერგვის გზით.





პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 

· მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი კულტურის კვლევებში, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და მათ დარგებში/ქვედარგებში, ხელოვნებაში, განათლების მეცნიერებებში, არქიტექტურაში, რეგიონმცოდნეობაში; 

· ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე სერტიფიკატი და/ან შესაბამისი გამოცდა.

· სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის თანხმობა;

· გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 





სწავლის შედეგი:

დოქტორანტურაში სწავლის შედეგი და კომპეტენცია მოკლედ შემდეგნაირად შეიძლება განისაზღვროს: კულტურის კვლევების დოქტორს უნდა შეეძლოს: კვლევის შედეგად ახალი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შექმნა; დაგროვილი ცოდნის შემოქმედებითი განვითარება; კულტურის კვლევების ისტორიისა და ძირითადი მიმართულებების გაგება; ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნირებათა სივრცეში კულტურის კვლევების ადგილის განსაზღვრა; თანამშრომლობა სხვა დარგების წარმომადგენლებთან ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების პროცესში; ცოდნის ეფექტური და გასაგები ფორმით გადმოცემა; მას უნდა ესმოდეს მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების ასპექტები. სადოქტორო პროგრამით მომზადებულ სპეციალისტს უნდა შეეძლოს როგორც სასწავლო, ასევე კვლევითი პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება.



ცოდნა და გაცნობიერება

ფართო და მრავალფეროვანი თეორიული მიდგომების, საუნივერსიტეტო კურსებისა და სპეციალური სასწავლო კურსის შესწავლის საფუძველზე, დოქტორანტი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის დარგის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები. შეუძლია ახალი  სამეცნიერო-ტერმინოლოგიური აპარატით ოპერირება. შეუძლია დარგის გამოყენებითი ასპექტების აქტუალიზება. შეუძლია კულტურის კვლევების დარგში სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; 



დაუფლებულია მეცნიერული კვლევის თანამედროვე მეთოდებს, კულტურის ფენომენის მეცნიერული ანალიზის ხერხებსა და მეთოდებს, აქვს ღრმა წარმოდგენა კულტურის კვლევის ინტერდისციპლინურ ხასიათზე, იცნობს ძირითად პრობლემებს და განვითარების ტენდენციებს კულტურის კვლევებში. აცნობიერებს კულტურის კვლევების ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში და მის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ფაქტებისა და მოვლენების გააზრებას შესაბამის სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტში. ამ ცოდნას იგი იყენებს სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. გარდა ამისა, სასწავლო პროცესში ჩართვა დოქტორანტს აძლევს, ერთი მხრივ, ცოდნის გაღრმავების, მეორე მხრივ კი სასწავლო საქმიანობისათვის მომზადების საშუალებას.

კულტურის კვლევების დოქტორი იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს.

კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

კულტურის კვლევების დოქტორის აქვს ემპირიული მასალის ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარი, შეუძლია საკვლევი საკითხის მკაფიო იდენტიფიცირება, კვლევის მეთოდისა და თეორიული ჩარჩოს ადეკვატური განსაზღვრა და დასაბუთება, მასალის მოძიება, კრიტიკული ანალიზი, სისტემატიზაცია, ემპირიული და თეორიული მასალის შეჯერება, კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ზეპირი და წერილობითი ფორმით.



მას შეუძლია იპოვოს კომპლექსური პრობლემების გადაჭრის გზები, შეიმუშავოს ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;     შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო დაწესებულებასა თუ უნივერსიტეტში მუშაობისას. შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან; შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია  მოამზადოს დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები.

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს აქვს აკადემიურ გარემოში საჭირო ტექსტების (სამეცნიერო ნაშრომი, რეცენზია და სხვ.) შექმნის, მათი შეფასებისა და პრეზენტაციის უნარი. შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სხვადასხვა ტიპის სამეცნიერო პროექტების შემუშავება. შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ.



დასკვნის უნარი

მრავალი სხვადასხვა პერსპექტივით საკვლევი საკითხების განხილვა, თითოეული მიდგომის საფუძვლიანი კრიტიკული ანალიზი და შეფასება, რაც ხელს უწყობს კვლევის მეთოდოლოგიის სწორ და დასაბუთებულ შერჩევას, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უნარის განვითარებას.




კომუნიკაციის უნარი

ცოდნის გამდიდრება და სააუდიტორიო მუშაობის პრაქტიკა სტუდენტს უყალიბებს საკუთარი ცოდნისა და გაწეული მუშაობის შედეგების დასაბუთებული წარმოჩენის, სამეცნიერო დისკუსიაში მონაწილეობისა და მისი წარმართვის უნარს ქართულ და უცხოურ ენაზე.



სწავლის უნარი

კულტურის კვლევათა სფეროში გამოქვეყნებული უახლესი ლიტერატურის ათვისების, კვლევისა და საქმიანობის პროცესში მისი მუდმივი გამოყენებისათვის მზაობა.



ღირებულებები: კულტურის კვლევათა სფეროში დაგროვილი ცოდნა სტუდენტს უყალიბებს წარმოდგენას ღირებულებათა რაობისა და მნიშვნელობის, აგრეთვე მათი მრავალფეროვნების, დამკვიდრების გზებისა და მეთოდების შესახებ. 



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.







სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 







კვლევითი კომპონენტი: 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.



დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.



საკონტაქტო პირი: 

პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ნინო ჩიქოვანი 

 ელ-ფოსტა: nn_chikovani@yahoo.com, icstbilisi@gmail.com






სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რუსეთისმცოდნეობა/Russian Studies

             

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი / PhD in Russian Studies



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა





პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS  განკუთვნილია  სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი კვლევით კომპონენტზე.



სწავლების ენა: ქართული ენა



პროგრამის მიზანი: 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რუსეთისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამა ითვალისწინებს უნივერსიტეტის მისიით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელებას - საზოგადოების ინტელექტუალური, ზნეობრივი, კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას, ინოვაციურ კვლევებსა და სწავლებას, სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებას და კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებას, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებას.

დღეს საქართველოს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას აუცილებლად სჭირდება მკვლევრები, ექსპერტები და კვალიფიციური კადრები, რომლებიც რუსეთისმცოდნეობის დარგში მეცნიერულად დასაბუთებული ნაშრომების შექმნას შეძლებენ. Aამ ნაშრომებს მეცნიერული ღირებულების გარდა, დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ექნება. სამეცნიერო კვლევის შედეგები თავის პოზიტიურ წვლილს შეიტანს დამოუკიდებული ქართული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის, შინაგანი სტაბილურობისა, თუ სხვა არაერთი სასოცოცხლოდ აუცილებელი პრობლემის გადაწყვეტაში. სადოქტორო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს დოქტორის ხარისხის მქონე სპეციალისტები, კვალიფიციური მკვლევარები და ექსპერტები, რომლებიც შესძლებენ რუსეთის ისტორიის, პოლიტიკის, ეკონომიკის, სამართლის, კულტურის და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებზე მუშაობას, სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების კვლევას. 

თსუ-ში ამ დარგის სინთეზურად სწავლება და ფუნდამენტურად კვლევა  2008-2009 სასწავლო წლიდან დაიწყო მაგისტრატურის საფეხურზე. “რუსეთისმცოდნეობის” სადოქტორო პროგრამა თსუ-ში პირველად 2009-2010 სასწავლო წელს ამოქმედდა. 

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ როგორც რუსეთისმცოდნეობის, ასევე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, სოციალურ მეცნიერებათა, სამართლის მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირები.



სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები:

· რუსეთისმცოდნეობის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა და მათი დარგების/ქვედარგების, სამართლისა და მისი დარგების/ქვედარგების  მაგისტრის ან მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; 

· ერთ-ერთი უცხო ენის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) ცოდნა B2 დონეზე სერტიფიკატი და/ან შესაბამისი გამოცდა.

· სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის თანხმობა;

· გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 



სწავლის შედეგები: 

ცოდნა და გაცნობიერება:

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი სიღრმისეულად ფლობს დარგში შემუშავებულ თეორიულ და კვლევით მეთოდებს. იცის რეგიონმცოდნეობის და კერძოდ, რუსეთისმცოდნეობის განვითარების ძირითადი კანონზომიერებები, ძირითადი და უახლესი კონცეფციები; აქვს მეცნიერებების უახლეს მიღწევებზე  დაფუძნებული ფართო,  ღრმა და სისტემური ცოდნა მის მიერ არჩეულ ქვედარგში, რაც შესაძლებლობას აძლევს მუშაობა წარმართოს საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე, ობიექტური და ახლებური ხედვის საფუძველზე  გადააფასოს არსებული ცოდნისა და ღირებულებების გარკვეული ნაწილი.  მას შეუძლია იმ ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული.

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი აცნობიერებს რუსეთისმცოდნეობის ადგილს თანამედროვე ჰუმანიტარული ცოდნის სისტემაში; აცნობიერებს საკვლევად არჩეული დარგის ურთიერთკავშირს სხვა ჰუმანიტარული დარგის მეცნიერებებთან. 	

· აქვს უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც რუსეთისმცოდნეობის სფეროში რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას მისცემს;

· რუსეთისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია რუსეთისმცოდნეობის დარგში სამეცნიერო ტიპის ტექსტების შექმნა და შესაბამისი თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გაფორმება და არგუმენტირება აკადემიური ფორმით; სხვების პოზიციის შეფასება/განხილვა კორექტული სახით; წერის დროს ადეკვატური ლექსიკისა და ენობრივი  სტილის გამოყენება.  

· იცნობს სამეცნიერო კვლევისა და განვითარების ხელშემწყობი ეროვნული და საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდების მუშაობის პრინციპს და საგრანტო პროექტების, სამეცნიერო პუბლიკაციების შედგენის საკვანძო მომენტებს. ფლობს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების საშუალებით სწავლების პროცესის წარმართვის უნარს და ელექტრონული სწავლების საფუძვლებს. მონაწილეობს ელექტრონული სწავლებისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში. კურსდამთავრებულმა იცის ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე ძირითადი პროცესები, საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის არსი, ბოლონიის პროცესის მახასიათებლები და მისი ძირითადი ამოცანები, საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების ძირითადი პრინციპები, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნები; ფლობს უმაღლეს სკოლაში სწავლების მეთოდების საფუძვლებს, აცნობიერების მის მიზნებსა და შედეგებს. 

· აცნობიერებს რუსეთისმცოდნეობის მიმართულებისათვის სპეციფიკურ ეთიკურ პრობლემებს და შეუძლია ეთიკური დილემების ანალიზი, მართვა და გადაჭრა.





ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია დამოუკიდებლად  აწარმოოს  კვლევა თანამედროვე  სამეცნიერო კვლევითი და ანალიტიკური  მეთოდებით. შექმნას მეცნიერული ღირებულების მქონე საკვალიფიკაციო ნაშრომი და პუბლიკაციები;     შეძენილი ცოდნა და  კომპეტენციები წარმატებით გამოიყენოს პრაქტიკაში, სამეცნიერო თუ ანალიტიკური ტიპის დაწესებულებებში მუშაობისას. 

· მას შეუძლია რუსეთისმცოდნეობის დარგში იპოვოს კომპლექსური  პრობლემების გადაჭრის გზები,  შეიმუშავოს  ახლებული კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდები, მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული;

· შეუძლია დარგის მეტაენით ოპერირება და წარმატებული სამეცნიერო თანამშრომლობა მომიჯნავე ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლებთან; 

·  შეუძლია გააანალიზოს და კრიტიკულად შეაფასოს  როგორც თავისი, ასევე სხვათა სამეცნიერო  საქმიანობის შედეგები;  

· შეუძლია არა მარტო შეიძინოს და დააგროვოს ცოდნა, არამედ სხვებსაც გადასცეს იგი; შეუძლია კვალიფიციურად მოამზადოს რუსეთისმცოდნეობის  დარგის ცალკეული დისციპლინის სასწავლო-მეთოდური მასალები; შეუძლია დარგსა და მის მომიჯნავე სამეცნიერო დისციპლინებში მიღებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგების პროფესიული კომენტირება და განზოგადება.

·  შეუძლია ელექტრონული სწავლების საფუძვლების, მეთოდოლოგიის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკის კვლევა/სწავლებაში დანერგვა. შეუძლია სამეცნიერო კვლევების შეფასება და კვლევის შედეგების სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან სათანადოდ წარმოჩენა, სხვადასხვა მიმართულების სამეცნიერო პროექტების შემუშავება პოტენციური პარტნიორებისა და დონორებისათვის მიმზიდველი ფორმით.

·  შეუძლია სილაბუსის და საგანმანათლებლო პროგრამის (კურიკულუმის) შემუშავება და შეფასება ბოლონიის პროცესის, ევროპული სტანდარტების, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის მოთხოვნების გათვალისწინებით; შეუძლია სწავლების თანამედროვე სტრატეგიების პრაქტიკულად განხორციელება, სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მთავარი პრინციპებისა და კომპონენტების სასწავლო პროცესში დანერგვა; სწავლების ინტერაქტიური მეთოდების წარმატებით გამოყენება; შეუძლია შეადგინოს სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-აღმზრდელობითი პროგრამები/ პროექტები და სხვ. და განხორციელოს ისინი დამოუკიდებლად პროფესიულ დონეზე.

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი დაუფლებულია დარგის სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის დონეზე.

· მას შეუძლია თანამედროვე კვლევის სტანდარტებზე მორგება და შესაბამისად,  ახალი უნარების განვითარება.



დასკვნის უნარი: 

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია კრიტიკული მიდგომის გათვალისწინებით რთული, ახალი და წინააღმდეგობრივი მონაცემების  ანალიზი, სწორი, სტრატეგიული და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება.

· მას შეუძლია ახალი მიდგომების სინთეზი, რითაც რუსეთისმცოდნეობის დარგში ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებასა და განვითარებას შეუწყობს ხელს.

· მას შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს პროფესიული და ინტერდისციპლინური კომპლექსური პრობლემები; შეიმუშაოს და გამოიყენოს ახალი იდეები და მეთოდები ამ პრობლემების გადასაჭრელად და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტურად გამოიყენოს დამატებითი რესურსები.              

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორი დამოუკიდებლად გეგმავს და ხელმძღვანელობს ჯგუფის მუშაობას სამეცნიერო, კვლევით და პრაქტიკული ხასიათის  პროექტზე თანამედროვე და ეფექტური მეთოდების, მიდგომების გათვალისწინებით.







კომუნიკაციის უნარი:

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შუძლია წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაცია ქართულ და უცხოურ ენაზე. შეუძლია სამეცნიერო დიალოგის წარმართვა და  საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატიკურ პოლემიკაში ჩართვა ქართულ და უცხოურ ენებზე. 

· თავისუფლად გამოიყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.



სწავლის უნარი:

· შეძლებს ახალი იდეებისა და ცოდნის რეპრეზენტაციას პროფესიულ კვლევასა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში.

· გამოიყენებს სასწავლო რესურსების სრულ სპექტრს.

· დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და ზედამხედველობს ინოვაციურ კვლევას, იყენებს და თავად შეიმუშავებს კვლევის უახლეს მეთოდებს და გეგმავს მათ ადაპტირებას საერთაშორისო კვლევის მეთოდებში.

· დამოუკიდებლად შეიმუშავებს ახალ პროექტებს და ახორციელებს სწორ მენეჯმენტს.



ღირებულებები:

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს გაცნობიერებული აქვს რუსეთისმცოდნეობის მიმართულებისათვის სპეციფიკური ეთიკური პრობლემები და შეუძლია ეთიკური ღირებულებების დაცვა.

· რუსეთისმცოდნეობის დოქტორს შეუძლია თანამედროვე საგანმანათლებლო ღირებულებათა სისტემის კვლევა და მისი ადაპტირება საკუთარი ქვეყნის საგამანათლებლო სივრცეში. მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად, ის აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს და, საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში. ხელს უწყობს მეზობელ სახელმწიფოებთან და ხალხთან წარმოებული ურთიერთობების სამართლებრივი და ეთიკური ასპექტების შემეცნება – განჭვრეტას.



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

სადოქტორო პროგრამა სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო კურსების, სემინარებისა და კოლოკვიუმების, საერთაშორისო, რეგიონული და ადგილობრივი კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობებით ხელს უწყობს და აუმჯობესებს სწავლისა და კვლევის შედეგების მიღწევის გზებს. აღნიშნულ აქტივობებში გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი: ვერბალური, პრაქტიკული, წიგნზე და მასალაზე მუშაობის, ანალიზისა და სინთეზის, დისკუსიის, პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, შემთხვევის ანალიზის მეთოდები, ჯგუფური მუშაობა და სხვ.



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა

სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91 -100 – ფრიადი, A;  81-90 – ძალიან კარგი, B;  71-80– კარგი, C;  61-70–დამაკმაყოფილებელი, D;  51-60–საკმარისი,  E;  41-50– ვერ ჩააბარა, FX; 0-40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს კვლევითი ნაშრომის ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკითხის სიღრმისეულად შესწავლა, საკვლევი საკითხის ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად თუ არის ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.



დისერტაციის შეფასება

სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოჰყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:



დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი)- შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი)- –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი  )- შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი)  - შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;



უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  ( არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი )  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  



დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.





საკონტაქტო პირი: 

სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელები:

სახელი, გვარი - დალი კანდელაკი 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი.

სამუშაო ადგილი - თსუ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი.

საკონტაქტო მონაცემები - ტელ: 277-14-55 (ბინა), 2475382 (სამსახური), 577 278838

e-mail: dali.kandelaki@tsu.ge



სახელი, გვარი - მარინა გარიშვილი

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური თანამდებობა – სამართლის დოქტორი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სამუშაო ადგილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო მონაცემები - ტელ: 293-24-72(ბინა), 229-30-61 (სამსახური), 599-30-75=50

e-mail: marinagarishvili@rambler.ru, marina.garishvili@tsu.ge






სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ევროპული ლიტერატურა / European Literature  



მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი / PhD in Philology



სწავლების საფეხური: დოქტორანტურა



პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: პროგრამა მოიცავს 180 ECTS კრედიტს, რომელთაგან 60 ECTS განკუთვნილია სასწავლო კომპონენტისათვის, დანარჩენი 120 ECTS კრედიტი ეთმობა  კვლევით კომპონენტს. 



სწავლების ენა: ქართული და ფრანგული (სადოქტორო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი სრულდება როგორც ქართულ, ისე ფრანგულ ენაზე. ბოლონიის უნივერსიტეტში სტუდენტთა მივლინების შემთხვევაში სასწავლო კომპონენტის ნაწილიც შესრულდება ფრანგულად).  



სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობები: მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი ფილოლოგიის რომელიმე დარგში/ქვედარგში. დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება აგრეთვე: ფრანგული ენის ცოდნის C1 დონეზე დადასტურება (შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატის წარმოდგენა); სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და პროგრამის  ხელმძღვანელის თანხმობა; გასაუბრების შედეგების მიხედვით დოქტორანტურაში მიმღები კომისიის მიერ გაწეული  რეკომენდაცია. 



პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია (თსუ), პროფ. ანა სონჩინი (ბოლონიის უნივერსიტეტი)



სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება: სადოქტორო პროგრამა ხორციელდება თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაზაზე ბოლონიის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობოთ (იტალია). აღნიშნული პროგრამის განხორციელებით თსუ უერთდება რამდენიმე ევროპული უნივერსიტეტის მიერ დაფუძნებულ საერთაშორისო ქსელს (DESE). იხ.: http://www2.lingue.unibo.it/dese/

ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცხულ დოქტორანტებს ჰყავთ ორი ხელმძღვანელი, ერთი თსუ–ს, ხოლო მეორე – ბოლონიის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, რომლებიც ერთობლივად წარმართავენ დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის მომზადების პროცესს. დოქტორანტები წელიწადში ერთხელ, ბოლონიის უნივერსიტეტისა და თსუ–ს თანადაფინანსებით მონაწილეობენ ბელგიაში, სენეფის კოლეჯში ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარში, სადაც ევროპელ კოლეგებს წარუდგენენ თავისი კვლევის შედეგებს და მონაწილეობენ თემატურ დისკუსიებში. აქვე ხდება დოქტორანტების ნაშრომების შეფასება საერთაშორისო კომისიის მიერ.  

ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის სტუდენტებს – დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში – ეძლევათ საშუალება, რომ სტუდენტთა საერთაშორისო მობილობის ფარგლებში სწავლის გარკვეული პერიოდი (არანაკლებ ერთი სემესტრისა) გაატარონ ბოლონიის უნივერსიტეტში და აღნიშნული უნივერსიტეტის მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მათ მიენიჭებათ არა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, არამედ  ბოლონიის უნივერსიტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხიც. თსუ–სა და ბოლონიის უნივერსიტეტის ორმაგი ხარისხის მინიჭების პროცედურა რეგულირდება თსუ-სა და ბოლონიის უნივერსიტეტს შორის დადებული სპეციალური ხელშეკრულებებით.  



პროგრამის მიზანი: სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს მოამზადოს ევროპული ლიტერატურის მკვლევარები, რომლებიც შეძლებენ სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა კულტურისა და ცივილიზაციის ფარგლებში სხვადასხვა ჟანრსა და  ენაზე შექმნილი ლიტერატურული ნაწარმოებების კვლევას ფრანგულ ენაზე, კომპარატივისტული და ინტერდისციპლინური მეთოდების გამოყენებით. 

გარდა ამისა, სადოქტორო პროგრამის მიზანია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი ფილოლოგების, კერძოდ, ევროპული ლიტერატურის სპეციალისტებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მომავალი პედაგოგიური კადრების მომზადება, რომელთა დარგობრივი ცოდნა, პრაქტიკული უნარები და ზოგადი კომპეტენციები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას დიდაქტიკურ და სამეცნიერო, მთარგმნელობით, საგამომცემლო, მასმედიის სფეროებში, სასულიერო–საგანმანათლებლო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. 

ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულთა თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა მომავალში ხელს შეუწყობს: 

· ევროპული კულტურული ფასეულობების შესწავლასა და ევროპული ლიტერატურის კომპლექსური კვლევების განხორციელებას; 

· ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის სიღრმისეულ გააზრებას ევროპული ცივილიზაციის  კონტექსტში; 

· ქართული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და კულტურის გაცნობას ევროპული აკადემიური წრეებისათვის;

· სწავლებისა და კვლევის ევროპული სტანდარტების დანერგვას ქართულ სამეცნიერო წრეებში;    

· სამხრეთ კავკასიისა და ევროპის პირველი უნივერსიტეტების, თსუ–სა და ბოლონიის უნივერსიტეტს შორის უკვე არსებული ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას;

· თსუ–ს ინტეგრაციას საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.



საკვლევი პრობლემები: ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის კვლევის თემატიკა განისაზღვრება თსუ–ს პარნტიორი საერთაშორისო ქსელის (DESE) მონაწილეთა ერთობლივი გადაწყვეტილებით, ხოლო დოქტორანტების სადისერტაციო ნაშრომების სათაურები, კვლევის ძირითადი მიმართულებები და პრობლემატიკა დგინდება თსუ–ს პარტნიორ ბოლონიის უნივერსიტეტთან შეთანხებით. 2010–2013 წლებში ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის ძირითადი საკვლევი თემაა „ბიბლია ევროპულ ლიტერატურაში“, 2011–2014  – „აღმოსავლეთი ევროპულ ლიტერატურაში“, 2012–2015 -  „მეცნიერება ევროპულ ლიტერატურაში“, 2013-2016 - „სიზმარი ევროპულ ლიტერატურაში“. 2014-2017  - „ომი ევროპულ ლიტერატურაში“.  თითოეული დოქტორანტი ვალდებულია, რომ სადოქტორო პროგრამით განსაზღვრული სამეცნიერო პრობლემა იკვლიოს არანაკლებ სამი ევროპული ლიტერატურის მაგალითზე. დეტალურად იხ.: http://www2.lingue.unibo.it/dese/



პროგრამის შედეგი: ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებული ფლობს შემდეგ დარგობრივ და ზოგად (ტრანსფერულ) უნარებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება

· კურსდამთავრებულს აქვს მის მიერ კვლევის ობიექტად არჩეული ლიტერატურული ნაწარმოებების ღრმა, სისტემური და უახლესი ცოდნა, რომელიც ეფუძნება თანამედროვე ფილოლოგიური მეცნიერებების უახლეს მიღწევებს და რომელიც კურსდამთავრებულს ინოვაციური მეთოდების გამოყენებისა და საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობის საშუალებას აძლევს; 

· კურსდამთავრებული ახდენს არსებული ცოდნის ხელახალ გააზრებასა და ნაწილობრივ გადაფასებას, რაც კვლევის ობიექტად არჩეულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ტრადიციისა და ნოვატორობის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა და აღნიშნულ ნაწარმოებებს წარმოგვიდგენს შესაბამისი ავტორის/ავტორების, ჟანრის, ლიტერატურული მიმდინარეობის, ეპოქის და ა.შ. კონტექსტში;  

· კურსდამთავრებული ფლობს ფილოლოგიური, ლინგვისტური და ლიტერატურათმოცდნეობითი, კომპარატივისტული კვლევის მეთოდებს;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

· ნებისმიერი სირთულის, მხატვრული და სამეცნიერო შინაარსის, ფრანგულენოვანი ტექსტის თარგმნა, დეტალური ფილოლოგიური ანალიზი და ინტერპრეტაცია; 

· სწავლების უახლესი მეთოდების, პრინციპებისა და მიდგომების გამოყენება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლების შემთხვევაში;

· სხვადასხვა სახის სასწავლო და სამეცნიერო შინაარსისა და მიზანდასახულობის პროექტების შემუშავება და დაფინანსების მოსაპოვებლად წარდგენა; 

· ფილოლოგიური მეცნიერებების სფეროში ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა, განხორციელება და ზედამხედველობა; 

· ახლებური კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში, ან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მასალებში;

დასკვნის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს:

· ფილოლოგიური მეცნიერებების სფეროში არსებული უახლესი ინფორმაციის, შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურის (თანამედროვე ჰიპოთეზების, თეორიებისა და კონცეფციების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბების უნარი; 

· ფილოლოგიური მეცნიერებების სფეროში არსებული ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების უნარი, რაც კვლევის ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავებას, ან განვითარებას უწყობს ხელს;

· სხვადასხვა შინაარსისა და სირთულის ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური, სტრატეგიული გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი; 

კომუნიკაციის უნარი  

კურსდამთავრებულს აქვს:

· რთული და სადავო ინფორმაციის ეფექტურად გადაცემის, ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში არგუმენტირებულად და მკაფიოდ წარმოდგენის, პრეზენტაციის უნარი კოლეგებისა და ფართო საზოგადოებისათვის  ამ უკანასკნელთა მომზადების ხარისხის გათვალისწინებით, ქართულ, ფრანგულ და ერთ–ერთ სხვა ევროპულ ენაზე, რომელსაც ის დამატებით ფლობს;

· საჯარო გამოსვლის ტექსტის, სამეცნიერო ნაშრომის ქართულ და ფრანგულ ენებზე შექმნის უნარი აკადემიური ნორმებისა და  სტანდარტების დაცვით; 

· საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან სამეცნიერო დისკუსიებში მონაწილეობისა და აუდიტორიის კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხის გაცემის უნარი ქართულ და ფრანგულ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების სტანდარტების დაცვითა და სპეციალური სამეცნიერო ტერმინოლოგიის გამოყენებით; 

· თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თავისუფლად გამოყენების, თანამედროვე ფილოლოგიურ მეცნიერებაში არსებული მრავალრიცხოვანი ელექტრონული ინფორმაციის ოპერატიულად მოძიების, შემოქმედებითად და კრიტიკულად გამოყენების უნარი; 

სწავლის უნარი

კურსდამთავრებულს აქვს:

· სხვების სწავლისა და კვლევის პროცესის დაგეგმვისა და მართვის უნარი;

· ფილოლოგიური მეცნიერებების უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით ახალი იდეების დამოუკიდებლად შემუშავებისა და მათი იმპლემენტაციის უნარი სწავლის, კვლევისა და პროფესიული საქმიანობის პროცესში; 

ღირებულებები

კურსდამთავრებულს აქვს:

· საკუთარი პროფესიისადმი, დაკისრებული მოვალეობებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

· პროფესიული ეთიკის ნორმების ცოდნა და მათ მიმართ პატივისცემის გრძნობა; 

· ინტელექტუალური საკუთრებისადმი პატივისცემის გრძნობა და აკადემიური პატიოსნების პრინციპების დაცვის უნარი;

· ეთიკური, კულტურული და სამართლებრივი ნორმებისადმი პატივისცემის გრძნობა; 

· ზოგადსაკაცობრიო, ევროპული და ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობისა და ღირებულებების მიმართ პატივისცემის გრძნობა;

· ევროპულ კულტურულ ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევის უნარი;

· კვლევის პროცესში ევროპული მეცნიერული ღირებულებებისა და სტანდარტების დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავებისა და მათი იმპლემენტაციის უნარი;   



სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლების პროცესში გამოყენებულია დასავლეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და განათლების მეცნიერებების განვითარების უახლესი ვითარების გათვალისწინებით ჩამოყალიბებული შემდეგი მიდგომები: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი და სხვ. აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სემინარის, პრაქტიკუმის, სამუშაო ჯგუფის, საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, თარგმანის, სადოქტორო ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. გარდა ამისა, დოქტორანტებს ეძლევათ საერთაშორისო, რეგიონულ და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობის, რეცენზირებად–რეფერირებად ჟურნალებში სტატიების გამოქვეყნების და სხვა კვლევითი თუ სასწავლო აქტივობების განხორციელების საშუალება. 



სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: პროგრამის სტუდენტთა ცოდნის შეფასება ხდება „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების N3, 05.01.07 და უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის შესაბამისად. პროგრამის სტუდენტთა დატვირთვა მოიცავს: ა) ლექციებზე დასწრებას, სასემინარო და პრაქტიკულ მეცადინეობას; ბ) დამოუკიდებელ მეცადინეობას; გ) გამოცდების მომზადება–ჩაბარებას; დ) სასწავლო–სამეცნიერო ნაშრომზე (სადოქტორო ნაშრომი, თარგმანი, მოხსენება კონფერენციაზე და სხვ.) მუშაობას; ე) სადოქტორო ნაშრომის დაცვას და გამოსაქვეყნებლად მომზადებას; ვ) სხვა სახის სასწავლო–სამეცნიერო საქმიანობას ევროპული ლიტერატურის სადოქტორო პროგრამის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 



სასწავლო კომპონენტი:  სასწავლო კურსების შემთხვევაში, დოქტორანტის ცოდნა ფასდება 100 ქულიანი სისტემით; მინიმალურ შეფასებას წარმოადგენს 51 ქულა; უნივერსიტეტში მოქმედი სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის თანახმად, შეფასება ხორციელდება შემდეგნაირად: 91–100 – ფრიადი, A;  81–90 – ძალიან კარგი, B;  71–80 – კარგი, C;  61–70 – დამაკმაყოფილებელი, D;  51–60 – საკმარისი,  E;  41–50 – ვერ ჩააბარა, FX; 0–40 – ჩაიჭრა, F. შეფასების კრიტერიუმები მოცემულია კონკრეტულ სილაბუსებში. 

სტუდენტის საქმიანობის შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ შეფასებებსა და დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. სტუდენტის შეფასების სისტემა მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს (დასწრება, დასკვნითი გამოცდა და შუალედური შეფასება სავალდებულოა). სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება განისაზღვრება 100 ქულით. დასკვნითი გამოცდის შეფასების მაქსიმალური ქულა შესაძლებელია განისაზღვროს არანაკლებ 30 და არაუმეტეს 40 ქულით. დასკვნითი სემესტრული გამოცდის ჩატარების სავალდებულო ფორმაა წერითი ან კომბინირებული წერა/ზეპირი გამოცდა. დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაუგროვდეს 51 ქულა. 

სასემინარო ნაშრომი ფასდება ასქულიანი სისტემით, სადაც ხელმძღვანელის მიერ იწერება შეფასება 60 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 31 ქულა), ხოლო სემინარის პრეზენტაცია ფასდება 40 ქულის ფარგლებში (დადებით შეფასებად ითვლება 20 ქულა), წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით. 

კვლევითი კომპონენტი: დოქტორანტი ვალდებულია გაიაროს ინტერნაციონალიზაცია, რომლის ფარგლებშიც საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასება ხორციელდება 20 ქულიანი სისტემით. ნაშრომი დადებითად ფასდება, თუ ის მოაგროვებს არანაკლებ 12 ქულას.  შეფასება ხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

ა) შინაარსი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: პრობლემის აქტუალობა; იკვეთება თუ არა დამოუკიდებელი მსჯელობის უნარი, არის თუ არა ნათელი ავტორის მიზანი. არის თუ არა არგუმენტაცია ზუსტი, კონკრეტული და კომპლექსური. კონცენტრირებულია თუ არა სტატია ძირითად საკვლევ საკითხებზე. 

ბ) ანალიზის სიღრმე და კვლევის ხარისხი (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: ავტორის მიერ ყველა იდეის სრულად განვითარება. საკვლევი საკითხის სიღრმისეულად, ამომწურავად შესწავლა. ავტორის პოზიცია გამყარებულია თუ არა ნათელი და სარწმუნო არგუმენტაციით. არის თუ არა საკმარისი რაოდენობის დამხმარე ლიტერატურა. არის თუ არა დამხმარე ლიტერატურა სპეციფიკური და არა ზოგადი. გვაქვს თუ არა აკადემიური და მიმდინარე შრომების ბალანსი. 

გ) მონაცემთა სარწმუნოობა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: მონაცემების სისწორე. წყაროდ გამოყენებულია თუ არა კომპეტენტური ავტორის მიერ დაწერილი ნაშრომი, რომელიც გამოქვეყნებულია კარგი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მიერ. პირველწყაროდან იღებს თუ არა ავტორი თანამედროვე მეცნიერების მონაცემებს. რამდენად ორგანულად ერწყმის ტექსტს მოყვანილი ციტატები. არის თუ არა მონაცემები მოყვანილი შესაბამისი წყაროებიდან და არის თუ არა ყველა ციტირებული წყარო აღნიშნული ნაშრომის ბიბლიოგრაფიაში. 

დ) სტრუქტურა (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: არის თუ არა სტატია კარგად სტრუქტურირებული. კეთდება თუ არა მეტი აქცენტი ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ხოლო უფრო ნაკლები – შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის მქონეზე. სტატია კარგად არის თუ არა ორგანიზებული და მისი ნაწილები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია თუ არა. როგორია პარაგრაფიდან პარაგრაფზე გადასვლა. თითოეული პარაგრაფი სრულად თუ არის განვრცობილი. 

ე) შედეგები (მაქსიმუმ 4 ქულა). 

მოწმდება: შედეგები რამდენად არის ახალი, მნიშვნელოვანი და დამაჯერებელი. შემუშავებულია თუ არა ახალი მიდგომა. არის თუ არა ახალი მონაცემები ახალი დასკვნებისათვის. ხომ არ არის დასკვნებში სუსტი ადგილები. ლოგიკურია თუ არა დასკვნები. 

თუ ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის შეფასება არის არანაკლებ 12 ქულისა, დასკვნა დადებითია. თუ ერთი ექსპერტის შეფასება უარყოფითია, ხოლო მეორის დადებითი, სტატია ეგზავნება მესამე ექსპერტს. ორი უარყოფითი დასკვნის მიღების შემთხვევაში სტატია უბრუნდება დოქტორანტს დასამუშავებლად.

დისერტაციის შეფასება: სადისერტაციო კომისიის წევრები დისერტაციას აფასებენ ანონიმურად, ასქულიანი სისტემით. დისერტაციის საბოლოო შეფასებისათვის სადისერტაციო კომისიის ხმის დამთვლელ კომისიას  გამოჰყავს ქულათა საშუალო არითმეტიკული, რომელსაც შეუფარდებს ლათინურ შეფასებას შემდეგი  სქემის მიხედვით:

დადებითი შეფასება:

· 91-100 ქულა  არის შეფასება summa cum laude  (ფრიადი) – შესანიშნავი ნაშრომი;

· 81-90 ქულა  არის შეფასება magna cum laude  (ძალიან კარგი) –  შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;

· 71-80 ქულა არის შეფასება cum laude  (კარგი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;

· 61-70 ქულა არის შეფასება bene  (დამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;

· 51-60 ქულა  არის შეფასება  rite  ( საკმარისი) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

უარყოფითი შეფასება:

· 41-50  ქულა არის შეფასება insufficienter  (არადამაკმაყოფილებელი) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;

· 40  და ნაკლები ქულა არის შეფასება  sub omni canone  (სრულიად არადამაკმაყოფილებელი)  – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.  

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი. არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება. სრულიად არადამაკმაყოფილებელი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.





საკონტაქტო პირი:

პროგრამის ხელმძღვნელი, ასოც. პროფ. ირინე დარჩია

ელ-ფოსტა: irinedarchia@yahoo.com, irine.darchia@tsu.ge 
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