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ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის მიზნები და ამოცანები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობის მთავარი 

მიზნებია:  

 ამერიკისმცოდნეობის სწავლების გაუმჯობესება 

 სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მასშტაბებისა და ამოცანების გაზრდა 

 პროფესორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლება 

 ამერიკის შესახებ ობიექტური და პროფესიული ინფორმაციის გავრცელება 

უნივერსიტეტის არა მარტო პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შორის, არამედ 

ფართო საზოგადოებაშიც 

 ქართული ამერიკისმცოდნეობის ინტეგრირება საერთაშორისო სამეცნიერო-

კვლევით და საგანმანათლებლო პროცესებში 

 ქართულ-ამერიკული კულტურული და სამეცნიერო ურთიერთობების 

გაღრმავების ხელშეწყობა 

 ამერიკული ღირებულებების, დემოკრატიული ინსტიტუტების, პოლიტიკის, 

კულტურის პოპულარიზაციის, შეერთებულ შტატებზე არსებული ძველი სტერეოტიპების 

მსხვრევის ხელშეწყობა. 

 ინგლისური ენის ცოდნის გაღრმავება ქართველ პროფესორ-მასწავლებელთა და 

სტუდენტთა შორის. 

 

ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნების მისაღწევად ინსტიტუტის წინაშე დგას შემდეგი 

ამოცანები:  



 ამერიკისმცოდნეობის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტოტო პროგრამების 

დახვეწა  

 არა მარტო ამერიკელი, არამედ ევროპელი ექსპერტების უფრო ფართოდ ჩართვა 

სწავლების პროცესში (ვიდეო-კონფერენციების გზით ცნობილი ამერიკელი და ევროპელი 

ამერიკისმცოდნეების მოკლე სალექციო კურსების შეთავაზება, ამავე გზით, ამერიკელ და 

ევროპელ კოლეგებთან ერთობლივი დისკუსია-სემინარების ჩატარება, გაცვლითი 

პროგრამების მომზადება) 

 ერთობლივ პუბლიკაციებზე მუშაობის გაგრძელება (ამერიკის შესწავლის 

კრებულები) და ახალი პუბლიკაციების მომზადება: 

 “ამერიკის შესწავლის კრებულის” კონცეფციის დახვეწა, კერძოდ, თემატური 

კრებულების მომზადება და რედკოლეგიაში შესაბამისი სპეციალობების მოწვეული 

სამეცნიერო რედაქტორების ჩართვა. 

 ინგლისუერენოვანი ანოტაციების გაზრდა და უცხოელი მკვლევრების 

სტატიების ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნება. 

 ამერიკისმცოდნეობაში ახალი პუბლიკაციების, დოკუმენტური ფილმების, 

აუდიო მასალებისა და გამოფენების ანოტაციების მომზადება. 

 სტატიების ხარისხისადმი მოთხოვნების ამაღლება და ქართველი 

მკვლევრების შესაბამისი თემატიკის საერთაშორისო სტანდერტების დონეზე 

მომზადებული სტატიების გარდა, უცხოელი ამირიკისმცოდნეების განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი სტატიების გამოქვეყნება. 

 სტუდენტების საუკეთესო სტატიების კრებულში ჩართვა ან ცალკე 

კრებულის სახით გამოცემა. 

 მონოგრაფიების, სალექციო კურსებისა და სახელმძღვანელოების 

მომზადება და გამოცემა 

 აღნიშნული პიბლიკაციების არა მარტო საქართველოში, არამედ ინგლისურ 

ენაზე მის ფარგლებს გარეთაც გავრცელება. 

 

 სადოქტორო ნაშრომებზე მუშაობისას, ამერიკელი და ევროპელი პროფესორების 

თანახელმძღვანელობა. 



 ამერიკისმცოდნეობის ქართული სასწავლო ლიტერატურის (ზოგადი 

სახელმძღვანელოები და სალექციო კურსები) შექმნა. 

 ამერიკული და ევროპული სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება და 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომების ქართულად თარგმნის ორგანიზება, ფართო 

საზოგადოებისათვის მათი გაცნობის მიზნით. 

 ამერიკისმცოდნეთა საერთაშორისო კონფერენციების, თემატური კონფერენციების, 

მრგვალი მაგიდების, სემინარების ორგანიზების გაგრძელება და მათში მონაწილეობის 

მიღება. 

 ინსტიტუტის მუდმივმოქმედი სამეცნიერო სემინარის  (სიმპოზიუმის) მუშაობა, 

სადაც ამერიკისმოცდნე მკვლევრები, მათ შორის, დოქტორანტები თავიანთი ნაშრომების 

აპრობაციას მოახდენენ. 

 ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტის ვებგვერდის განახლება და მასზე ქართველი 

ამერიკისმცოდნეების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციისა და მათი ნაშრომების 

განთავსება, ლინკების გაკეთება ამერიკისმცოდნეობის წამყვანი ცენტრებისა და მათი 

პუბლიკაციების მარტივად მოსაძიებლად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

Faculty of Humanities 

Institute of American Studies 

The main goals of the Institute of American Studies atIvaneJavakhishvili Tbilisi State 

University are:  

 Improving the teaching of American Studies 

 Expanding the scope of the scientific research works 

 Advancing the qualification of the professors 

 To spread the objective and competent information on the United States among 

professors, students and wider Georgian society 

 To integrate GeorgianAmerican Studies into the international scientific-research and 

educational processes 

 Supporting the process of deepening Georgian-American cultural and research 

cooperation 

 Helping to break the old stereotypes on the United States and popularization of 

American values, democratic institutions, politics and culture among Georgian society 

 AdvancingEnglish language skills among Georgian professors and students. 

To achieve the upon mentioned goals the Intitute of American Studies aims to: 

 Improve American Studies BA, MA and PhD programs 

 Engage American and European experts in the reaching process (i.e. provide brief 

lectures, video-conferences, discussions, seminars and exchange programs  by famous 

American and European speacialists of American Studies) 

 Continue working on the joint pubilcations (Journals of American Studies) and present 

new papers: 

 Improving the concept of the „Journal of American Studies“, specifically, by 

presenting the thematic journals and involving the specialists from the thematic fields in the 

editorial board 



 Enlarging the abstracts in English language and publish the English language 

articles of the foreign scholars 

 Prepaering the annotations of the new publications, documentaries, audio 

documents and exhibitions in the field of American Studies 

 Improving the quality of the papers of the Georgian scholars and publish the 

papers of American Studies foreign specialists 

 Publishingthe best research papers of the students in the Journal of American 

Studies or publish them separately 

 Preparing and publishing monographs, handbooks and textbooks 

 Spreading the upon mentioned publications not only in Georgia, but abroad as 

well. 

 

 Have American and European professors as co-supervisors on the PhD research level 

 Create American Studies teaching literature, textbooks and handbooks in Georgian  

 Find American and European special literature and translate important works in 

Georgian to present them to the wider Georgian society 

 Continue organizinginternational, thematic conferences, round-table meetings and 

workshops on American Studies and participate in them 

 Work on the standing scientific seminar (symposium) of the Institute of American 

Studies, where the scholars from the field of American Studies, including PhD students, 

present their research results 

 Update the website of the Institute of American Studies and publish the information 

and works of the Georgian specialists of American Studies; attach the links of the leading 

foreign centers of American Studies to the easy access of their publications. 

 

 


