ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროექტი

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

უცხო ენების სწავლების
გასაუმჯობესებლად
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანი დარეჯან თვალთვაძე

28.01.2011

დღეს არსებული ვითარება:

y თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურიკულუმში დღეს

ევროპული ენების შესაწავლად

10 კრედიტია გამოყოფილი.

y ევროპული ენები ( ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური,
იტალიური, რუსული, შვედური, ნორვეგიული ) საფაკულტეტო
სავალდებულო საგნის სტატუსის მქონეა და ფაკულტეტის
ყველა სტუდენტს ევალება 10 კრედიტის ათვისება ერთ–ერთი

ევროპული ენის შესასწავლად.

y სწავლების ხანგრძლივობა – ორი სემესტრი.
y საათების რაოდენობა – კვირაში 4 საათი, სულ 120

საათი.

თსუ აკადემიური საბჭოს N 237 დადგენილება
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
უცხოური ენების სწავლების დარეგულირების შესახებ
2009–2010 სასწავლო წელს ჩარიცხული ბაკალავრებისა და
მაგისტრანტებისათვის

ამონარიდი დადგენილებიდან:

y “2009–2010

სასწავლო
წლიდან
ჩარიცხული
ბაკალავრებისათვის
ბაკალავრის
აკადემიური
ხარისხის მინიჭების წინაპირობად განისაზღვროს
კურიკულუმით განსაზღვრული, არანაკლებ 240 ECTS
კრედიტის
დაგროვება
და
უცხოურ
ენაში
სასერტიფიკაციო გამოცდის წარმატებით ჩაბარება,
კერძოდ, უცხოური ენის არანაკლებ B1 დონეზე ცოდნის
დადასტურება
და
შესაბამისი
სერტიფიკატის
მოპოვება”.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ბაკალავრიატში 240 კრედიტი ( ECTS )
შემდეგნაირად ნაწილდება:

safakulteto
sagnebi
60ECTS
50+10 (თავისუფალი კრედიტი)

safakulteto sagnebi
60 კრედიტი (50+10)
50 კრედიტი –საფაკულტეტო საგნები
•ენათმეცნიერების ისტორია– 5 კრედიტი
•ფილოსოფიის ისტორია –5 კრედიტი
•საქართველოს ისტორია –5 კრედიტი
•აკადემიური წერა – 5 კრედიტი
•ორი შესავალი კურსი –10 კრედიტი
•ერთ–ერთი ევროპული ენა –10 კრედიტი
•კლასიკური ან აღმოსავლური ეnა –10 კრედიტი

10 კრედიტი – თავისუფალი კრედიტი

სიახლე:
y სტუდენტს მიეცემა

შესაძლებლობა
თავისუფალი
კრედიტების ხარჯზე
აირჩიოს ენის კიდევ
ორსემესტრიანი კურსი,
რაც საშუალებას მისცემს
ენის ცოდნის A1 დონით
ჩარიცხულ სტუდენტსაც
კი მიაღწიოს
აკადემიური საბჭოს
მიერ დადგენილ B1
დონეს.
( 10+ 10 = 20 კრედიტი).

y ენის არმცოდნე

სტუდენტს , რომელსაც
სურს თსუ–ში ისწავლოს
სხვა უცხო ენა (მაგ.
ინგლისური), შეუძლია,
ფაკულტეტის მიერ
შეთავზებული 20
კრედიტის გარდა,
მაინორ პროგრამის
კრედიტების ხარჯზე
აიღოს კრედიტები და
მიაღწიოს მისთვის
სასურველ დონეს.

y დღეს გვაქვს:

I.ინგლისური 1 – 5 კრედიტი
(საფაკულტეტო)

II.ინგლისური 2 – 5 კრედიტი
(საფაკულტეტო)

გვექნება:
I.

ინგლისური A1.1 (საფაკულტეტო) –5 კრ.

II.

ინგლისური A1.2 (საფაკულტეტო) 5 კრ.

III.

ინგლისური A2.1 (საფაკულტეტო)– 5 კრ.

IV.

ინგლისური A2.2 (საფაკულტეტო) 5 კრ.

V.

ინგლისური B1.1 (საფაკულტეტო) 5 კრ.

VI.

ინგლისური B1.2 (საფაკულტეტო) 5 კრ.

–

–

–

–

–

VII. ინგლისური B2.1 (საფაკულტეტო) 5 კრ.
–

VIII. ინგლისური B2.2 (საფაკულტეტო) –5 კრ

.

y დღეს გავქვს :

y გერმანული 1 – 5 კრ.
(საფაკულტეტო)

y გერმანული 2 – 5 კრ.
(საფაკულტეტო)

გვექნება:
I. გერმანული A1.1 (საფაკულტეტო)
II. გერმანული A1.2 (საფაკულტეტო)
III. გერმანული A2.1 (საფაკულტეტო)
IV. გერმანული A2.2 (საფაკულტეტო)
V. გერმანული B1.1 (საფაკულტეტო)
VI. გერმანული B1.2 (საფაკულტეტო)
VII. გერმანული B2.1 (საფაკულტეტო)
VIII.გერმანული B2.2 (საფაკულტეტო)

y დღეს გვაქვს:

y ფრანგული 1 – 5 კრ.

(საფაკულტეტო)
y ფრანგული 2 – 5 კრ.
(საფაკულტეტო)

გვექნება:
I. ფრანგული A1.1 (საფაკულტეტო)
II. ფრანგული A1.2 (საფაკულტეტო)
III. ფრანგული A2.1 (საფაკულტეტო)
IV. ფრანგული A2.2 (საფაკულტეტო)
V. ფრანგული B1.1 (საფაკულტეტო)
VI. ფრანგული B1.2 (საფაკულტეტო)
VII. ფრანგული B2.1 (საფაკულტეტო)
VIII.ფრანგული B2.2 (საფაკულტეტო)

დონეები
ყოველ მომდევნო დონეზე გადასვლა ხდება 2 სემესტრში
( 120 საათი. 15X4X2=120)

y I სემესტრი
y
y
y
y
y
y
y

–Ao
II სემესტრი – A1.1
III სემესტრი – A1.2
IV სემესტრი – A2.1
V სემესტრი – A2.2
VI სემესტრი – B1.1
VII სემესტრი – B1.2
VIII სემესტრი – B2.1

A1.1
A1.2 (Elementary /A1)
A2.1
A2.2 (Pre-Intermediate /A2)
B1.1
B1.2 (Intermediate/ B1)
B2.1
B2.2 (upper-intermediate/B1)

წინაპირობები
1

ინგლისური Ao (საფაკულტეტო)

წინაპირობების გარეშე

2

ინგლისური A1.2 (საფაკულტეტო)

ინგლისური A1.1 (საფაკულტეტო)

3

ინგლისური A2.1 (საფაკულტეტო)

ინგლისური A1.2 (საფაკულტეტო)
ან ტესტის შედეგი

4

ინგლისური A2.2 (საფაკულტეტო)

ინგლისური A2.1 (საფაკულტეტო)

5

ინგლისური B1.1 (საფაკულტეტო)

ინგლისური A2.2 (საფაკულტეტო)
ან ტესტის შედეგი

6

ინგლისური B1.2 (საფაკულტეტო)

ინგლისური B1.1 (საფაკულტეტო)

7

ინგლისური B2.1 (საფაკულტეტო)

ინგლისური B1.2 (საფაკულტეტო)
ან ტესტის შედეგი

8

ინგლისური B2.2 (საფაკულტეტო)

ინგლისური B2.1 (საფაკულტეტო)

სტუდენტს შეუძლია საკუთარი სურვილისამებრ აირჩიოს საგანი
დონის მიხედვით ყოველი სასწავლო წლის დასწყისში
სქემა ენის არმცოდნე სტუდენტისთვის:
I სემესტრი

–0

II სემესტრი

– A1.

A1.
A1.2 (Elementary)

ამით სტუდენტი საფაკულტეტო ევროპული ენებისთვის გამოყოფილ
10 კრედიტს დაფარავს.

y III სემესტრი – A1.2

A2.1

y IV სემესტრი – A2.1

A2.2 (Pre-Intermediate)

სტუდენტი იყენებს თავისუფალ 10 კრედიტს
მას შეუძლია შეწყვიტოს ენის სწავლა და სერტიფიკატის მისაღებად
ჩაააბაროს გამოცდა იმ ენაში, რომელიც იცის და ძირითად
პროგრამასთან ერთად შეასრულოს მაინორ პროგრამაც

ან

სქემა ენის არმცოდნე სტუდენტისთვის:

y ან გააგრძელოს არჩეული ენის სწავლა მაინორ

პროგრამის კრედიტების ხარჯზე და აიღოს ენის
შემდეგი დონე.
V სემესტრი

– A2.2

B1.1

VI სემესტრი – B1.1

B1.2 (Intermediate)

VII სემესტრი – B1.2

B2.1

VIII სემესტრი – B2.1

B2.2 (upper-intermediate)

ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი ენის შესაწვლად
40 კრედიტს იყენებს.

სქემა ენის A1 დონეზე მცოდნე სტუდენტისთვის:
y I სემესტრი – A1.2

A2.1

y I I სემესტრი – A2.1

A2.2 (Pre-Intermediate)

ამით სტუდენტი საფაკულტეტო ევროპული ენებისთვის გამოყოფილ
10 კრედიტს დაფარავს.
y III სემესტრი – A2.2
B1.1
y IV სემესტრი – B1.1
B1.2 (Intermediate)
სტუდენტი იყენებს თავისუფალ 10 კრედიტს
სტუდენტს შეუძლია შეწყვიტოს სწავლა და სერტიფიკატის
მისაღებად ჩაააბაროს გამოცდა
და ძირითად პროგრამასთან ერთად შეასრულოს მაინორ პროგრამაც.

ან

სქემა ენის A1 დონეზე მცოდნე სტუდენტისთვის

y ან გააგრძელოს არჩეული ენის სწავლა მაინორ

პროგრამის კრედიტების ხარჯზე და აიღოს ენის
შემდეგი დონე.
y V სემესტრი – B1.2
B2.1
y VI სემესტრი – B2.1
B2.2 (upper-intermediate)
ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი ენის შესაწვლად
30 კრედიტს იყენებს

სქემა ენის A2 დონეზე მცოდნე სტუდენტისთვის:
y I სემესტრი

– A2.2
y II სემესტრი – B1.1

Æ
Æ

B1.1
B1.2 (Intermediate)

ამით სტუდენტი საფაკულტეტო ევროპული ენებისთვის
გამოყოფილ 10 კრედიტს დაფარავს.

y III სემესტრი – B1.2
y IV სემესტრი – B2.1

Æ
Æ

B2.1
B2.2 (upper-intermediate)

სტუდენტი იყენებს თავისუფალ 10 კრედიტს
წყვეტს ენის სწავლას და აბარებს გამოცდას
სერტიფიკატის მისაღებად .

ცვლილების შემდეგ:
y სტუდენტს სურვილისა და ენის ცოდნის დონის

გათვალისწინებით ენის შესასწავლად შეუძლია
დახარჯოს:
y 10 კრედიტი
y 20 კრედიტი
y 30 კრედიტი
y 40 კრედიტი
y ამის შესაძლებლობა ამჟამად მოქმედ საბაკალავრო

პროგრამის კურიკულუმში არ იყო.

ცვლილება:
y საფაკულტეტო საგნების ჩამონათვალში ნაცვლად ჩანაწერისა ევროპული

ენა 1, 2 უნდა გაჩნდეს საკმაოდ ვრცელი სია დონეების მიხედვით.
მაგალითად:
ინგლისური A1.1 (საფაკულტეტო) –5 კრ.
ინგლისური A1.2 (საფაკულტეტო) –5 კრ.
ინგლისური A2.1 (საფაკულტეტო)––5 კრ.
ინგლისური A2.2 (საფაკულტეტო) –5 კრ.
ინგლისური B1.1 (საფაკულტეტო) –5 კრ.
ინგლისური B1.2 (საფაკულტეტო) –5 კრ.
ინგლისური B2.1 (საფაკულტეტო) –5 კრ.
ინგლისური B2.2 (საფაკულტეტო) –5 კრ

y სტუდენტი აირჩევს იმ დონეს და იმდენი კრედიტის ფარგლებში,

რაც მისთვის არის საჭირო.

ცვლილება უნდა შევიდეს:
y 2009–2013 წლების საბაკალავრო პროგრამის
კურიკულუმში
y 2010–2014 წლების საბაკალავრო პროგრამის
კურიკულუმში
y 2011 – 2015 წლების საბაკლავრო პროგრამები უნდა
დამტკიცდეს ამ ცვლილების გათვალისწინებით
პროექტი განხილული და მოწონებულ იქნა
ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე.
28.01.2011

