
აპლიკანტის გვარი, სახელი  ___________________________________________ 

 

                               კრიტერიუმები (ევროპული ენებისათვის) ქულები 

უმაღლესი განათლების დიპლომი                                                                   (√) 
რელევანტური არარელევანტური 
  

აკადემიური ხარისხი  

1.მეცნიერებათა დოქტორი 10  

2.დოქტორანტი 7  

     პედაგოგიური გამოცდილება  უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში    

1. 3 წელი 3  

2. 5 წელზე მეტი 5  

უცხო ენის სერტიფიკატი  

1. C1/C2 დონის საერთაშორისო სერტიფიკატი 7/10  

ტრენინგებში/სემინარებში მონაწილეობა  

1. ენობრივი კომპეტენციის ასამაღლებელი სემინარი/ტრენინგი   

1.1. მოკლევადიანი (ადგილობრივი) (5-დან 10 სთ) 1x რაოდ  

1.2. გრძელვადიანი 11–20 საათი  

        21 და მეტი (ადგილობრივი საერთაშორისო) 

      (წერა, კითხვა, მოსმენა, მეტყველება, აკადემიური წერა) 

3x რაოდ 

6x რაოდ  

1.3. ტრენინგები უცხოეთში  (5– 10 სთ) 

       11–20  სთ 

       21სთ და მეტი 

1x რაოდ 

3x რაოდ 

6x რაოდ  

2. მეთოდური სემინარი/ტრენინგი 

   ( უცხო ენის გაკვეთილის მეთოდიკა-დიდაქტიკა, გაკვეთილის    დაგეგმვა, 

შეფასება, შეცდომების გასწორება და სხვა)  

2.1. მოკლევადიანი (ადგილობრივი)(5-დან 10 სთ) 1 x რაოდ  

2.2. გრძელვადიანი (ადგილობრივი საერთაშორისო) 11–20 საათი 

                                                                                                21 და მეტი სთ 

3 x რაოდ 

6 x რაოდ  

2.3. გრძელვადიანი ონ–ლაინ ტრენინგები  15 x რაოდ  

3. დარგობრივი სემინარი/ტრენინგი 

    (სპეციალიზირებული ენა იურისტებისათვის, ეკონომისტებისათვის, 

მედიკოსებისათვის, ინფორმატიკოსებისათვის და ა.შ.)  

3.1.ადგილობრივი  (5– 10 სთ) 

                                    (11–20 სთ) 

                                    (21სთ და მეტი) 

1 x რაოდ 

3 x რაოდ 

6 x რაოდ  

3.2. უცხოეთში    (5– 10 სთ) 

                                (11–20 სთ) 

                                (21სთ და მეტი) 

1 x რაოდ 

3 x რაოდ 

6 x რაოდ  

4. მეთოდური გამოცდები   

4.1. CELTA/Fernstudienkurs/TORFRL 20  

4.2. TKT     Band 3 – 4 ქულა (თითოეული მოდული) 12  



1  რეკომენდაცია 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                          

2. გასაუბრების/საცდელი ლექციის შედეგი 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                     დასკვნა 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                           კომისიის წევრების ხელმოწერა:  

                    Band 4 – 5 ქულა (თითოეული მოდული) 15  

5. სტაჟირება უცხოეთში (სწავლება/ლინგვისტიკა) 10  

                კვალიფიკაცია  

1.დამატებითი კვალიფიკაცია 

  (საერთაშორისო ტრენერობა, მულტიპლიკატორობა.) 5  

2.მულტიმედია (თითოეული საფეხური – 3 + 3 + 4 10  

საუნივერსიტეტო აქტივობა  

1.  პროგრამების, სილაბუსების შემუშავებაში მონაწილეობა 3  

2. სამაგისტრო/სადოქტორო საგამოცდო ტესტების 

შემუშავება/შედგენა/გასწორება 2  

პუბლიკაციები  

1. დარგობრივი სახელმძღვანელო 5 x რაოდ  

2. ლექსიკონი 5 x რაოდ  

3. მეთოდური სტატიები (ადგილობრივი –3 ქ./საერთ – 5 ქ) 3/5 x რაოდ  

კონფერენციები  

1. ადგილობრივი მეთოდურ კონფერენციაში მონაწილეობა მოხსენებით  2 x რაოდ  

2. საერთ. მეთოდურ კონფერენციაში მონაწილეობა მოხსენებით 4 x რაოდ  

                                                                                               ქულათა საერთო  ჯამი  


