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მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგები 

 
№ პროგრამის სახელწოდება სწავლის შედეგები 

1 
ფუნქციათა თეორია და 

ფუნქციონალური ანალიზი 

მათემატიკის მაგისტრი ფუნქციათა თეორიასა და ფუნქციონალურ ანალიზში მიიღებს უახლეს და კვლევაზე 
დაფუძნებულ სისტემატურ ცოდნას. ამავე დროს გააცნობიერებს ფუნქციათა თეორიის გამოყენების 
შესაძლებლობის ასპექტებს, მაგალითად, მათემატიკური ფიზიკისა და მექანიკის სასაზღვრო ამოცანებში, 
ალბათობათა თეორიასა და სტატისტიკაში, სტოქასტური პროცესების თეორიაში. სრულად დაეუფლება 
კლასიკური ფუნქციური სივრცეების, ოპერატორთა თეორიის, აპროქსიმაციის თეორიისა და ბანახის 
არასტანდარტული წონიანი ფუნქციური სივრცეების მეთოდებს. 
შეძლებს დასახული ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრას. ამოხსნის ისეთ ამოცანებს, რომელთათვისაც 
სტანდარტული გზები და მეთოდები აღარ არის საკმარისი. შეძლებს, მაგალითად, არაწრფივი მექანიკის, 
უკუმშვადი სითხის დინების, მთელი რიგი ფიზიკური ამოცანების მათემატიკურ მოდელებში გაჩენილი 
არასტანდარტული ფუნქციური სივრცეების, ამ სივრცეებში ოპერატორთა შემოსაზღვრულობისა და 
კომპაქტურობის ამოცანების გადაწყვეტას. 
ექნება თანამედროვე ანალიზის სხადასხვა ფაქტებს შორის ურთიერთკავშირის გააზრების და უახლესი 
მეთოდების გამოყენებით პრობლემისადმი ორიგინალური მიდგომის უნარი. 
შეძლებს გაიაზროს მიწოდებული ინფორმაციის ყველა ასპექტი და ზუსტად ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები, 
ახალი შედეგის რაობა, კარგად განასხვავოს ცნობილი შედეგის განზოგადება სრულიად ახალი მოვლენის 
აღმოჩენისაგან.  
შეძლებს უცხო ენაზე მათემატიკური სტატიების კითხვას, რეფერატული და კვლევითი ხასიათის ნაშრომების 
უცხო ენაზე გადმოცემას.  
გაეცნობა და თავისუფლად გამოიყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.  
დაეუფლება თანამედროვე ანალიზის მეთოდებს და შეძლებს მიხვდეს თუ რომელი მეთოდი გამოიყენოს ამა 
თუ იმ პრობლემის კვლევისას. ასე, მაგალითად, სინგულარული ინტეგრალებისა და სათანადო სინგულარულ 
ინტეგრალურ განტოლებებში კვლევისას გააცნობიეროს რომელი ინტეგრალური ოპერატორის ინვარიანტობის 
გამოყენება იქნება უფრო მიზანშეწონილი, როგორ შეარჩიოს სათანადო ფუნქციური სივრცეები მონაცემთა და 
საძებნი ფუნქციებისათვის. 
მომზადებული იქნება სრულფასოვანი კვლევითი პროექტის შემუშავებისა და მართვისათვის.  
შეძლებს გააგრძელოს სწავლა დოქტორანტურაში. 

2 
ფიზიკური პროცესების 

კომპიუტერული მოდელირება 

პროგრამის დასრულების შემდეგ ფიზიკის მაგისტრს გააჩნია თეორიული ფიზიკის ფარგლებში 
მათემატიკური მეთოდების, მყარი სხეულების კვანტური თეორიის, არაწონასწორული სტატისტიკური 
ფიზიკის, ნახევარგამტარების ფიზიკის, რხევის თეორიის, ჰიდროდინამიკის, ქვანტური ელექტრონოკის, ასევე 
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კონდესირებულ გარემოში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კომპიუტერულ მოდელირებაში ფართო და 
გაღრმავებული ცოდნა. ასევე  გამოყენებით და მომიჯნავე სფეროებში: კვანტური რადიოფიზიკასა და 
მაგნიტურ რეზონანსში. 
           სრულად ფლობს კონდესირებული გარემოს ფიზიკის სპეციფიკურ მეთოდებს. შეუძლია 
კონდესირებული გარემოს ფიზიკაში კომპლექსური პრობლემების გადაჭრა. 

ორიგინალური გზით შეუძლია ფიზიკურ ამოცანათა დაგეგმვა და განხორციელება პროფესიულ 
დონეზე. 

 შეუძლია რთულ და მოულოდნელ  სპეციალიზებულ კონტექსტში მოქმედება. იცნობს საუკეთსო 
პრაქტიკის გამოყენების წესებს. ფლობს კონდესირებული გარემოს ფიზიკის სპეციფიკურ მეთოდებს ექსპერტის 
დონეზე. 

მუშაობს ზუსტად და ეფექტურად. შეუძლია უნარებისა და მეთოდების ადაპტირება ან ახალი 
უნარებისა და პროცედურების განვითარება ახალი სიტუაციებისა და ამოცანებისათვის. შეუძლია მოძებნოს 
ფიზიკური ამოცანების გადაწყვეტის ახალი ორიგინალური გზები. 

შეუძლია არასრული და შეზღუდული ფიზიკური მონაცემების ინფორმაციაზე დაყრდნობით 
ჩამოაყალიბოს მოსაზრებები, განსაზღვროს ფიზიკური პრობლემები და მათი გადაჭრისათვის საჭიროების 
შემთხვებაში დამატებითი რესურსების გამოყენება. 

უცხო ენაზე შეუძლია რთული, ვრცელი ტექსტების გაგება და მათში არა პირდაპირ გადმოცემული 
ინფორმაციის ამოცნობა. შეუძლია დაუბრკოლებლად საუბარი ისე, რომ საჭირო სიტყვებისა და ფრაზების 
მოძიებას დრო არ დაუთმოს. თავისუფლად იყენებს ენას სოციალურ, აკადემიურ და პროფესიულ თემებზე 
სასაუბროდ. შეუძლია მკაფიოდ სტრუქტურირებული ტექსტის დაწერა კომპლექსურ თემებზე თხზულების, 
წერილის ან ანგარიშის ფორმატში. 

იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს 
(IST). 

შეუძლია ჯგუფში ეფექტური მუშაობა როგორც წევრის, ასევე ლიდერის როლში. შეუძლია ამოცანების 
მკაფიო ფორმულირება და ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების ადეკვატური გამოყენება. 

3 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

             კომპიუტერულ მეცნიერებათა მაგისტრს პროგრამის დასრულების შემდეგ ექნება დარგის ღრმა და 
საფუძვლიანი ცოდნა. სრულად დაეუფლება დაპროგრამირების ენების და ტექნოლოგიების მართვის და 
გამოყენების მეთოდებს. დამოუკიდებლად შეძლებს არსებული პრობლემის გადაჭრას. შეძლებს სპეციალობაში 
განახორციელოს დამოუკიდებელი რთული ამოცანების ამოხსნა და შეადგინოს პროგრამები რომელიმე 
დაპროგრამირების ენაზე. დაეუფლება სპეციალურ მეთოდებს და შეძლებს ექსპერიმენტის დონეზე 
განახორციელოს დაკვირვება. შეძლებს არსებულ და შეზღუდულ მონაცემებზე დაყრდნობით ჩამოაყალიბოს 
მოსაზრებები, განსაზღვროს პრობლემები და მათი გადაჭრისათვის მოიყვანოს არგუმენტირებული დასკვნები, 
გამოიყენოს დამატებითი რესურსები და ახალი მასალები ინტერნეტიდან ან თვითონ შექმნას ახალი მეთოდები 
გარკვეული ექსპერიმენტების ჩატარების შემდეგ. შეძლებს დამოუკიდებლად დაგეგმოს, ზოგჯერ 
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უხელმძღვანელოს საკუთარ და ჯგუფის სხვა წევრებს  (საერთო ინტერესების ) რაიმე პრობლემის გადაჭრისას. 
          მაგისტრი მიიღებს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მაღალ დონეზე 
ცოდნას, მათი გამოყენების და ,,გასხვისების” უნარს და ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროგრამების 
დამოუკიდებლად ათვისების უნარს. საკუთარი ცოდნის დამოუკიდებლად გამდიდრების და ამაღლების უნარს 
და შემდგომში  
სწავლის საჭიროების განსაზღვრსა და დამოუკიდებლად სწავლის გაგრძელების უნარს. 

4 გეოეკოლოგია და გარემოს დაცვა 

მაგისტრი გარემოსმცოდნეობის დარგში უახლესი თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 
სისტემური ცოდნით იქნება აღჭურვილი. ეცოდინება გეოგრაფიული გარსების კვლევა, სტიქიური მოვლენების 
შეფასება, ბიოსფეროს დაბინძურების თანამედროვე მდგომარეობის განსაზღვრა და მისი გავლენით, 
მოსალოდნელი ეკოლოგიური ცვლილებების კვლევა.  
სწავლის პერიოდში გამოუმუშავდება უნარ-ჩვევები ისეთი სამუშაოების ჩატარებისა, როგორებიცაა: 
ბიოსფეროს დაბინძურების თანამედროვე მდგომარეობის განსაზღვრა და მისი გავლენით, მოსალოდნელი 
ეკოლოგიური ცვლილებების კვლევა, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების დაგეგმვათა ჩატარება. 
მაგისტრს შეეძლება კვლევების დამოუკიდებელი დაგეგმვა-განხორციელება, პრიორიტეტების განსაზღვრა და 
დასკვნების გამოტანა. 
კურსდამთავრებულს ექნება აზრის არგუმენტირებულად და დამაჯერებლად გადაცემის უნარი. შეეძლება 
ეფექტური მუშაობა ჯგუფთან ერთად, საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, ინტერნეტში საჭირო 
მასალების მოძიება და ამ მასალების სათანადოდ დამუშავება. 
მაგისტრს ექნება საჭირო ცოდნა უცხო ენაში (ენებში) და შეეძლება ამ ენებზე ლიტერატურით სარგებლობა.   

5 ეკოლოგია 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს რომელსაც მიენიჭება  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრის 
ხარისხი ეკოლოგიაში, ექნება თანამედროვე ეკოლოგისათვის აუცილებელი სისტემური ცოდნა 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, თანამედროვე თეორიული და კვლევაზე დაფუძნებული სისტემური 
ცოდნა ეკოლოგიაში და მომიჯნავე და გამოყენებით სფეროებში, საფუძვლიანი ცოდნა თანამედროვე 
ეკოლოგიურ კონცეფციებში, ინტეგრალური წარმოდგენა ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნებაზე, 
მაღალპროფესიული უნარ-ჩვევები საველე ეკოლოგიურ კვლევებში. 
      დამოუკიდებლად შეძლებს სამეცნიერო ამოცანის ჩამოყალიბებას, ექსპერიმენტის დაგეგმვას და 
განხორციელებას, უახლესი მეთოდების და თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
გამოყენებით. შეძლებს კრიტიკულად შეაფასოს ჩატარებული კვლევის შედეგები და გააკეთოს ადეკვატური 
დასკვნები.  
შეძლებს მოამზადოს და გამოაქვეყნოს სამეცნიერო სტატია მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში, გააკეთოს 
პრეზენტაციები საერთაშორისო ფორუმებზე.  
მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს შეეძლება სწავლა გააგრძელოს დოქტორანტურაში. 

6 ტოქსიკოლოგია სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებული არის კვალიფიციური სპეციალისტი, 
რომელიც ფლობს ფუნდამენტური და გამოყენებითი ტოქსიკოლოგიის თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. 
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მიღებული აქვს შესაბამისი ცოდნა რადიოტოქსიკოლოგიაში, ფარმაკოტოქსიკოლოგიაში, სამედიცინო 
ტოქსიკოლოგიაში, ზოოტოქსიკოლოგიაში, ეკოტოქსიკოლოგიაში, ჰიდროტოქსიკოლოგიაში, 
ტოქსიკოლოგიურ ქიმიაში და სხვა.  ფლობს უცხო ენას, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიებს. 
     კურსდამთავრებულს აქვს თანამედროვე საველე და ლაბორატორიული კვლევის შედეგად მიღებული 
ინფორმაციის ანალიზისა და სინთეზის უნარი, ექსპერიმენტული კვლევის ჩვევები,  შეუძლია როგორც 
გუნდური, ასევე, დამოუკიდებელი მუშაობა, ექსპერიმენტის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება 
კვლევის თანამედროვე ტოქსიკოლოგიური, ბიოქიმიური, მიკრობიოლოგიური, ვირუსოლოგიური, 
ბიოანალიზური მეთოდების გამოყენებით.  
     გაცნობიერებული აქვს ტოქსიკოლოგიის მნიშვნელობა და შესწევს უნარი კვლევის შედეგად მიღებული 
ინფორმაცია გამოიყენოს  მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის 
პრობლემების გადასაწყვეტად. 
   კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ეძლევა რაციონალურად განავითაროს თავისი ცოდნა, გადადგას 
ნაბიჯი უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურზე–დოქტორანტურაში. 

7 
საქართველოს შუა საუკუნეების 

ისტორია 

1. საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების  შედეგად 
სტუდენტი მიიღებს: 

• საფუძვლიან ცოდნას პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა ძირითად და   
                  არჩეული კურსებით გათვალისწინებულ საგანში; 
• შუა საუკუნეების ისტორიის ღმა ცოდნას; 
• შუა საუკუნეების არქეოლოგიური ძეგლებისა და წერილობითი წყაროების  
                 ცოდნას; 
• შუა საუკუნეების საქართველოს საქალაქო ცხოვრების ცოდნას; 
• მიიღებს ღრმა ცოდნას საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის მომიჯნავე  
                  დისციპლინებში; 
• ერთ-ერთი უცხო ენის ღრმა ცოდნა. 

პროგრამის დასრულების შედეგად მათ გამოუმუშავდებათ: 
• ისტორიული კვლევის მეთოდებისა და ხერხების უნარი; 
• არქეოლოგიური ძეგლებისა და წერილობითი წყაროების მონაცემების გამოვლენა-გაანალიზებისა და 

გამოყენების უნარი; 
• საინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი. 

შესაბამისად მათ შეეძლებათ: 
• თანამედროვე ქართული ისტორიოგრაფიის მიღწევათა საფუძველზე უახლესი იტორიული კვლევის 

მეთოდების გამოყენებისა და კრიტიკული ანალიზის შედეგად კვლევითი სამუშაოების 
პროფესიონალურად დაგეგმვა და განხორციელება.  
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8 
საქართველოს ახალი და უახლესი 

ისტორია 

საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების  შედეგად სტუდენტი 
მიიღებს: 
• საფუძვლიან ცოდნას პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა ძირითად და  
       არჩეული კურსებით გათვალისწინებულ საგანში; 
• მიიღებს ღრმა ცოდნას საქართველოს ისტორიის მომიჯნავე დისციპლინებში; 
• ერთ-ერთი უცხო ენის ღრმა ცოდნას. 

პროგრამის დასრულების შედეგად მათ გამოუმუშავდებათ: 
• ისტორიული კვლევის მეთოდებისა და ხერხების უნარი; 
• საინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი. 

შესაბამისად მათ შეეძლებათ: 
• თანამედროვე ქართული ისტორიოგრაფიის მიღწევათა საფუძველზე უახლესი იტორიული კვლევის 

მეთოდების გამოყენებისა და კრიტიკული ანალიზის შედეგად კვლევითი სამუშაოების 
პროფესიონალურად დაგეგმვა და განხორციელება.  

9 
საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და 
დიპლომატიის ისტორია 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის სამაგისტრო პროგრამის დასრულების  შედეგად 
სტუდენტი მიიღებს: 

• საფუძვლიან ცოდნას პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა ძირითდ და არჩეული კურსებით 
გათვალისწინებულ საგანში; 

• ერთ-ერთი უცხო ენის ღრმა ცოდნას. 
პროგრამის დასრულების შედეგად მათ გამოუმუშავდებათ: 

• ისტორიული კვლევის მეთოდებისა და ხერხების უნარი; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების პრობლმათა შესწავლის გააზრების უნარი; 
• თანამედროვე მეცნიერული მეთოდოლოგიის, ინტერდისციპლინარულ მიდგომების გამოყენებისა და 

გააზრების უნარი; 
• მეცნიერული კვლევის მეთოდების შედარებითი ანალიზის გაკეთების უნარ-ჩვევები და ხერხები; 
• მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების, ასევე ევროპულ სამყაროსთან კავშირ-ურთიერთობებისათვის 

საჭირო ანალიზის უნარ-ჩვევები; 
• ისტოიული პროცესების ანალიზი, კვლევითი და პრაქტიული მუშაობის წერითი და ზეპირი 

პრეზენტაციის უნარი. 

10 
ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და 

მთარგმნელობითი საქმე 

   მაგისტრს პროგრამის დასრულების შემდეგ ექნება სისტემური ცოდნა ქართული და ინგლისური ენების 
გრამატიკათა თეორიულ კურსში, რომლის საფუძველზეც იგი თავისუფლად შეძლებს ცალკეულ საკითხთა 
თეორიულ, სამეცნიერო  კვლევაზე დაფუძნებულ სიღრმისეულ ანალიზს; დაგროვილ ცოდნასა და 
შესაბამის ინფორმაციაზე დაყრდნობით უახლესი მიღწევების სათანადოდ გამოყენებას. მაგისტრი იქნება 
თავისი საქმის პროფესიონალი და აქტიურად ჩაებმება საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში. 
ამავე დროს, იგი შეიძენს დარგისათვის საჭირო (ქართულ-ინგლისური/ინგლისურ-ქართული) თარგმანის 
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უნარ-ჩვევებს და სპეციფიკის გათვალისწინებით თავისუფლად გადათარგმნის სხვადასხვა ტიპის 
სამეტყველო ტექსტს.     
     პროგრამის გავლის შემდეგ მაგისტრი შეძლებს ქართული და ინგლისური ენების ლინგვისტურ 
საფუძვლებში მიღებული თეორიული ცოდნისა და მეთოდოლოგიის გათავისებას და  პრაქტიკულად 
რეალიზებას; კვლევისათვის საჭირო სამეცნიერო რესურსების მოძიებას, შერჩევასა და გამოყენებას.  
პრობლემის გადაჭრისათვის  სხვადასხვა კონცეფციისა და ჰიპოთეზის  ფორმულირებასა და შეფასებას; 
ინოვაციურ და შემოქმედებით მუშაობას; მოვლენების კრიტიკულ ხედვასა და გაანალიზებას სინქრონული 
და დიაქრონული აღწერისა და ანალიზის თვალსაზრისით. 
    მაგისტრი დამოუკიდებლად დაგეგმავს და, საჭიროების შემთხვევაში, უხელმძღვანელებს დარგთან 
დაკავშირებულ სმუშაოს ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების გათვალისწინებით; იქნება 
კომუნიკაბელური, დამოუკიდებელი და კომპეტენტური. არგუმენტირებული და ლოგიკური 
მეტყველებით შეძლებს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში ეფექტური, წარმატებული 
კომუნიკაციის ხერხებისა და სტრატეგიების შერჩევა-გამოყენებას, საკუთარი აზრის მისაღებ ფორმაში 
გადმოცემას, ადამიანთა დარწმუნებას,  კონფლიქტის თავიდან აცილებასა და გუნდურ მუშაობას; ქართულ 
და ინგლისურ ენებზე ( C I  დონე ) კომპლექსური  ტექსტის შექმნას, გაგებასა და თარგმნას შესაბამისი 
სტილის შერჩევით. 
     მაგისტრი დაწერს სამეცნიერო-კვლევით ნაშრომსა თუ პროექტს დარგის შესაბამისად    
და შეძლებს მის პრეზენტაციასა და განხორციელებას. ასევე, განსაზღვრავს სწავლების    
შემდგომ საფეხურზე (დოქტორანტურა) სწავლის  საჭიროებას და პროფესიონალიზმის  
დამოუკიდებლად ამაღლებას.    

11 ახალი ქართული ენა 

      მაგისტრს პროგრამის დასრულების შემდეგ ექნება სისტემური ცოდნა ახალი ქართული ენის გრამატიკის 
თეორიულ კურსში, რომლის საფუძველზეც იგი თავისუფლად შეძლებს ცალკეულ საკითხთა  სამეცნიერო  
კვლევაზე დაფუძნებულ სიღრმისეულ ანალიზს; დაგროვილ ცოდნასა და შესაბამის ინფორმაციაზე 
დაყრდნობით ენათმეცნიერების უახლესი მიღწევების სათანადოდ გამოყენებას სამეცნიერო კვლევებში, 
სპეციალობის შესაბამის საფეროსა და პედაგოგიურ მოღვაწეობაში. მაგისტრი იქნება თავისი საქმის 
პროფესიონალი და აქტიურად ჩაებმება საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში. ამავე დროს, იგი 
იქნება მოაზროვნე, წიგნიერი ფილოლოგი.  სპეციფიკის გათვალისწინებით თავისუფლად ააგებს  
სხვადასხვა ტიპის სამეტყველო ტექსტებს.     
     პროგრამის გავლის შემდეგ მაგისტრი შეძლებს ქართული ენის ლინგვისტურ საფუძვლებში მიღებული 
თეორიული ცოდნისა და მეთოდოლოგიის გათავისებას და  პრაქტიკულად რეალიზებას; კვლევისათვის 
საჭირო სამეცნიერო რესურსების მოძიებას, შერჩევასა და გამოყენებას.  პრობლემის გადაჭრისათვის  
სხვადასხვა კონცეფციისა და ჰიპოთეზის  ფორმულირებასა და შეფასებას; ინოვაციურ და შემოქმედებით 
მუშაობას; მოვლენების კრიტიკულ ხედვასა და გაანალიზებას სინქრონული და დიაქრონული აღწერისა და 
ანალიზის თვალსაზრისით. 
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    მაგისტრი დამოუკიდებლად დაგეგმავს და, საჭიროების შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის საკუთარ 
თავზე აღებით, უხელმძღვანელებს დარგთან დაკავშირებულ სამუშაოს ჯგუფის წევრთა შესაძლებლობების 
გათვალისწინებით; იქნება კომუნიკაბელური, დამოუკიდებელი და კომპეტენტური. არგუმენტირებული და 
ლოგიკური მეტყველებით შეძლებს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებაში  ეფექტური,  წარმატებული 
კომუნიკაციის ხერხებისა და სტრატეგიების  შერჩევა-გამოყენებას,  საკუთარი აზრის მისაღებ ფორმაში 
გადმოცემას,  ადამიანთა დარწმუნებას,  კონფლიქტის თავიდან აცილებასა და გუნდურ მუშაობას;  
კომპლექსური ტექსტებისათვის შესაბამისი სტილის შერჩევას. 
     მაგისტრი დაწერს სამეცნიერო-კვლევით ნაშრომსა თუ პროექტს დარგის შესაბამისად და შეძლებს მის 
პრეზენტაციასა და განხორციელებას. ასევე, განსაზღვრავს სწავლების  შემდგომ საფეხურზე 
(დოქტორანტურა) სწავლის  საჭიროებას და  პროფესიონალიზმის  დამოუკიდებლად  ამაღლებას.    

12 კავკასიური კვლევები 

     კავკასიური კვლევების მაგისტრატურა დამთავრებულს, რომელიც მიიღებს სოციალური მეცნიერების 
მაგისტრის ხარისხს, ექნება საფუძვლიანი ცოდნა პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა ძირითად და 
არჩეული კურსებით გათვალისწინებულ საგანში. იგი დაუფლებული იქნება სოციოლოგიური კვლევის 
მეთოდებსა და ხერხებს.  
     მაგისტრი ღრმად იქნება გათვითცნობიერებული კავკასიის რეგიონში განლაგებული ქვეყნების 
პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურული განვითარების ეტაპებზე. შეეძლება კავკასიის 
რეგიონის პრობლემათა შესწავლა და გააზრება თანამედროვე მეცნიერული მეთოდოლოგიის, 
ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებით. შესაბამისად მაგისტრს ექნება სრულყოფილი ცოდნა 
კავკასიის რეგიონის შიგნით მიმდინარე მოვლენების ობიექტური ანალიზის გასაკეთებლად.  
     ექნება უნარი მოახდინოს კავკასიის რეგიონთან თურქეთის, ევროკავშირის ქვეყნების და ამერიკის 
შეერთებული შტატების თანამედროვე ურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა.  
      მაგისტრს გამომუშავებული ექნება სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის უნარები, შედარებითი ანალიზის 
გაკეთების უნარ-ჩვევევები და ხერხები. შეეძლება ისტორიული პროცესების, თანამედროვე მსოფლიოში 
მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენების ანალიზის, კვლევითი და პრაქტიკული მუშაობის 
შედეგების წერითი და ზეპირი პრეზენტაციის უნარი. 
     გარდა ამისა მაგისტრი საკმაოდ იქნება დაუფლებული საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, ეცოდინება ერთ-
ერთი უცხო ენა, რომელიც დაეხმარება არა მარტო სამაგისტრო შრომის შესრულებაში, არამედ 
საკომუნიკაციოდაც, როგორც პროფესიონალურ ისე არაპროფესიონალურ საზოგადოებასთან.  
    ცოდნის შემდგომი გაღრმავების მიზნით კავკასიური კვლევების მაგისტრს ექნება საშუალება სწავლა 
განაგრძოს დოქტურანტურაში. 

13 ბიზნესის ადმინისტრირება 

ცოდნა და გაცნობიერება. მაგისტრს ეცოდინება ბიზნესის  ადმინისტრირების სფეროში და მ.შ. ტურიზმის  
ბიზნესის კვლევაზე დაყრდნობით ახალი ნოვაციური ტურისტული  ობიექტების წარმოჩენა, სპეციფიკური 
მეთოდების ბაზაზე მათი მოწყობის ბიზნეს-პროექტების შემუშავება, ეფექტიანობის დასაბუთება, ტურიზმთან 
მომიჯნავე ინფრასტრუქტურული სფეროების მოდერნიზება, შეხამება და მათი ეფექტური გამოყენების 
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შესაძლებლობა. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. პრაქტიკული სიტუაციიდან გამომდინარე შეეძლება ტურიზმის 
ბიზნესის ცოდნის ადაპტირება გარემო ფაქტორებთან, კერძოდ მისადაგება ქვეყნის ეკონომიკურ და ფინანსურ 
პოლიტიკასთან. პროფესიონალის დონეზე შეძლებს ტურიზმის მიმართულებათა პროექტების დაგეგმვას და 
პრაქტიკულ განხორციელებას, გადაწყვეტს პრობლემური სიტუაციებიდან გამოსვლის შიდა და გარე გზებს. 
მსოფლიო გამოცდილებათა ბაზაზე ახალი მეთოდებით ჩაატარებს კვლევებს ბიზნესის დაგეგმვის და 
პრაქტიკული განხორციელების მხრივ. 
არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი. შეძლებს მოიძიოს ტურიზმის შესახებ ქვეყნის შიგნით 
არსებულ პოტენციალურ შესაძლებლობათა მონაცემები. მათი პროგნოზული გათვლით შეძლებს გადაწყვიტოს 
საქართველოს რეგიონალურ ასპექტში ტურიზმის რომელი მიმართულება უნდა განვითარდეს. მისგან 
გაკეთებული დასკვნები ტურიზმის ბიზნესის ადმინისტრირების საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამისი 
იქნება საერთაშორისოდ აღიარებულ სოციალურ-ეთიკური ნორმების. 
კომუნიკაციის უნარი. მაგისტრს შეეძლება არამარტო ტურიზმის ბიზნესით დაიტერესებულ საზოგადოებას, 
არამედ არასპეციალისტებს და იმ პირებსაც რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ჩაირთვებიან ტურიზმის 
ბიზნესში გასაგებად, ფაქტების და შესაძლო შედეგების გამჭოლი არგუმენტირებით მიაწოდოს დასკვნები და 
წინადადებები. ამისათვის შეძლებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად 
გამოყენებას. 
სწავლის უნარი. ტურიზმის ბიზნესის შესახებ მიღებული ახალი არგუმენტირებული ნოვაციური იდეებიდან 
გამომდინარე შეძლებს განსაზღვროს საკუთარი პოტენციალი სწავლების მაღალი საფეხურის-
დოქტორანტურის საჭიროების კუთხით. 

14 საჯარო სამართალი 

ცოდნა და გაცნობიერება 
• ზოგადად სამართლის და კერძოდ, საჯარო სამართლის ცალკეული დარგების (კონსტიტუციური, 

ადმინისტრაციული სამართლის ცალკეული ინსტიტუტების: კონსტიტუციური კონტროლი, საჯარო 
სამსახური, ადამიანის უფლებები და სხვ.)  კვლევაზე დაფუძნებული, სისტემური და ახალი ცოდნა; 

• საჯარო სამართლის დარგებისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკური ისეთი მეთოდების ცოდნა, 
როგორიცაა სამართლებრივი და არასამართლებრივი - ორგანიზაციული, წახალისების და იძულების, 
მატერიალური სტიმულირების, ურთიერთშეთანხმების, რეკომენდაციის მიცემის და სხვა; 

• საჯარო სამართლის დარგებისათვის დამახასიათებელი ისეთი ეთიკური ნორმების ცოდნა, როგორიცაა: 
კოლეგიალობა, ეკონომიურობა და ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა საქმიანობაში, კანონის ფარგლებში 
უფროსისადმი დამორჩილება, სამსახურებრივი საიდუმლოების დაცვა, დაპირების შესრულება, 
უკანონო საჩუქრების მიღებისაგან თავის შეკავება; 

• სამეცნიერო=კვლევითი სამუშაოების შესრულების ცოდნა;  
• მომიჯნავე სფეროების (სისხლის, სამოქალაქო, შრომის და ა.შ.) ზოგადი ცოდნა. 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 



დანართი №3 

 10 

• საჯარო სამსახურში და საადვოკატო საქმიანობაში კომპლექსური იურიდიული ხასიათის 
პრობლემების გადაჭრა, როგორც დამოუკიდებლად ისე ჯგუფთან ერთად;  

• როგორც საჯარო სამართლებრივ, ისე კერძო ან სისხლისსამართლებრივ, ან ერთობლივ კონტექსტში 
მოქმედების, სამართლებრივი ცოდნის ადაპტირების, ამოცანათა დამოუკიდებლად, 
პროფესიონალურად დაგეგმვისა და განხორციელების, მათი გადაწყვეტის ახალი გზების ძიების, ახალი 
უნარების გამომუშავების უნარი; 

• სამართლებრივი და არასამართლებრივი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით სამართლებრივი 
კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი. 

არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი 
• საჯარო სამართლის დარგების/ქვედარგების უახლესი ან/და არასრული მონაცემების სინთეზის, 

კრიტიკული ანალიზის, მათზე და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებზე დაყრდნობით 
დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი, სამართლებრივი, სოციალური და ეთიკური 
პასუხისმგებლობის გათავისებით; 

• რთული, არასრული ან წინააღმდეგობრივი სამართლებრივი მონაცემების ანალიზი და მისი შედეგის 
ეფექტური და დამაჯერებელი მიწოდება; 

• სამართლის სფეროს უახლესი მონაცემების გამოყენებით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი. 
კომუნიკაციის უნარი 

• იურიდიულ საზოგადოებისა (როგორც მეცნიერ ისე პრაქტიკოს იურისტთა) და 
არასპეციალისტებისათვის თავისი დასკვნებისა და არგუმენტაციის მიწოდების, მათთან 
დამაჯერებელი კომუნიკაციის უნარი; 

• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საშუალებით სამართლებრივი 
ინფორმაციის მოპოვების,  შემოქმედებითად გამოყენების, ახალი სამართლებრივი ინფორმაციის  
შექმნისა და მიწოდების  უნარი.  

სწავლის უნარი 
საჯარო სამართლის დარგებში სასწავლო პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვის, საკუთარი სწავლის 
პროცესის ადეკვატურად შეფასების, მიღებული შედეგების გაუმჯობესების, დოქტორანტურაში 
საჯარო სამართლის სპეციალიზაციით სწავლის საჭიროების განსაზღვრის უნარი. 

 

15 სისხლის სამართალი 

 ცოდნა და გაცნობიერება 
სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის პროცესის თეორიის სიღრმისეული ცოდნა; 
უცხო ქვეყნების სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესებისათვის დამახასიათებელი 
ძირითადი ისტიტუტების თეორიული ანალიზი; 
სისხლის სამართალსა და სისხლის სამართლის პროცესში თეორიასა და პრაქტიკაში არსებული პრობლემების 
გაცნობიერება და ღრმა ანალიზი;  
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თეორიისა და პრაქტიკის დაახლოვების აქტუალობის გაცნობიერება; 
კრიმინალისტიკის ძირითადი აპექტების თეორიული ცოდნა. 
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 
სისხლის სამართლის მიმართულებით მაგისტრატურის ფარგლებში შეძენილი და მანამდე არსებული ცოდნის 
პრაქტიკაში გამოყენება; 
სისხლის სამართლის (თუ სხვა) დარგის სამართლებრივ სიტუაციებში ადვილად ადაპტირება, მოვლენათა 
განვითარების პროგნოზირება, სამომავლო მოქმედებათა დაგეგმვა, სწორი გადაწყვეტილებების ძიება, 
აღნიშნულის განხორციელებისას მოქმედების საკუთარი (ინდივიდუალური) ხელწერის დამკვიდრება, 
ნოვატორული მიდგომების შემუშავების მცდელობა/განხორციელება.  
არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი 
სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის სფეროში არსებული პრობლემური საკითხების 
კრიტიკული ანალიზი, საკუთარი ხედვის არგუმენტირებულობა, აღნიშნულის საფუძველზე დასაბუთებული 
დასკვნების გამომუშავება. 
კომუნიკაციის უნარი  
აკადემიური, პროფესიული საზოგადოებისა და არასპეციალისტებთან თავისუფალი კომუნიკაცია სხვადასხვა 
(განსაკუთრებით) სისხლის სამართლებრივ საკითხებზე, საკუთარი დასკვნებისა და მოსაზრებების 
ოპონენტებისათვის ადეკვატური (მათთვის გასაგები - რთული იურიდიული, ან მარტივი სამოქალაქო ენაზე) 
მიწოდება, საკუთარი პოზიციის მყარად, დამაჯერებლად წარმოთქმა; სხვადასხვა სამართლებრივ  
საკითხებთან დაკავშირებით თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი. 
სწავლის უნარი 
მაგისტრატურის პერიოდშივე და მისი დამთავრების შემდგომ ცოდნის დამოუკიდებლად, ხარისხიანად 
გაღრმავება  სამართლებრივ სფეროში, დამატებითი ცოდნის მიღების საჭიროებისა და დამატებითი ცოდნის 
მიმართულებების სწორად განსაზღვრა. 

16 ღვინის წარმოების ტექნოლოგია 

სწავლის შედეგად სტუდენტს უმუშავდება შემდეგი კომპეტენციები: ღვინის წარმოების მეცნიერულ კვლევაზე 
დაფუძვნებული სისტემური, თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა; კვლევითი მეთოდების ცოდნა და ძიება 
ახალის შესამუშავებლად; 
ყურძნის, ყურძნის წვენის და ღვინის ფიზიკო-ქიმიური და ორგანოლეპტიკური კვლევის ძირითადი, 
თანამედროვე მეთოდების ცოდნა და გამოყენება პრაქიკულად;  
გაზური ქრომატოგრაფიის, გაზურ-სითხური ქრომატოგრაფიის და სპექტრომეტრის გამოყენება; 
 ახალ საწარმოში, უცხო გარემოში მოხვედრისას სწრაფი ადაპტირების და საქმის ათვისების უნარი; 
თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე ღვინის წარმოების ტექნოლოგიურ პროცესებთან და 
პროდუქციის ხარისხთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხის დასმის და მისი კვლევის უნარი; 
პროფესიონალურად დაგეგმვისა და ამოცანების განსახორციელებლად ახალი გზების ძიება; 
 უახლესი თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით ექსპერიმენტების დამოუკიდებლად ჩატარების  უნარი; 
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 საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული 
გადაწყვეტილების მიღების და დაცვის უნარი; 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისების უნარი; 
აკადემიური, პროფესიული საზოგადოებისათვის საკუთარი დასკვნების და დასაბუთების მიწოდების უნარი. 

17 
მათემატიკის სწავლების 

მეთოდიკა 

პროგრამის ფარგლებში მაგისტრი გაიღრმავებს განათლების პირველ საფეხურზე, ბაკალავრიატში, მიღებულ 
ცოდნას, საფუძვლიანად დაეუფლება სასკოლო მათემატიკის, პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის თეორიულ 
საფუძვლებს, ყველა იმ სასწავლო ხერხსა და მეთოდს, რაც მას დაეხმარება შემდგომ პროფესიულ საქმიანობაში, 
რათა აქტიურად შეძლოს ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება რეალურად შექმნილ სასწავლო 
სიტუაციებში. ასევე კურსდამთავრებული მიიღებს ცოდნას ეროვნული სასწავლო გეგმის, განათლების 
სისტემის და პედაგოგის პროფესიული ვალდებულებების შესახებ; შეიძენს პროფესიულ უნარ-ჩვევებს, 
როგორიცაა მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვა-განხორციელება, მათემატიკის 
სწავლების მრავალფეროვანი სტრატეგიებისა და რესურსების მიზნობრივი გამოყენება, მოსწავლეთა 
შესაძლებლობების დადგენა, მის შესაბამისად თეორიული და მრავალფეროვანი, დიფერენცირებული 
პრაქტიკული მასალის შერჩევა, რაციონალურად განსაზღვრა და სხვა. შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 
მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ ახალი ცოდნის შეძენა-გააზრება, გამოყენება, ანალიზური 
დასკვნების ჩამოყალიბება და მისი საჯარო წარდგენა, მკაფიო დასაბუთება შესაბამისი  ლოგიკით. ეს კი 
ბუნებრია ხელს შეუწყობს და უზრუნველყოფს კვლევითი იდეის ორიგინალური განვითარების და 
გამოყენების უნარ-ჩვევების განვითარებას.  
მომავალი სპეციალისტის ჩამოყალიბებას მაგისტრატურაში სწავლების პერიოდში ხელს შეუწყობს აგრეთვე 
თანამედროვე ტექნიკის მიზანმიმართული გამოყენებაც; სტუდენტთა პროფესიული დაოსტატების პროცესში 
აქტიურად იქნება გამოყენებული თანამედროვე საინფორმაციო საშუალებები: განათლების სფეროში 
სიახლეებსა და თანამედროვე მიმართულებებზე ინფორმაციების მოძიება-გამოყენება პროფესიულად 
საინტერესო საიტებიდან ხელს შეუწყობს მუდმივ პროფესიული დაოსტატებისა და პროფესიული 
განვითარებისაკენ სწრაფვას, ამ სფეროში მოძიებული ინფორმაციების გამოყენების უნარ-ჩვევების 
ჩამოყალიბებას და სხვა. ამდენად, საგანმანათლებლო პროგრამა შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტს შეიძინოს 
ის ცოდნა, რაც მოეთხოვება თანამედროვე მათემატიკის  მასწავლებელს, გამოიმუშაოს შესაბამისი უნარები და 
მოახდინოს მიღებული ცოდნის რეალიზება განათლების სფეროშიю 

18 ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა 

განათლების მაგისტრს ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის მიმართულებით სამაგისტრო პროგრამის 
დასრულების  შემდეგ გააჩნია ფიზიკაში  ღრმა და სისტემური ცოდნა, მათ შორის გამოყენებით და მომიჯნავე 
სფეროებში; გარდა ამისა, სრულად ფლობს დარგისათვის სპეციფიკურ მეთოდებს, შეუძლია  კომპლექსური 
პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად და ორიგინალური გზით; დამოუკიდებლად შეუძლია ამოცანათა 
დაგეგმვა და განხორციელება პროფესიულ დონეზე;  რთულ და მოულოდნელ, სპეციალიზებულ კონტექსტში 
მოქმედება; იცნობს ფიზიკაში საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების წესებს. ფლობს ფიზიკისათვის სპეციფიკურ 
მეთოდებს ექსპერტის დონეზე, მუშაობს ზუსტად და ეფექტურად; შეუძლია უნარების ადაპტირება ან ახალი 
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უნარებისა და /ან პროცედურების განვითარება ახალი სიტუაციებისათვის სკოლაში. იგი  ეძებს 
მოსწავლეებთან ურთიერთობისას წამოჭრილი შესაძლო პრობლემების გადაწყვეტის ახალ /ორიგინალურ 
გზებს. შეუძლია საკუთარი დასკვნების საჯარო წარდგენა, მათი მკაფიო დასაბუთება შესაბამისი ცოდნითა და 
ლოგიკით 

19 
ბიოლოგიის სწავლების 

მეთოდიკა 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებული, წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის დამთავრების შემდეგ მიიღებს 
ცოდნას პედაგოგიურ მეცნიერებათა და აგრეთვე ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკის სფეროში. გაიღრმავებს 
პირველ საფეხურზე მიღებულ განათლებას, რაც ხელს შეუწყობს კვლევითი იდეის ორიგინალური 
განვითარების და გამოყენების უნარჩვევების ჩამოყალიბებას. კურსდამთავრებული გაეცნობა პედაგოგის 
პროფესიის უფლება - მოვალეობას, რასაც გამოიყენებს საჯარო და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში. 
შეძენილი ცოდნის საფუძველზე მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ საკუთარი დასკვნების 
საჯარო წარდგენა, მათი მკაფიო დასაბუთება შესაბამისი ცოდნით და ლოგიკით, როგორც სპეციალისტებთან 
ისე არასპეციალისტებთან. 

20 
ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკა 

მაგისტრატურის კურსდამთავრებული სწავლის დამთავრების შემდეგ მიიღებს ცოდნას შესაბამის სფეროში და 
გაიღრმავებს პირველ საფეხურზე მიღებულ განათლებას. ეს კი ბუნებრია ხელს შეუწყობს და უზრუნველყოფს 
კვლევითი იდეის ორიგინალური განვითარების და გამოყენების უნარ-ჩვევების განვითარებას. 
კურსდამთავრებული გაეცნობა პედაგოგის პროფესიის უფლება-მოვალეობას, რათა აქტიურად შეძლოს 
ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება შექმნილ სიტუაციებში. პარალელურად შეძლებს პრობლემების 
გადაჭრის უნარის გამოყენებას ახალ ან უცნობ გარემოში დისციპლინასთან დაკავშირებულ ან მონათესავე 
სიტუაციაში. 
შეძენილი ცოდნის საფუძველზე მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ საკუთარი დასკვნების 
საჯარო წარდგენა, მათი მკაფიო დასაბუთება შესაბამისი ცოდნითა და ლოგიკით, როგორც სპეციალისტებთან, 
ისე არასპეციალისტებთან.   

21 
ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სწავლების 
მეთოდიკა 

პროგრამის გავლის შემდეგ მაგისტრანტი შეძლებს სწავლების პროცესში გამოიყენოს: 
• განვითარებისა და სწავლის თანამედროვე თეორიები 
• სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე სისტემა 
• მოტივაციისა და კომუნიკაციის სტრატეგიები 
• სასწავლო პროცესის დაგეგმვის სტრატეგიები ეროვნული სასწავლო გეგმების შესაბამისად 
• მოსწავლეებთან და კოლეგებთან ეფექტური თანამშრომლობის ურთიერთობის ფორმები 
• პედაგოგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტები 
• ქართული ენისა და ლიტერტურის სწავლების თანამედროვე მეთოდები 
• შეუძლია: 
1) ორატორის (დისკუსიის) მონაწილეთა მეტყველების მოსმენა და კრიტიკულად შეფასება 
2) სასწავლო პროექტის შექმნა და წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე 
3) ზეპირი კომუნიკაციის ხერხებისა და სტრატეგიების ადეკვატური შერჩევა 
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4) ენობრივი მახასიათებლების ცოდნის გამოყენება ტექსტების სტრუქტურის ასახსნელად 
5) გამოკვლევის (სამეცნიერო ნაშრომის) დაწერა წინასწარ შერჩეულ თემაზე 
6) სადავო, პრობლემურ საკითხებზე საკუთარი თვალსაზრისის გადმოცემა და დასაბუთება 
7) რეფერატის შექმნა რამდენიმე წყაროს მიხედვით 
8) მოსმენილი გაკვეთილის შეფასება და ანალიზი 
9) სანიმუშო გაკვეთილის სცენარის შედგენა 
10) სანიმუშო გაკვეთილის ჩატარება მოცემულ თემაზე. 

22 ისტორიის სწავლების მეთოდიკა 

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრანტს გააჩნია დარგის კვლევაზე დაფუძნებული ღრმა და 
სისტემური  ცოდნა, აგრეთვე მომიჯნავე და გამოყენებითი დარგების შესახებ ზოგადი წარმოდგენები. 
შესაბამის სფეროში,  შეუძლია დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული 
პრობლემები, განახორციელოს განათლების სისტემის სრულყოფილი მენეჯმენტის, არის ლიდერი. მაგისტრი 
ფლობს ისტორიის სწავლების მეთოდიკის თანამედროვე პედაგოგიურ ტექნოლოგიებს და უცხო გარემოში 
შეუძლია თავისი სოცნის ეფექტური ადაპტირება; აქვს მის სფეროში კვლევითი ამოცანების დამოუკიდებლად 
დაგეგმვის, განხორციელებისა და კვლევის შედეგების ანალიზის უნარი. გათავისებული აქვს სოციალური და 
ეთიკური პასუხისმგებლობა არა  მხოლოდ კოლეგებთან, არამედ ზოგადად საზოგადოებაში. ფლობს 
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. გააჩნის შემდგომი სწავლის საჭიროების 
განსაზღვრისა და მაღალი ხარისხით სწავლის გაგრძელების უნარი. 

23 
განათლების მენეჯმენტი და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

მაგისტრანტი მიიღებს ცოდნას ხარისხის მართვის საქმიანობაში, კერძოდ, შეითვისებს განათლების ხარისხის 
მართვის ამოცანების გადაწყვეტის ოპტიმალურ მეთოდებსა და ხერხებს; მიიღებს ცოდნას საინფორმაციო-
საგანმანათლებლო საქმიანობაში, კერძოდ, შეითვისებს განათლების ტექნიკურ-ეკონომიკური ამოცანების 
გადაწყვეტის ოპტიმალურ მეთოდებს და პროცესებს, წარმატებით გამოიყენებს ინტერნეტში არსებულ 
ინფორმაციას საგანმანათლებლო პროცესების მართვის უზრუნველსაყოფად; გაეცნობა საინფორმაციო 
სისტემების და ტექნოლოგიების მენეჯმენტის ინსტრუმენტულ საშუალებებს, ეფექტურად გამოიყენებს 
სასწავლო პროცესის მართვისათვის არსებულ საინფორმაციო რესურსებს.                                                                        
       შესასწავლი დარგობრივი სფეროს, მეთოდოლოგიისა და დარგობრივი ეთიკის ცოდნა: გააჩნია განათლების 
სისტემის ორგანიზაციული მართვის სფეროში არსებული ფუნქციური დამოკიდებულებების რეალიზებს 
უნარ-ჩვევები თანამედროვე საინფორმაციო სისტემებისა და ტექნოლოგიების მენეჯმენტური 
შესაძლებლობების გამოყენებით. შეუძლია როგორც ორგანიზაციული მართვის, ასევე თანამედროვე 
პედაგოგიური ტექნოლოგიების სფეროში უახლოეს ტექნოლოგიებზე და კვლევებზე დაფუძნებული 
სისტემური ცოდნის რეალიზება, განათლების სფეროში არსებული მიმდინარე პრობლემური სიტუაციის 
შეფასებისა და მართებული გადაწყვეტილებების მიღების კონკრეტული მოდელების გამოყენება.    
       დარგობრივი სფეროს შესახებ არსებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების წესი: შეძლებს 
განათლების სისტემის, კერძოდ კი განათლების მენეჯმენტის სფეროში არსებული სისტემური პროგრამების 
რეალიზებას, წარმოქმნილი პრობლემის შესაბამისი ალგორითმის აგებასა და რეალიზებას, საფინანსო 
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ეკონომიკური და კომუნიკაციური პრობლემების გადაწყვეტას, სასწავლო პროცესების მენეჯმენტური უნარის 
გამოვლენას, თანამედროვე სასწავლო-შემეცნებითი სისტემების, ვირტუალური სწავლების მეთოდების 
შექმნასა და რეალიზებას, მასწავლებელთა მომზადებისა და გადამზადების კურსების და დარგში არსებული 
სხვა პრობლემების პრაქტიკული რეალიზების ხერხების მენეჯმენტის განხორციელებას. 

24 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და 

ჯანდაცვის ორგანიზაცია 

სამაგისტრო პროგრამის შედეგად კურსდამთავრებულს შეუძლია კონკრეტულ გარემოში სამედიცინო 
ორგანიზაციის მდგრადი ფუნქციონირება, რომელიც მიიღწევა სამედიცინო სერვისებისა და მომხმარებელთა 
ინტერესების ჰარმონიზაციის საფუძველზე. ასევე, შეეძლება სამედიცინო დაწესებულებების ყველა 
სტრუქტურის ანალიზი, სტრატეგიისა და კომუნიკაციური პოლიტიკის ფორმირება, ოპერატიული დაგეგმვა 
და ეფექტური მარკეტინგული საქმიანობა. 

 
 
 
 
 

 


