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ბაკალავრიატი

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საგანმანათლებ
ლოპროგრამის
დასახელება

სასურსათო ტექნოლოგია
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აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

I (ბაკალავრიატი)

სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელებ
ი

ოთხი აკადემიური წელი

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია რეგიონისათვის
დამახასიათებელი პროირიტეტის გათვალისწინებით
მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, წარმატებით დასაქმებადი
და კარიერულ ზრდაზე ორიენტირებული ბაკალავრის აკადემიური
ხარისხის მქონე კადრის მომზადება სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროში,
რომელსაც ექნება ფართო ცოდნა სურსათის წარმოების ტექნოლოგიაში,
შეეძლება სურსათის უვნებლობისა და პროდუქციის ხარისხის დადგენა
ნედლეულის მიღებიდან მზა პროდუქციის მიღებამდე, ალტერნატიული
საკვები დანამატების გამოყენების განსაზღვრა, ექნება ფართო ცოდნა
კვების პროდუქტების წარმოების პროცესებისა და აპარატების, ამ დროს

სავალდებულო

სასურსათო ტექნოლოგიის ბაკალავრი

BachelorofFoodTechnology

240 ECTS

მათე ჯავახიშვილი, ასოცირებული პროფესორი. ტელ: 27 11 55
მობ: 555-47-04-55;მზია ღაღოლიშვილი, ქიმიის დოქტორი, ასოცირებული
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დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,მობ. ტელ: 599 170924

მიმდინარე ქიმიური და ბიოქიმიური გარდაქმნების შესახებ, შეძლებს
თანამედროვე მოწყობილობების, ტექნიკური მასალების, ტარა-ჭურჭლის
შერჩევას და გამოყენებას ტექნოლოგიური პროცესების ჩასატარებლად,
ეცოდინება დარგის ბიზნესისა და მენეჯმენტის საფუძვლები და
გაითვალისწინებს ტექნოლოგიურ პროცესებში მენეჯერული და
მარკეტინგული წინადადებებს. შესაბამისიპრაქტიკისგავლისშედეგად
შეეძლება: ინსტრუქტაჟის მიხედვით აწარმოოს ნედლეულის მიღება,
აღრიცხვა, შენახვა, განახორციელოს ტექნოლოგიური პროცესების
ცალკეული ეტაპები, წარმოების ტექნო-ქიმიური და ორგანოლეპტიკური
შეფასების კონტროლი, განხორციელებული სამუშაოების შესახებ
მოამზადოს წერილობითი ანგარიშები.
პროგრამით
გათვალისწინებ
ული
სწავლის
შედეგები

ცოდნა
და
გაცნობი
ერება

იცის:
 სასურსათო პროდუქტების (ღვინის, ლუდის,
კონიაკის,
ლიქიორ-არყის,
უალკოჰოლო
სასმელების, ხილ-ბოსტნეულის დაკონსერვების
პროდუქტების,პურ-პროდუქტების)
წარმოების
ტექნოლოგიური
მეთოდები,
სქემები,
გამოყენებული
მასალები
და
საშუალებები,
მიმდინარე ფიზიკურ - ქიმიური და ბიოქიმიური
პროცესები;
 ცალკეული პროდუქციის ნედლეულის და მზა
პროდუქციის
ტერმინოლოგია
დარგის
მარეგულირებელი
დოკუმენტით
წაყენებული
მოთხოვნების შესაბამისად;
 სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროში გამოყენებული
ტექნო-ქიმიური
კონტროლისა
და
ორგანოლეპტიკური შეფასების მეთოდები;
 აგრობიზნესისა და მენეჯმენტის საფუძვლები.
 ვაზის ჯიშები, მათი გავრცელება, სამეურნეოტექნოლოგიური თვისებები;
 სოფლის მეურნეობის სურსათისა და სასმელების
წარმოების ბიოტექნოლოგია
შეუძლია საკვები
დანამატების კლასიფიცირება.
 აქვს
კვებისპროდუქტებისნედლეულისდატექნოლოგიუ
რპროცესებშიმონაწილემიკროორგანიზმებისფართო
ცოდნა.
აცნობიერებს
სასურსათო
ტექნოლოგიის
სფეროს
კომპლექსურ საკითხებს:
 სასურსათო პროდუქციის წარმოების ძირითად
პრინციპებს, საკვები დანამატების დანიშნულებას,
როლს
საკვები
პროდუქტების
ხარისხის
ამაღლებაში;




წარმოების სწორი ორგანიზაციის მნიშვნელობას;
სასურსათო პროდუქტების, მისი ნედლეულის
ტექნო-ქიმიური კონტროლის აუცილებლობას;
 ქიმიური ნაერთების მნიშვნელობას სოფლის
მეურნეობისათვის და კვების მრეწველობისათვის;
 კვების პროდუქტების შემადგენელი ქიმიური
ნივთიერებების,ბიოტექნოლოგიური მეთოდებით
მიღებული სასურსათო პროდუქტების დადებით და
უარყოფით
მხარეებს
ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის;
 რომ
ვაზის
რეკომენდებული
ჯიშები
უზრუნველყოფს
მდგრადი
და
ხარისხოვანი
პროდუქციის მიღების გარანტიას;
 ტექნიკური და პათოგენური მიკროორგანიზმების
გავლენას კვების პროდუქტების ხარისხზე;
 ბაზრის
მოთხოვნილებების
და
სასურსათო
პროდუქტებზე
არსებული
ტედენციების,
მარეგულირებელი
დოკუმენტაციით
დადგენილი
წესებისა
და
ნორმების
გათვალისწიმების
აუცილებლობას.

ცოდნის
პრაქტიკ
აში
გამოყენ
ების
უნარი

შეუძლია:
 სასურსათო
ტექნოლოგიის
სფეროსათვის
დამახასიათებელი
და
ასევე
ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის გამოყენება პრობლემის
გადასაჭრელად;
 სასურსათო
ტექნოლოგიის
ტექნოლოგიური
პროცესების
განხორციელებაში
პრაქტიკულად
მონაწილეობა,
ძირითადი
და
დამხმარე
ნედლეულის
შენახვა,
ტექნოლოგიური
პროცესებისათვის მომზადების რეჟიმისა და
პირობების
დაცვა
წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად;
 წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების
შესაბამისად კვლევითი ან პრაქტიკული პროექტის
განხორციელება
სასურსათო
ტექნოლოგიის
სფეროში;
 სასურსათო
ტექნოლოგიაში
გამოყენებული
აპარატების, მანქანა-დანადგარების უსაფრთხო
ექსპლოატაცია და ტექნოლოგიური პარამეტრების
დაცვა;
 ტექნოლოგიურ პროცესებში მენეჯერული და
მარკეტინგული წინადადებების გათვალისწინება;
 წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების

დასკვნი
ს უნარი

კომუნიკ
აციის
უნარი

სწავლის
უნარი

შესაბამისად კვების პროდუქტების ქიმიური
ანალიზის განხორციელება;
 საკვები პროდუქტის ეტიკეტზე მითითებული
საკვები დანამატების ამოცნობა, კლასიფიცირება,
პროდუქტის უსაფრთხოების დადგენა.
შეუძლია:
 სასურსათო ტექნოლოგიის დარგის მონაცემების
შეგროვება და განმარტება;
 სასურსათო ტექნოლოგიის დარგში განყენებული
მონაცემებისა
და
სიტუაციების
ანალიზი
სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული
მეთოდის გამოყენებით;
 კომპეტენციის ფარგლებში სასურსათო პროდუქციის
წარმოებისას გამოყენებული ნედლეულისადა მზა
პროდუქციის უვნებლობის შეფასება, მათ ხარისხზე
დასაბუთებული დაკვნის გამოტანა;
 ლაბორატორიაში მუშაობის პროცესში გამოვლენილი
პრობლემის ამოცნობა და განმარტება;
შეუძლია:
 სასურსათო
ტექნოლოგიის
სფეროში
ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიური
რესურსების შემოქმედებითად გამოყენება;
 სასურსათო ტექნოლოგიის სფეროში იდეების,
არსებული
პრობლემების
გადაჭრისათვის
ინფორმაციის მოძიება,
მისი ზეპირი და/ან
წერილობითი სახით ანგარიშის მომზადება და
წარდგენა
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის ქართულ და უცხოურ
ენებზე;
პროფესიულ საკითხებზე ლაკონურად და გასაგებად წერა
ქართულ და უცხოურ ენებზე.
შეუძლია:
 საურსათო ტექნოლოგიის დარგში საკუთარი
სწავლის
პროცესის
თანმიმდევრულად
და
მრავალმხრივად შეფასება;
შემდგომი სწავლის და მთელი ცხოვრების მანძილზე
სწავლების საჭიროების დადგენა

ღირებუ
ლებები

დასაქმების
შესაძლებლობა

აგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება

აფასებს საკუთარი თავის
და სხვების დამოკიდებულებას
სასურსათო ტექნოლოგიების პროცესების მიმართ, როგორც
საციცოხლო
მნიშვნელობის
პრობლემას
ადამიანთა
ჯანმრთელობისათვის.

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების/პროდუქტების საწარმოები;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის
დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები;
რეგიონალური სამმართველოები და კომპანიები; შესაბამისი პროფილის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები და ლაბორატორიები;
არასამთავრობო ორგანიზაციები.

აგრონომია
Agronomy

აკადემიური
განათლების
საფეხური

I (ბაკალავრიატი)

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამის
ტიპი

სავალდებულო

მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

აგრონომიის ბაკალავრი
Bachelor of Agronomy

სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა

ოთხი აკადემიური წელი

240 კრედიტი

პროგრამის
ხელმძღვანელი

მანანა კევლიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული
პროფესორი
ნიკოლოზ სულხანიშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული
პროფესორი.

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია რეგიონისათვის დამახასიათებელი პროირიტეტის
გათვალისწინებითმაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი, წარმატებით დასაქმებადი
და კარიერულ ზრდაზე ორიენტირებული ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე კადრის
მომზადება აგრონომიის სფეროში, რომელსაც ექნება ცოდნანიადაგის ტიპების, სტრუქტურის,
ნაყოფიერების,
მისი
აგროტექნოლოგიური
ღონისძიებების,
სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების დაავადებების და მავნებლების, მათთან ბრძოლის ღონისძიებების, სასოფლოსამეურნეო კულტურების ჯგუფების, მათი მოყვანის პირობების ახალი ჰიბრიდული ჯიშების
გამოყვანის, თესლების გამოყვანის და ნერგების მოყვანის პირობების, მეცხოველეობის
დარგისათვის საკვები ბალახების წარმოების და საკვების დამზადების მექანიზმების შესახებ,
აგრევე შეისწავლოს მცენარეთა დამოკიდებულება გარემო ფაქტორებისადმი, სასოფლოსამეურნეო წარმოების სწორი ორგანიზება და მისი მნიშვნელობა, ორგანული სოფლის
მეურნეობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები.
პროგრამის მიზანია აგრეთვე სტუდენტებმა მიღებული თეორიული ცოდნა ეფექტურად
გამოიყენოს პრაქტიკაში; წარმატებით გაიაროს პრაქტიკა, რათა უზრუნველყოს უხვი და
ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის მოყვანა. შეძლოს კომუნიკაცია
დარგით
დაინტერესებულ
პირებთან,
მოახდინოს
შესრულებული
სამუშაოების
პრეზენტაცია, მოამზადოს წერილობითი ანგარიშები და გამოიყენოს თანამედროვე
საინფორმაციო საშუალებები.

ცოდნა და
გაცნობიერება

იცის:

ნიადაგის ტიპების, სტრუქტურის, დამუშავების
ხერხების,
ნაყოფიერების
და
მისი
ეკოლოგიური
პირობების გაუმჯობესების პრინციპები;

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელდაავადებების,
გავრცელების
და
პროგნოზირების
მეთოდები
და
მათი
მოქმედების
წინააღმდეგ
ინტეგრირებული ბრძოლის ღონისძიებები;

აგრობიზნესის მენეჯმენტის და მარკეტინგის
საფუძვლები.
აქვს ფართო ცოდნა:

ნიადაგთწარმოქმნის
პროცესების
და
მის
ბიოლოგიურ თავისებურებების;

მცენარეთა სასიცოცხლო ფაქტორების;

მიწათმოქმედების კანონების;

სარეველა მცენარეების და მათთან ბრძოლის
ღონისძიებების;

ხეხილოვანი კულტურების აგროტექნოლოგიის;

ბოსტნეული კულტურების აგროტექნოლოგიის და
სელექციის;

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი


ვაზის
კულტურის
აგროტექნოლოგიის
და
ჯიშების;

საკვებწარმოების საფუძვლების;

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის შენახვის;

სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების
მოყვანის
თანამედროვე ბიოლოგიური მეთოდების;

აგრომეტეოროლოგიის საკითხების;

თანამედროვე
საინფორმაციო
ტექნოლოგიის
შესახებ .
აცნობიერებს:

მცენარეთა ახალი ჯიშების და ჰიბრიდების
გამოყვანის
თანამედროვე
კვლევის
მეთოდების
მნიშვნელობას;

ბუნებრივ-ეკოლოგიური პირობებისა და ბაზრის
მოთხოვნების გათვალისწინებით სასოფლო-სამეურნეო
წარმოების სწორი ორგანიზაციის მნიშვნელობას.
შეუძლია:

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისათვის ნაკვეთისა
და კულტურების შერჩევა;

სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების
ზედაპირული
და
ძირეული
გაუმჯობესება
და
რაციონალური გამოყენების შესაბამისი ღონისძიებების
დაგეგმვა;

ოპტიმალურ
კალენდალურ
აგროვადებში
დადგენილი აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარება;

თესლბრუნვების სისტემის შედგენა;

მცენარეთა დაცვის ღონისძიებების ჩატარება;

მოსავლის
აღების
და
აღების
შემდგომი
დამუშავების და დაფასოების ორგანიზება;

სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების
მოსავლიანობის გაზრდა მინერალური, ბიოლოგიური,
კომპლექსური და ორგანული სასუქების გამოყენებით;

მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ
ბრძოლა;

მოსავლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო საიმედობის
და რეალიზაციის პირობების შექმნა;

აგრონომიის დარგში სამუშაოს შესრულებისას
პერსონალისათვის სწორი მიმართულებებისა და საქმიანი
რჩევების მიცემა;

სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულებს
და
ობიექტებზე
ეკოლოგიური
უსაფრთხოების
კრიტერიუმების დაცვა;

ლაბორატორიული სამუშაოების უპრობლემოდ
ჩატარება.
შეუძლია:

აგრონომიის დარგის პრობლემების გამოვლენა და
შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება;

აგრონომიის დარგში ალტერნატივების შეფასება

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

დასაქმების
შესაძლებლობა

და სწორი გადაწყვეტილების მიღება;

სასოფლო-სამეურნეო
წარმოებისას
მისგან
გარემოსათვის მოსალოდნელი ეკოლოგიური ზიანის
თავიდან აცილებისათვის
შესაბამისი დასკვნის
მომზადება;

ლაბორატორიაში
მუშაობის
პროცესში
გამოვლენილი პრობლემის
ამოცნობა და განმარტება;
შეუძლია:
 სამუშაო
მიზნების
მისაღწევად
ინფორმაციულკომუნიკაციური
ტექნოლოგიური
რესურსების
შემოქმედებითად გამოყენება;

პროფესიულ
საკითხებზე
ლაკონურად
და
გასაგებად წერა ქართულ და უცხოურ ენებზე;

აგრარულ სფეროში დეტალური და სრულად
მომცველი წერილობითი ანგარიშის მომზადება.
შეუძლია:
 საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება;
 შემდგომი სწავლის და მთელი ცხოვრების მანძილზე
სწავლების საჭიროების დადგენა

აფასებს
საკუთარი
თავის
და
სხვების
დამოკიდებულებას აგრონომიის სფეროს მიმართ, როგორც
სასიცოხლო
მნიშვნელობის პრობლემას ადამიანთა
ჯანმრთელობისათვის;

აქვს პროფესიული და ეთიკური პასუხისმგებლობა
და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად;

შეუძლია
პროფესიული
და
ეთიკური
პასუხისმგებლობის გათავისება;

აღნიშნულ პროცესში მონაწილეობა და მათ
დასამკვიდრებლად სწრაფვა;

საქმიანი წამოწყების და ინიციატივის საკუთარ
თავზე აღება.

მსხვილი და მცირე ფერმერული მეურნეობები; სასათბურე ფერმერული მეურნეობები;
საქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტროდამისდაქვემდებარებაშიარსებულიყველარეგ
იონალურისამმართველოდაკომპანია;გარემოს
სავაჭროქსელისშესაბამისიმომსახურებისსფერო (საკოლმეურნეო ბაზრები, სუპერ და
ჰიპერმარკეტები);
აგრო-წარმოების მოწყობის სამსახურები; აგრარული პროფილის
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები; სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტები და
ლაბორატორიები, სახელმწიფო/კერძო კვლევითი და საკონსულტაციო მომსახურების
(სერვის) სამსახურები; საგანმანათლებლო დაწესებულებები. შეუძლია გახდეს დამსაქმებელი
და თვითონ შექმნას ფერმერული მეურნეობა;

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და

სამართლის ფაკულტეტი

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირება (Business Administration)
დასახელება
აკადემიური
ბაკალავრიატი (I საფეხური)
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ აკადემიური, ძირითადი (Major)
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი Bachelor of Business Administration
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)
240 ECTS კრედიტი

ია ჯიმშიტაშვილი, პროფესორი. ტელ: 595 19 40 36
ელ.ფოსტა:ia.jimshitashvili@tesau.edu.ge

საგანმანათლებ ბაკალავრის პროფესიული ცოდნით აღჭურვა;
ლო პროგრამის
ისეთი უნარების განვითარება,
რომელიც მას ბიზნესის ეფექტური
მიზნები

დაგეგმვის,

კონტროლის და ადმინისტრირების საშუალებას მისცემს;
 მაღალი დონის, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება, აღჭურვილი
მმართველობითი საქმიანობის გაძღოლის უნარ-ჩვევებით. რომელიც შეძლებს
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში კონკურენტუნარიანი იყოს ქვეყნის და რეგიონის
წინაშე დასახული მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტაში.
 პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში შეძლოს სწავლის გაგრძელება
შემდგომ საფეხურზე - მაგისტრატურაში.
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

კრიტერიუმები

დარგობრივი კომპეტენციები

ცოდნა და

 ფლობს

გაცნობიერება

კანონებისა და კანონზომიერებების შესახებ;
 გააჩნია

ფართო

ფართო

ცოდნას

ცოდნა

თანამედროვე

ბიზნესის

ბიზნესის

დაწყების,

ორგანიზების, მართვის და განვითარების შესახებ;
 აქვს ბიზნესის მართვის ეკონომიკური, სოციალურ-

ფსიქოლოგიური,

ორგანიზაციული

და

ადმინისტრაციული მეთოდების ფართო ცოდნა;
 აქვს კომპლექსური ცოდნა ადამიანური რესურსების,
ფინანსური

რესურსების,

დროის

რესურსების

ეფექტურად გამოყენების საკითხებში;
 გააჩნია საზოგადოებასთან ურთიერთობების, ბიზნეს-

ცოდნის

კომუნიკაციების
და
მოლაპარაკებების
წაყვანის
თანამედროვე ფართო ცოდნა;
 აქვს ბიზნეს ტერმინოლოგიის ცოდნა და პრაქტიკაში

პრაქტიკაში

ფართოდ გამოყენების უნარი;

გამოყენების
უნარი

 ფლობს ეკონომიკური და სხვა სახის მონაცემების
მოძიების, დამუშავების და თანამედროვე საინფორმაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებით პრეზენტირების უნარს;
 შეუძლია ორგანიზაციის კრიზისული მდგომარეობის
იდენტიფიცირება და შესაბამისი მიდგომების შემუშავება
სიტუაციის გამოსასწორებლად;
 შეუძლია სწორი საკადრო პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება, პერსონალის მუშაობის ეფექტურობის
შეფასებისათვის საჭირო პროცედურების ჩატარება;
 შეუძლია ორგანიზაციებში სტრატეგიული დაგეგმვის,
საქმიანობის ორგანიზების, მუშაკთა სტიმულირების და
ბიზნეს

პროცესების

/

პერსონალის

კონტროლის

განხორციელება;
 შეუძლია ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე

დასკვნის უნარი

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მიდგომების
გამოყენებით სწორი ურთიერთობების დამყარება
საზოგადოებასთან,
ადგილობრივი
მართვის
ორგანოების
წარმომადგენლებთან,
კლიენტებთან,
პარტნიორებთან
და
სხვა
დაინტერესებულ
სუბიექტებტან.
 გააჩნია
ბიზნესის
ადმინისტრირების
სფეროში
პრობლემის გადასაწყვეტად შესაბამისი ინფორმაციის

მოძიების,

დამუშავების

და

ადეკვატური

დასკვნის

გაკეთების უნარი;
 გააჩნია თანამედროვე ეროვნული და საერთაშორისო
ბიზნესის სფეროში შექმნილი სიტუაციების ანალიზის და
დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი;
 შეუძლია

კომუნიკაციის
უნარი

ორგანიზაციაში
პრობლემის
იდენტიფიცირება,
გააანალიზება,
ეფექტური
ალტერნატივების შემუშავება, საუკეთესოს შერჩევა და
განხორციელება;
 აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
გამოყენების
უნარი,
შეუძლია
გამოიყენოს და დამოუკიდებლად აითვისოს ახალი
ტექნოლოგიები ბიზნესის სფეროში;
 შეუძლია
კლიენტებთან,
დაინტერესებულ
კომუნიკაციების
შენარჩუნება;

ორგანიზაციის
პერსონალთან,
მომწოდებლებთან
და
სხვა
პირებთან
კორექტული
დამყარება,
განვითარება
და

 პროფესიული

სწავლის უნარი

საქმიანობის
განხორციელებისას
შეუძლია საქმიან საკითხებზე მშობლიურ და უცხო
ენაზე ბიზნეს-ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი
და წერილობითი კომუნიკაცია.
 შეუძლია
სწავლა
გამოცდილი
მეცნიერ-

ეკონომისტების

და

პრაქტიკოსი

ბიზნესმენების

თეორიულ და პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით;
 ბიზნესის სფეროში პრობლემების გადაჭრისათვის
საჭირო სამეცნიერო მასალების მოძიების, დამუშავების
და შესწავლის უნარი;
 არჩეულ

ღირებულებები

მიმართულებაში საკუთარი სწავლის
პროცესის დამოუკიდებლად მართვის და შემდგომ
საფეხურზე სწავლის საჭიროების დადგენის და
დამოუკიდებლად გაგრძელების უნარი
 ბიზნესის
მართვის
სფეროში
ღირებულებების

ფორმირების

და

დამკვიდრების

პროცესში

მონაწილეობის მიღება;
 იცნობს

და

პატივს

სცემს

პროფესიონალური

საქმიანობისათვის დამახასიათებელ ღირებულებებს;
 აღიარებს

დასაქმების
სფერო

ეროვნულ და საერთაშორისო ეთიკურ
ნორმებს და პროფესიონალურ საქმიანობას ეწევა მათი
დაცვით.
კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო
და არასამთავრობო სექტორში (კომერციული ბანკები, სასტუმროები, ღვინის
ქარხნები, მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები, სადაზღვევო ორგანიზაციები,
სახელმწიფო სამსახურები, რეგიონალური სტრუქტურული ერთეულები და
ა.შ.). სწავლის გაგრძელების მსურველებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძოს
მაგისტრატურაში.

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

ტურიზმი (Tourism)
ბაკალავრიატი (I საფეხური)

აკადემიური, ძირითადი (Major)

ტურიზმის ბაკალავრი Bachelor in tourism
4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)
240 ECTS კრედიტი

ნანა რინკიაშვილი, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, , ასოცირებული
პროფესორი. საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონები: 0 (350) 23 36 71 ; 557 77
8585 ელ.ფოსტა nana.rinkiashvili@tesau.edu.ge
მანანა ალადაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, მოწვეული დოქტორი
საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ.: (+995) 99 158090 e-mail: manana.aladashvili@gmail.com

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

ფართო თეორიული ცოდნის, დამოუკიდებელი აზროვნების, შემოქმედებითი და
პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევების მქონე ტურიზმის ბაკალავრების მომზადება.
მათ შესაძლებლობა ექნებათ შექმნან
კონკურენტუნარიანი და მიმზიდველი
ტურისტული პროდუქტი. დასაქმდებიან სახელმწიფო, საერთაშორისო და კერძო
სექტორში. აგრეთვე, მისცეს ბაკალავრს ცოდნა, რომელიც იძლევა მაგისტრატურაში
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.
კრიტერიუმები
დარგობრივი კომპეტენციები
ცოდნა და
გაცნობიერება

 აქვს ფართო ცოდნა საქართველოს და მსოფლიოს ტურისტული
რესურსების, სტუმარმასპინძლობის, ტურისტული პროდუქტის
შექმნის, ტურის დაგეგმვის და მართვის, ტურისტულ საწარმოში
მარკეტინგის კონცეფციის, ადამიანური რესურსის მართვის,
ტურიზმის საფუძვლების, კულტურული, ეკო და აგრო ტურიზმის
სფეროში მიმდინარე პროცესების, ტურისტული პროდუქტის
მოთხოვნა-მიწოდების შესახებ.
 შეუძლია ტუროპერეიტინგის პრინციპების გააზრება, შესაბამისი
საკითხების
გაცნობიერება,
მიმზიდველი
ტურისტული
პროდუქტის შექმნა და უსაფრთხოების მოთხოვნილებების

გათვალისწინება;
 განსაზღვრავს თუ რა ზეგავლენას ახდენს ტურიზმი გარემოზე.
ფლობს ფართო ცოდნას გარემოს მდგრადი განვითარების შესახებ;
 აქვს ფართო ცოდნა ტურიზმის სფეროსათვის დამახასიათებელი
ტერმინოლოგიისა
და
ენობრივი
საშუალებების
სწორად
გამოყენების;
 იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
 აცნობიერებს: ტურიზმის როგორც დარგის მნიშვნელობას ქვეყნის
განვითარებაში, ტურისტული ბაზრის, როგორც მომსახურების
ბაზრის თავისებურებებს;
 აცნობიერებს
ტურიზმის
შესწავლის
ძირითად
მიზნებს:
ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ და სოციალური ფაქტორებს;
 აცნობიერებს ტურისტული საწარმოს მართვის თავისებურებებს;
აცნობიერებს
საზოგადოებასთან
სწორი
ურთიერთობების
ჩამოყალიბების, განვითარების და შენარჩუნების საჭიროებას.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

 შეუძლია: ტურისტული რესურსების შეფასება და გამოყენება;
 შეუძლია:ტურისტული საწარმოს მარკეტინგული გარემოს,
ტურისტული
ბაზრის,
მარკეტინგული
გამოკვლევა;
მარკეტინგული შესაძლებლობების გაანალიზება და სათანადოდ
შეფასება; მიზნობრივი კლიენტურის არჩევა; ტურისტული
პროდუქტის კონკურენტული უპირატესობების გამოვლენა და
ბაზარზე სწორი პოზიციის არჩევა;
 შეუძლია პრობლემების ამოცნობა და ამ პრობლემების
გადაჭრის გზების მოძიება.მიღებული შესაბამისი ცოდნის
საფუძველზე შეეძლება ტურისტული ბიზნესის დაგეგმვა და
მართვა, პრობლემების შეცნობის და მისი გადაწყვეტისათვის
გზების მოძიება.
 შეუძლია
ტურიზმის
სფეროსათვის
დამახასიათებელი
ტერმინოლოგიისა და ენობრივი საშუალებების სწორად
გამოყენება;
 შეუძლია
მომსახურების
მომწოდებლების
შერჩევა
და
სახელშეკრულებო პარტნიორობა,
ტურისტული პროდუქტის
ტურპაკეტად გარდაქმნა, კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრა;
 შეუძლია რეგიონის ეკონომიკაში აგროტურიზმის მნიშვნელობის
განსაზღვრა;
შეუძლია ტურიზმის ბიზნეს იდეის ჩამოყალიბება, მიღებული
თეორიული ცოდნის საფუძველზე ბიზნეს გარემოს შესწავლა,
ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად საქონლისა და მომსახურების
წარმოებისათვის, ტურიზმის
ბიზნესის მატერიალური,

დასკვნის უნარი

ფინანსური და ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა
 შეუძლია მიღებული ინფორმაციის მიხედვით გააანალიზოს
ტურისტულ ბიზნესში მოსალოდნელი შედეგები და
ჩამოაყალიბოს დასაბუთებული დასკვნები
 შეუძლია საკუთარი პოზიცია და შეხედულებები წარმოადგინოს
საბაკალავრო ნაშრომის სახით;
 შეუძლია ტურიზმის სფეროში წარმოქმნილი პრობლემის
ლოგიკური ანალიზი და შეფასება, მისი გადაწყვეტის ეფექტური
სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება;

 აქვს დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი.
კომუნიკაციის



შეუძლია ტურიზმის სფეროში სპეციალისტებისათვის და არა
სპეციალისტებისათვის საკითხის ფორმულირება, ჩამოყალიბება,
როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად წარდგენა, როგორც
ქართულად ასევე უცხო ენაზე.



შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება. ინტერნეტში
საჭირო მასალების მოძიება და დამუშავება, შესაბამისი
თვალსაჩინოებით პრეზენტაციის მომზადება და შესაბამის
დონეზე წარდგენა პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხო ენებზე.



შეუძლია სამსახურებრივად დაკავშირებულ პირებთან, ასევე
მედიის წარმომადგენლებთან ზეპირი და წერილობითი
კომუნიკაცია, აქვს დებატებში ჩართვის და საკუთარი პოზიციის
ეფექტურად მიწოდების,ასევე განსხვავებულ შეხედულებათა
გაზიარების უნარები



შეუძლია პროფესიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საკუთარი
აზრის გამოხატვა და დაცვა.

უნარი

სწავლის უნარი





სტუდენტს
შეუძლია
ტურიზმის
თემატიკაზე,
პრობლემატურ საკითხზე ინფორმაციის მოძიება და
საკუთარი ცოდნის გაღრმავება;
.
აქვს ტურიზმის ბიზნესთან დაკავშირებული საკითხების
სრულყოფილად ათვისების, დამატებითი მასალის
დამოუკიდებლად მოძიების და შესწავლის უნარი

ღირებულებები

დასაქმების
სფერო



იცავს საზოგადოებაში მიღებულ და აუცილებელ ეთიკურ
ღირებულებებს, პატივს სცემს ეთიკური ქცევის ნორმებს და
ახდენს მათ დამკვიდრებას



სტუდენტს აქვს როგორც სხვათა, ისე საკუთარი
ღირებულებების კრიტიკული ანალიზისა და შეფასების
უნარი;



გაცნობიერებული აქვს საბაკალავრო ნაშრომის
შესრულებისას პლაგიატიზმის ასპექტები.



გაცნობიერებული აქვს საქართველოს ისტორიულკულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის მნიშვნელობა
და ახდენს მათ პოპულარიზაციას ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე.

კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს, როგორც სახელმწიფო, ისე
საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში. აგრეთვე ტურისტული
სააგენტოებში, სასტუმროებში, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებში,
მუზეუმებში, დაცული ტერიტორიების სააგენტოებში, ღვინის
კომპანიებში.სწავლის გაგრძელების მსურველებს შეუძლიათ სწავლა
განაგრძოს მაგისტრატურაში.

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის ეკონომიკა (Economics)
დასახელება
აკადემიური
ბაკალავრიატი (I საფეხური)
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ აკადემიური, ძირითადი (Major)
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
ეკონომიკის ბაკალავრი Bachelor of Economics
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

ფართო თეორიული ცოდნის, დამოუკიდებელი აზროვნების, შემოქმედებითი, და
პრაქტიკული
მუშაობის
უნარ-ჩვევების
მქონე
კონკურენტუნარიანი
და
მაღალკვალიფიციური ეკონომიკის ბაკალავრების მომზადება, რომლებიც შესძლებენ
დასაქმებას, როგორც სახელმწიფო, ისე საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო
სექტორში,
აგრეთვე
მისცეს ბაკალავრს ისეთიცოდნა, რომელიც იძლევამა
გისტრატურაში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.
კრიტერიუმები
დარგობრივი კომპეტენციები

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები
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ნანა რინკიაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
საკონტაქტოინფორმაცია:ტელეფონები:0 (350) 23 36 71 ; 557 77 85 85. ელ.ფოსტა
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73 83. ელ.ფოსტა rdalakishvili@yahoo.com

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს ფართო ცოდნა:
 მოთხოვნისა და მიწოდების კანონებზე, მოთხოვნისა და
მიწოდების ელასტიკურობის კანონზომიერებებზე და
სპეციფიკზე; არასაფასო ფაქტორებით გამოწვეული
წონასწორული მდგომარეობის ცვლილებებზე
.სრულყოფილიდაარასრულყოფილიკონკურენციისინსტრუმენტ
ებზე
 მიკროეკონომიკური მეთოდოლოგიის: მოდელების, თეორიების,
მეთოდების, გრაფიკების, პოზიტიური და ნორმატიული
ანალიზის შესახებ; მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებების,
მომხმარებლის ოპტიმალური არჩევანისა და გამოხატული
უპირატესობის თეორიის, თამაშთათეორიის

დასტრატეგიულიქცევის შესახებ; წარმოებისა და დანახარჯების
თეორიების შესახებ.
 მაკროეკონომიკის ძირითად მაჩვენებლებზე, გრძელვადიან
პერიოდში რეალური ეკონომიკის - მწარმოებლურობისა და
ეკონომიკური ზრდის, ფულისა და ფასების, მოკლევადიანი
პერიოდის ეკონომიკური რყევების - უმუშევრობისა და
ინფლაციის, ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკის და
ეკონომიკური თეორიის სხვა ძირითადი საკითხებზე.
 მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებზე და მათი გაანგარიშების
მეთოდებზე; მაკროეკონომიკურიპოლიტიკის განხორციელების
ინსტრუმენტებზე; ეროვნული ეკონომიკური ინტერესებისა და
საფრთხეების შესახებ.
აცნობიერებს
 ელასტიკურობის თეორიის პრაქტიკულ მნიშვნელობას
 სამთავრობოპოლიტიკისმოქმედებასბაზრისფუნქციონირებისშე
დეგებზე;
 უმუშევრობისა და ინფლაციის როლს მაკროეკონომიკურ
არასტაბილორობაში, დანაზოგებისა და ინვესტიციების
მნიშვნელობას ფინანსურ სისტემაში
 ფინანსური სფეროს კომპლექსურ საკითხებს. საბიუჯეტო
პროცესის ორგანიზების მნიშვნელობას
 მაკროეკონომიკური პრობლემების სახელმწიფოს მიერ გადაჭრის აუცილებლობას,მაკროეკონომიკური არასტაბილურობით
გამოწვეულ ნეგატიურ შედეგებს;

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

 აცნობიერებს ფინანსებისა და ფინანსური სასტემის როლსა და
მნიშვნელიბას სამეურნეო სუბიექტების საქმიანობის საბოლოო
შედეგაბისა და ცენტრალიზებული სახელმწიფო ფონდბის
წარმოქმნა -გამოყენებაში.
შეუძლია :
 წარმოებისა და დანახარჯების ურთიერთდაკავშირება და
რეალობასთან მისადაგება; გააჩნია მოვლენების პრაქტიკული
შეფასებისა და ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღების
უნარი; შესაბამისი მონაცემების არსებობის პირობებში შეუძლია
ელასტიკურობის კოეფიციენტის, წარმოების დანახარჯების,
მომხმარებლისა და მწარმოებლის ნამეტებისა და სხვა მიკრომაკრო ეკონომიკური პარამეტრების გაანგარიშება;
 ფინანსების მართვის ოპტიმალური მეთოდების შერჩევა და
გამოყენება პრაქტიკაში; ფინანსურ მეთოდების გამოყენებით
ფინანსურ
საქმიანობაში პრობლემის გადაჭრის გზების
შემუშავება საგადანხელო ბალანსზე ფულად–საკრედიტო
პოლიტიკის ზეავლენის შეფასება.
 ეკონომიკასა და მის ცალკეულ
სფეროებში ჩატარებულ
კვლევებში
სტანდარტული
სტატისტიკური
მეთოდების
გამოყენება. სტატისტიკური კვლევების შედეგების დაჯამება და
შეფასება,
ეკონომიკური
პროცესების
სტატისტიკური
თავისებურებებისა და ტენდენციების გამოვლენა.
 ეკონომეტრიკულიმოდელისაგება,

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის

ეკონომეტრიკულიმოდელების
რეალიზაციათასაფუძველზეეკონომიკურიპროცესებისანალიზი
დაეკონომიკური და ბიზნეს მაჩვენებლების ინტერპრეტაცია ;
 შეუძლია თავისი კომპეტენციის ფარგლებშიგლობალური და
ლოკალური
ეკონომიკური
საფრთხეების
პროგნოზირება
დაეკონომიკური პოლიტიკის
მართვის, რეგულირებისა და
დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის მიღება.
შეუძლია
 ეკონომიკური
მოვლენებისა
და
ტენდენციების
ანალიზი,მიღებულიშედეგებითგანზოგადებულიდასკვნები
სგაკეთება, სახელმწიფოს მერ დაწესებული მინიმალური
ფასების, ქვოტების, ტარიფების და სუბსიდიების შედეგების
შეფასება და ანალიზი. საერთაშორისო ეკონომიკისათვის
დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება ანალიზი და
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 ფინანსური ურთიერთობებისა და ცვლილებების შეფასება
რეალურად
მიღებული
შედეგების
გათვალისწინებით;ეკონომიკასა და ფინანსების სფეროში
მიმდინარე პროცესების სწორი შეფასება და დასაბუთებული
დასკვნის ჩამოყალიბება;
 ეკონომიკისსფეროში მიმდინარე მოვლენებსა და პროცესებზე სტატისტიკური კვლევების შედეგად მიღებული
მონაცემების
ანალიზის,
სინთეზის,
სტატისტიკური
მონაცემების შესადარისობის გათვალისწინებით მათი
კვლევის და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
 პირველად
და
მეორად
ინფორმაციულ
წყაროებზე
დაყრდნობით მონაცემთალოგიკური
განზოგადება და
დასკვნების გაკეთება. ეკონომეტრიკული მოდელირების
შედეგების მიხედვით მოვლენათა
ბუნების შესახებ
დასკვნების გაკეთება;
 ეკონომიკური პოლიტიკის წარმართვისათვის აუცილებელი
მონაცემების შეგროვება, სინთეზი და განზოგადება;
სიტუაციების ანალიზი და დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება;
გლობალური
ეკონომიკური
პროცესებისათვის დამახასიათებელი მონაცემების მოპოვება,
კორელაციური ანალიზიდა დასაბუთებული დასკვნის
ჩამოყალიბება;
თეორიული და პრაქტიკული მუშაობის პროცესში აღმოცენებული
პრობლემების დანახვა, მათი ანალიზი, შესაბამისი დასკვნის
გამოტანა და მოგვარების გზების დასახვა.
 შეუძლია
ჩამოაყალიბოს
ეკონომიკური
მოსაზრებები
წერილობითი, ზეპირი ფორმით (როგორც ქართულ ენაზე,

უნარი

ისე უცხო ენაზე).


თანამშრომლობა ჯგუფის წევრებთან და ოპტიმალური
გადაწყვეტილების

მიღწევა;

საკუთარი

შეხედულებების

პრეზენტაცია;


აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება;



სწავლის უნარი

ღირებულებები

დისკუსიაშ/დებატებში მონაწილეობა და თავისი მოსაზრების
წარდგენა სათანადო არგუმენტებით; აქვს პრეზენტაციის
უნარი;
შეუძლიადავალების შესასრულებლად აუცილებელი მასალის
მოძიება.
 შესწავლილი ეკონომიკური საკითხების ბაზაზე
იღებს
სათანადო საფუძველს ეკონომიკური ცოდნის შემდგომი
გაღრმავებისათვის;
 შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების
ფართო სპექტრის გამოყენებით;საკუთარი ცოდნის შეფასება
და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.
 საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროების
დადგენა.
 საკუთარი ცოდნის ობიექტუად შეფასების შედეგად ახალი
ინფორმაციის მიღების და ცოდნის განახლების გაცნობიერება
და სწავლის გაგრძელების უნარი.
აქვს საგანში გათვალისწინებული მასალის ათვისების უნარი და
უყალიბდებაგარკვეულიჩვევები,
რომლებიც
ეხმარებასტუდენტსშემდგომისაფუძვლიანი ცოდნისმიღებაში.
 აქვსხედვარესურსებისეფექტიანიდასამართლიანიგამოყენები
სშესახებ.
 აქვს ჩამოყალიბებული ხედვა საბაზრო ეკონომიკისა და ღია
სამოქალაქო საზოგადოების
ფორმირების პროცესში
არსებული ფასეულობების ირგვლივ;


შეუძლია გადაწყვეტილებების
შემუშავებისას მათი
სოციალურ შედეგების გათვალისწინება.
 შეუძლია ქვეყნისათვის საჭირო ღირებულებების დაცვა და
პრაქტიკული რეალიზაცია;
 შეუძლია
როგორც
პროფესიული,
ისე
ზოგადი
ღირებულებების ფორმირება და საზოგადოებისათვის მათი
გაცნობა.
შეუძლია ახალ ფასეულობებთან ადაპტირება

დასაქმების
სფერო

ეკონომიკის ბაკალავრს შეუძლია დასაქმებას, როგორც სახელმწიფო, ისე
საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში (კომერციული ბანკები,
სასტუმროები, ღვინის ქარხნები, მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები,
სადაზღვევო ორგანიზაციები, შესაბამისი სახელმწიფო სამსახურები თუ
რეგიონალური სტრუქტურული ერთეულები და ა.შ.). სწავლის გაგრძელების
მსურველებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძოს მაგისტრატურაში.

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

სამართალი (Law)
ბაკალავრიატი (I საფეხური)

აკადემიური, ძირითადი (Major)

სამართლის ბაკალავრი/ Bachelor of Law
4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)
240 ECTS კრედიტი

მარიამ ჯიქია, სამართლის დოქტორი, მოწვეული პროფესორი
მარინე კვაჭაძე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

საგანმანათლებ სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს
ლო პროგრამის შესძინოს:
მიზნები
 ფართო თეორიული ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი
თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, ზოგადსამართლებრივი
პრინციპების, ფასეულობებისა და აგრეთვე ეროვნული და უცხოური სამეცნიერო
აზრისა და კანონმდებლობის შესახებ;
 საფუძვლიანი ცოდნა და სპეციალური მომზადება საჯარო, კერძო და სისხლის
სამართლის დარგებში.








სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს
გამოუმუშავოს:
საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული
სიახლეებისადმი ყურადღების
მიდევნების, აგრეთვე კომუნიკაციის, ცოდნის
მუდმივი განახლებისა და სწავლების უნარი;
სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად
გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;
სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის,
აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების
გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები;
პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი ღირებულებების დასამკვიდრებლად
სწრაფვის უნარი;
სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის
უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარი.

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

კრიტერიუმები
ცოდნა და
გაცნობიერება

დარგობრივი კომპეტენციები
 აქვს

ეროვნული

სამართლის

სისტემის

ძირითადი

თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების საჯარო,
კერძო ან სისხლის სამართლის ფართო ცოდნა:
 გაცნობიერებული

აქვს

სამართლის

არსი,

კომპლექსური

საკითხები და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების
მნიშვნელობა სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის.
 კურსდამთავრებულმა
იცის:
განმარტების
მეთოდები;
სახელმწიფო

მოწყობისა

თვითმმართველობის
უფლებები

და

საკითხები;

თავისუფლებები;

და

ადგილობრივი

ადამიანის

ძირითადი

საერთაშორისო

საჯარო

სამართლის ძირითადი პრინციპები; სახელშეკრულებო და
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები; ქონებრივი
სამართალი; ადმინისტრაციული სამართლის არსი და
პრინციპები;

დანაშაულის

სისხლისსამართლებრივი
თავისებურებანი;

სამოქალაქო,

არსი,

სახეები

და

პასუხისმგებლობის
ადმინისტრაციული

და

სისხლის სამართალწარმოება; საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და
ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები.
 კურსდამთავრებულს შეუძლია სამართლის კომპლექსური
საკითხების გაცნობიერება.
 შეუძლია სამართლებრივი პრობლემების გადასაჭრელად
წინასწარ
განსაზღვრული
მითითებების
შესაბამისად
პრაქტიკაში
კვლევითი
ან
პრაქტიკული
ხასიათის
პროექტის
გამოყენების
განხორციელება;
უნარი
 აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი
გადაწყვეტისათვის ნორმატიული საფუძვლების მოძიების,
განმარტებისა და გამოყენების უნარი;
შეუძლია
იურიდიული
შინაარსის
დოკუმენტების
(ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, საჩივრის,
სარჩელის და ა.შ.) შედგენა
დასკვნის უნარი
აქვს სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და
ანალიზის საფუძველზე მისი გადაწყვეტის თეზისის
განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთების,
აგრეთვე
სამართლებრივად
დასაბუთებული
დასკვნის
ჩამოყალიბების უნარი.
კომუნიკაციის  აქვს მშობლიურ და უცხოურ ენაზე ინფორმაციის მოძიების და
იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და
უნარი
წერილობით ფორმით გადაცემის უნარი;
 აქვს იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების
ცოდნის

სწავლის უნარი 

ღირებულებები 

დასაქმების
სფერო






შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადების და
ქართულ და უცხოურ ენაზე ინფორმაციის სპეციალისტებისა
და არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემის უნარი;
აქვს თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი.
აქვს საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად
შეფასებისა
და
შემდგომი
სწავლის
საჭიროებების დადგენის უნარი;
აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის,
მეცნიერების სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად
განახლების უნარი.
იცნობს
იურისტის
საქმიანობის
ეთიკის
ფარგლებს.
მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ინდივიდთა უფლებების
განხორციელებას და იმოქმედოს სამართლიანობის, ადამიანის
უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების
გათვალისწინებით.
აქვს ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობის
მიღებისა და მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს
შესაძლებლობა ექნება იმუშავოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე სადაც მოითხოვება
სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებელი სახელმწიფო
სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული დამატებითი წინაპირობები. სამართლის საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული იურიდიული საქმიანობის
განსახორციელებლად შეიძლება დასაქმდეს:
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებში;
სასამართლო ორგანოებში;
სამართალდამცავ და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებში;
საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებში ან სხვა არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) ორგანიზაციებში.
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებული
უფლებამოსილია, სწავლა განაგრძოს საქართველოს ან სხვა ქვეყნების უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამართლის მიმართულების სამაგისტრო

პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია შემდგომი დონის სპეციალისტისა და
მკვლევარის მომზადებაზე. კურსდამთავრებულს ასევე შეუძლია სწავლა გააგრძელოს
ნებისმიერი მიმართულების სამაგისტრო პროგრამაზე, თუ ამ პროგრამაზე მიღების
წინაპირობა არ არის შეზღუდული სხვა სპეციალობის ბაკალავრის აკადემიური
ხარისხით.

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

საჯარო მმართველობა (Public Administration)
ბაკალავრიატი (I საფეხური)

აკადემიური, ძირითადი (Major)

საჯარომმართველობის ბაკალავრი (BA of Public Administration)
4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)
240 ECTS კრედიტი

-

ასოცირებულიპროფესორიირმაშიოშვილი, საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.:(599)194422; ელ.ფოსტა:shioshvili-irma@rambler.ru

-

ასოცირებულიპროფესორიშალვა ჭკადუა, საკონტაქტოინფორმაცია: ტელ.:
(599)323810; ელ.ფოსტა: shalvatch@yahoo.com

-

ასოცირებულიპროფესორინინოკახაშვილი, საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (593)343326; ელ.ფოსტა: ninokakhashvili@gmail.com

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

 შრომითი ბაზრისათვის კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის მომზადება;
 კვალიფიციური, შემოქმედებითი, მაღალი მოქალაქეობრივი და ეთიკური ღირებულებებით
აღჭურვილი პროფესიონალი საჯარო მოხელის მომზადება;აგრეთვე, პროგრამის მიზანია:
 მომავალ საჯარო მოხელეს მისცეს ფართო ცოდნა საჯარო მმართველობის შესახებ, ფართო
ცოდნა საჯარო
სამართლის, მენეჯმენტისა და სოციალურ-ჰუმანიტარული და
პოლიტიკური დისციპლინებისძირითადი პრინციპების შესახებ;
 გამოუმუშაოს სტუდენტს პროფესიული პასუხისმგებლობა და განუვითაროს ის უნარები,
რომელებიც განაპირობებენ მის წარმატებულ სამსახურებრივ კარიერას;
 შეიძინოს პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის და ცოდნის ეფექტურად გამოყენების
უნარი;
 შეიძინოს
სოციალური
და
ღირებულებების დაცვის უნარი;

დემოკრატიული

ფასეულობების,

მოქალაქეობრივი

 გამოუმუშავდეს საკანონმდებლო ცვლილებების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად
განახლების უნარი;

 შეძლოს

საზოგადოების

ფართო

ფენებთან

და

ჟურნალისტებთან

წარმატებული

ურთიერთობა.

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

კრიტერიუმები
ცოდნა და
გაცნობიერება

დარგობრივი კომპეტენციები
აქვს საჯარო სამართლის, მენეჯმენტისა და სოციალურჰუმანიტარული
დისციპლინებისძირითადი
პრინციპების
ფართო ცოდნა.
გაცნობიერებული აქვს კონსტიტუციური, ადმინისტრაციული
და მუნიციპალური სამართლის საფუძვლები. სამოხელეო
სამართლის საკითხები საჯარო სამსახურში; საჯარო
სამართლის პრინციპები და ინსტიტუტები, საქმის წარმოების
არსი და მნიშვნელობა, საგადასახადო და საფინანსო
სამართლის ფორმირებისა დაფუნქციონირების ზოგადი
პრინციპები.
გაცნობიერებული
აქვს
საზოგადოების
თვისობრივი
თავისებურებები,
სოციალური
პროცესის
ლოგიკა,
თანამედროვე სოციალური გარემო.
გაცნობიერებული აქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობის
არსი და დანიშნულება, PR-სა და პროპაგანდას შორის
არსებითი
განსხვავება,
PR-ისა
და
მედიის
ურთიერთმიმართება, მედია ეთიკის და მედია სამართლის
ძირითადი პრინციპები.
აქვს თეორიული ცოდნა საჯარო ორგანიზაციების მართვასა და
პერსონალის მართვის შესახებ.
შესწავლილი აქვს სახელმწიფო შემოსავლებისა და ხარჯების
კატეგორიათა სისტემა.
გაცნობიერებული აქვს დემოკრატიული
საზოგადოებისძირითადი მახასიათებლები, დიპლომატიის
როლი პოლიტიკური კონფლიქტების მართვაში.
დაუფლებულია პოლიტიკური ხელისუფლების სხვადასხვა
თეორიებს. შესწავლილი აქვს ბოლო ათწლეულში ქართულ
პოლიტიკაში მომხდარი ცვლილებები.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს საჯარო მმართველობასთან დაკავშირებული საკითხების
იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი. შესძლებს
ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებულ ამოცანათა
შესრულებას ადგილობრივი თვითმმათველობის ორგანოების
სპეციფიკის გათვალისწინებით. შეძლებს საქმის წარმოებასთან
დაკავშირებულ
ამოცანათა
შესრულებას;
საფინანსო
დოკუმენტების შევსებას,დამუშავებას და წარდგენას შესაბამის
ორგანოებში, სხვადასხვა საფინანსო ოპერაციების კანონიერად

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

წარმართვას, საგადასახადო სისტემასთან სწორი და კანონიერი
სამართლებრივი ურთიერთობების წარმართვას, საჯარო
ორგანიზაციების და პერსონალის მართვას, ადამიანური
რესურსების
დაქირავებასთან,
განვითარებასთან,
კონფლიქტების მოგვარებასთან, ორგანიზაციის კრიზისიდან
გამოყვანასთან დაკავშირებული ამოცანების შესარულებას.
პოლიტიკური თეორიების ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.
ძირითადი მესიჯების ჩამოყალიბებას და საზოგადოებისთვის
მათ მიწოდებას.
ჩამოყალიბებული აქვს მრავალმხრივი აზროვნების უნარი.
შეუძლია პრაქტიკული მუშაობის პროცესში წამოჭრილი
პრობლემების
დანახვა,
მათი
ანალიზი,
შესაბამისი
დასაბუთებული დასკვნების გამოტანა და მოგვარების გზების
დასახვა. სხვადასხვა მმართველობითი თეორიების დადებითი
და უარყოფითი მხარეების განსაზღვრა და სათანადო
დასკვნების გამოტანა. შეუძლია დამაჯერებლად განავითაროს
და დაასაბუთოს თავისი თვალსაზრისი, ადეკვატურად
აღიქვას და გაანალიზოს საზოგადოებრივი პროცესები. აქვს
პოლიტიკური და პიარ-სიტუაციის, მოვლენების, ფაქტების
შეფასების, ანალიზის და დასკვნის უნარი.
სტუდენტი შესძლებს საჯარო სამსახურებრივი პრობლემის,
მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე, მისი
გადაწყვეტისათვის შერჩეული მიდგომის დასაბუთებას.
შეუძლია საზოგადოების ფართო ფენებთან, ასევე მედიის
წარმომადგენლებთან ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია.
აქვს დებატებში ჩართვისა და საკუთარი პოზიციის
ეფექტურად
მიწოდების,
ასევე
განსხვავებული
შეხედულებების გაზიარების უნარები.შეუძლია წარმართოს
არგუმენტირებული მსჯელობა საჯარო მმართველობის
პრობლემებთან
დაკავშირებულ
თემებზე,
შეუძლია
ორგანიზაციული კომუნიკაციების ეფექტური გამოყენება.
შეუძლიამომგებიანად
გამოიყენოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის საფუძვლების ცოდნა პერსონალურ თუ
საჯარო ურთიერთობებში. შეუძლია კომუნიკაცია კრიზისული
და
ექსტრემალური
სიტუაციების
პირობებში.
გამომუშავებული აქვს პრეზენტაციის უნარი.

დასაქმების
სფერო

სწავლის უნარი

აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების მიდევნებისა და
შესაბამისად, ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. შეუძლია
საკუთარი
პროფესიული
დონის
გაღრმავება,
ასევე
სრულფასოვანი მუშაობის წესების ათვისება. პროგრამის
სათანადოდ ათვისება სტუდენტებს შეუქმნის მოტივაციას ამ
მიმართულებით ცოდნის გაღრმავებისა
და შემდგომ
საფეხურზე სწავლის გაგრძელებისათვის.

ღირებულებები

იცავს
საჯარო
მოხელისათვის
აუცილებელ
ეთიკურ
ღირებულებებს. პატივს სცემს ეთიკური ქცევის ნორმებს და
ახდენს მათ დამკვიდრებას. საკუთარ გამოცდილებას
უზიარებს კოლეგებსა და საზოგადოებას. ითვალისწინებს და
პატივს სცემს პროფესიონალთა აზრს. ითვალისწინებს ზუსტი
და თანადროული მუშაობის აუცილებლობას. აცნობიერებს
კანონის უზენაესობის პრინციპის, ინდივიდთა უფლებების,
დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის მნიშვნელობას.

სპეციალობისკურსდამთავრებულიშეიძლებადასაქმდეს,სახელმწიფოსაჯაროდაწე
სებულებებში, რომლებიცმოითხოვსშესაბამისკვალიფიკაციას.
კურდამთავრებულს სწავლისგაგრძელება შეეძლება საჯრო მმართველობის
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, ასევე უმაღლესი განათლების მეორე
საფეხურზე, საკუთრი ინტერესების შესაბამისად, კანონმდებლობით დადგენილი
წესების გათვალისწინებით.

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 071

ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა №1, ტელ.: 0350 272401
განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
II კორპუსი, II სართული, დეკანატი–ოთახი №27

ტელ.: 0350 27-11-76;

E-mail: edu.faculty@tesau.edu.ge

საგანმანათლებლო
პროგრამის დასახელება

დაწყებითი განათლება

განათლების საფეხური

ბაკალავრიატი (I საფეხური)

საგანმანათლებლო

ძირითადი აკადემიური

პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

განათლების ბაკალავრი

სწავლის ხანგრძლივობა

ოთხი აკადემიური წელი

ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა

240 კრედიტი

პროგრამის
ხელმძღვანელი

პrofესორი ნინო ნახუცრიშვილი

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

პროგრამის
განხორციელების
მიზანია
შრომითი
ბაზრისათვის
კონკურენტუნარიანი დაწყებითი საფეხურის პედაგოგიური კადრის
მომზადება ისეთი ცოდნითა და კომპეტენციებით, რომლებიც აუცილებელია
განათლების სფეროში ზოგადსაკაცობრიო და ეროვნული პრიორტიტეტების
გაცნობიერებისა და მოსწავლესა და შედეგებზე ორიენტირებული სასწავლო
პროცესის წარმართვისათვის.

საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებული

ცოდნა და გაცნობიერების მხრივ: - კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული
აქვს ეროვნული საგანმანათლებლო პოლიტიკის მიზნები, იცნობს ეროვნული
განათლების სისტემის სტრუქტურას, ეროვნულ სასწავლო გეგმას, დაწყებითი
განათლების საფეხურის სტანდარტს, საგნობრივ სტანდარტებს; აქვს
პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური ციკლის დისციპლინების ცოდნა; ფლობს
პედაგოგიური ეთიკის თეორიულ საფუძვლებს; აქვს დაწყებითი განათლების

სწავლის შედეგები

პედაგოგისათვის საჭირო საგანთა/საგნობრივი ჯგუფების საბაზისო ცოდნა;
ფლობს სწავლის, სწავლებისა და შეფასების სტრატეგიების თეორიულ
საფუძვლებს;
იცის როგორ გამოიყენოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო
რესურსები უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვების შესაძლებლობების
მაქსიმალურად გამოვლენისათვის. გააჩნია ცოდნა ინკლუზიური განათლების
შესახებ; აქვს მოსწავლეთა და მშობელთა კონსულტაციისათვის საჭირო
ცოდნა;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. შეუძლია: ეროვნული სასწავლო
გეგმების შესაბამისად მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის
დაგეგმვა და წარმართვა, ყველა მოსწავლისათვის სწავლის ხელშემწყობი და
სამართლებრივი გარემოს შექმნა; პედაგოგიურ პრაქტიკაში სწავლების და
სწავლის მრავალფეროვანი მეთოდების, საგანმანათლებლო რესურსების
ეფექტიანი გამოყენება; ეფექტური ორგანიზებული საინტერესო ისეთი
გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლეთა ადაპტაციას ამ
გარემოსთან.
კომუნიკაციის უნარი: იცის ურთიერთობის სტრატეგიები; აქვს ზეპირი და
წერითი სახით კომუნიკაციის უნარი; შეუძლია თვითშეფასება, კრიტიკული
აზროვნება; შეუძლია ურთიერთპატივისცემაზე აგებული ეფექტური
კომუნიკაცია
პროფესიულ
საკითხებზე;
აქვს
სასწავლო
პროცესში
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებისა
და
ელექტრონული
რესურსების გამოყენების უნარი.
სწავლის უნარი: აქვს უწყვეტი პროფესიული განვითარების საჭიროებების
გაცნობიერების და დამოუკიდებლად სწავლის
შეუძლია პროფესიული
სიტუაციების შეფასება და ანალიზი. აქვს დასკვნის გაკეთების უნარი.
ღირებულებები

დასაქმების სფერო

ერკვევა პროფესიულ ფასეულობებში და იცის ეროვნული ღირებულებები ამ
მიმართებით; პატივს სცემს აზრის მრავალფეროვნებას; აქვს როგორც
ლოკალურ, ისე ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე პროფესიული
ფასეულობების გაზიარებისა და პრაქტიკაში რეალიზების უნარი;
განათლების ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს შეეძლება შრომითი
საქმიანობის დაწყება საგანმანათლებლო სისტემაში: დაწყებითი სკოლის
მასწავლებლად, საგნის მასწავლებლად, სათანადო კვალიფიკაციის გავლის
შემდეგ სკოლამდელი აღზრდის ან სპეციალური საჭიროების მქონე
მასწავლებლად, ყველა იმ სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში,
სადაც ესაჭიროებათ განათლების ბაკალავრი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ფაკულტეტი

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის ბიოლოგია (BIOLOGY)
დასახელება
აკადემიური
ბაკალავრიატი (I საფეხური)
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ აკადემიური, ძირითადი (Major)
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
ბიოლოგიის ბაკალავრი Bachelor of Biology
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

 პროგრამა მიზნად ისახავს, სტუდენტებს მიაწოდოს ფართო ცოდნა თანამედროვე
ბიოლოგიის, მისი ძირითადი მიმართულებების, დარგში არსებული და მიმდინარე
კვლევების შესახებ.

240 ECTS კრედიტი

თამარ ნადირაძე, პროფესორი. ტელ: 593 33 89 45
ელ.ფოსტა:tamar.nadiradze@tesau.edu.ge; nadiradze_t@Yahoo.com

 პროგრამის მიზანია, ცოდნის მიწოდება
ცოცხალი სამყაროს ზოგადი
კანონზომიერებისა და ისეთი კერძო საკითხების შესახებ როგორიცაა: ცოცხალ
ორგანიზმთა აგებულება, გავრცელება, წარმოშობა, განვითარება, მათი კავშირი
ერთმანეთთან და არაცოცხალ ბუნებასთან; მისცეს სტუდენტს თეორიული და
პრაქტიკული ცოდნა ბიოლოგიის ისეთ საბაზო დარგებში, როგორიცაა: ბოტანიკა,
ზოოლოგია, ციტოლოგია, ჰისტოლოგია, ადამიანის ანატომია, ადამიანის
ფიზიოლოგია, მცენარეთა ფიზიოლოგია, ზოგადი გენეტიკა, მიკრობიოლოგია,
ვირუსოლოგია,
ეკოლოგია,
და
სხვა.
ასევე,
გამოუმუშაოს
ცოცხალ
ორგანიზმებთან/გარემოში (ველზე) და ლაბორატორიული კვლევის პრაქტიკული
უნარ-ჩვევები.
 გარდა ამისა, პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტებისთვის თანამედროვე
ბიოლოგისთვის აუცილებელი ზოგადი ცოდნის მიწოდებას საბუნებისმეტყველო და
მის ხელშემწყობ მეცნიერებებში.

 მოამზადოს თანამედროვე კომპეტენციების მქონე კვალიფიციური სპეციალისტი,
რომელიც შეძლებს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში კონკურენტუნარიანი იყოს
ქვეყნის და რეგიონის წინაშე დასახული მნიშვნელოვანი
პრობლემების
გადაწყვეტაში.
 პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში შეძლოს სწავლის გაგრძელება
შემდგომ საფეხურზე - მაგისტრატურაში.
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

კრიტერიუმები
ცოდნა და
გაცნობიერება

დარგობრივი კომპეტენციები
 აქვს

ფართო ცოდნა ბიოლოგიურ დისციპლინებში,
როგორებიცაა:
ბოტანიკა,
ზოოლოგია,
ციტოლოგია,
ჰისტოლოგია, ადამიანის ანატომია, ადამიანის ფიზიოლოგია,
მცენარეთა ფიზიოლოგია, მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია,
ზოგადი გენეტიკა, განვითარების ბიოლოგია, მოლეკულური
ბიოლოგია;
 იცის ბიოლოგიური ტერმინოლოგია;
 აქვს სისტემური ცოდნა ბიოლოგიური მოვლენების შესახებ;
 იცნობს უჯრედის ძირითად ტიპებს და მათ ფუნქციებს;
 იცის
ცოცხალი
ორგანიზმების
ინდივიდუალური
განვითარების მოლეკულური საფუძვლები;
 იცნობს ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიურ პროცესებს;
 აკავშირებს
ორგანიზმში
მიმდინარე
ფიზიოლოგიურ
პროცესებს გარემო პირობებთან;
 იცნობს შესაბამის ტერმინოლოგიას, ტაქსონომიის და
კლასიფიკაციის ძირითად პრინციპებს;
 ცნობს მნიშვნელოვან ტაქსონომიურ ერთეულებს და აქვს
უნარი აღწეროს მნიშვნელოვან ტაქსონომიურ ერთეულებს
შორის ძირეული განსხვავებები;
 ერკვევა ცოცხალ ორგანიზმებსა და ბიოსფეროს შორის
არსებულ კავშირებში;
 იცნობს ეკოსისტემის ძირითად ტიპებს, მათ გეოგრაფიულ
მდებარეობას;
 ესმის პოპულაციის არსებობის და დინამიკის ძირითადი
პრინციპები და პოპულაციებს შორის ურთიერთკავშირის
პრინციპები;
 იცნობს ბიოლოგიური თანასაზოგადოების
ძირითად
დამახასიათებელ ნიშნებს;
 ფლობს
ქიმიას,
ფიზიკას
იმ
დონეზე,
რომელიც
აუცილებელია ბიოლოგიური მოვლენების ქიმიური და
ფიზიკური მოვლენების გაცნობიერებისათვის;
 იცნობს უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლებს;
 ესმის ძირითადი ბიოქიმიური პროცესები, რომელიც
საფუძვლად უდევს ორგანიზმის არსებობას;
 ერკვევა ცოცხალ ორგანიზმებს და ბიოსფეროს შორის

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

არსებულ კავშირებში.
 შეუძლია საველე პირობებში წინასწარ განსაზღვრული
მითითებების შესაბამისად მუშაობა;
 შეუძლია მონაცემების მოპოვება, ჩაწერა და ანალიზი
სათანადო ტექნიკის გამოყენებით ლაბორატორიულ და/ან
საველე პირობებში;
 შეუძლია მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენება
სამეცნიერო კვლევებში ბიოლოგიის მიმართულებით;
 შეუძლია
კვლევის
დაგეგმვა,
განხორციელება
ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად მუშაობისას;
 გამომუშავებული აქვს ბიოლოგიური ექსპერიმენტისა და
ლაბორატორიული ანალიზის ჩატარების უნარ-ჩვევები;
 შეუძლია ლაბორატორიულ მოწყობილობათა რეაქტივების
უსაფრთხო
გამოყენება
და
ელემენტალური
ლაბორატორიული კვლევის დაგეგმვა და ჩატარება.
 შეუძლია ცოცხალ ორგანიზმთა ტაქსონომიური რკვევა, მათი
მრავალფეროვნების
მიზეზების დადგენა და სათანადო
დასკვნების გაკეთება;
 შეუძლია მონაცემების შეგროვება და მიღებულ შედეგებზე
დაყრდნობით სათანადო დასაბუთებული დასკვნების
გამოტანა;
 აქვს
სამეცნიერო
პრობლემების
გაცნობიერების,
გაანალიზების
და
მისი
გადაჭრისათვის
სათანადო
დასკვნების გაკეთების უნარი.
 შეუძლია ბიოლოგიის დარგში საკუთარი მოსაზრებებისა და
შეხედულებების მკაფიოდ ჩამოყალიბება და გადაცემა;
ასევე, სხვათა პოზიციების გაგება და შესატყვისად
რეაგირება;
 შეუძლია ბიოლოგიის დარგში შესრულებული სამუშაოების
შესახებ
წერილობითი
ანგარიშის
მომზადება
და
ინფორმაციის
სპეციალისტებისა
და
არასპეციალისტებისათვის გადაცემა ქართულ და უცხოურ
ენებზე;
 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენება.
 აქვს საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად
მართვის, შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრისა და
დამოუკიდებლად სწავლის გაგრძელების უნარი;
 შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა, დროის მართვა და
საკუთარი მიღწევების დემონსტრირება სათანადო ფორმით;
 შეუძლია რეგულარულად და დამოუკიდებლად იმუშაოს
ლიტერატურასთან.
 ითვალისწინებს და პატივს სცემს პროფესიონალთა აზრს;
 აქვს პროფესიული პასუხისმგებლობა და იცავს სათანადო

დასაქმების
სფერო

ეთიკურ ნორმებს;
 საველე ან ლაბორატორიულ პირობებში კვლევისას იცავს
ეთიკურ პრინციპებს და უსაფრთხოების წესებს, როგორც
დამოუკიდებლად, ისე ჯგუფში მუშაობისას;
 ესმის კვლევის გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე და
გარემოზე;
 ზრუნავს მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების დაცვისა და
და კონსერვაციისათვის.
ბიოლოგიის ბაკალავრის კურსდამთავრებული შესაძლოა დასაქმდეს:
-

სამეცნიერო-კვლევით და სამეცნიერო-საწარმოო ორგანიზაციებში;
ბუნების დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის ორგანიზაციებში;
ზოოპარკებში;
ბოტანიკურ ბაღებში;
დაცულ ტერიტორიებში;
სატყეო, სამონადირეო და თევზის მეურნეობებში;
ბუნებრივი რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებულ საწარმოებსა და
კომპანიებში;
- ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებში;
- ყველა იმ სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომელიც
ზოგადი კვალიფიკაციის ბიოლოგს საჭიროებს;
- შეუძლია სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე.

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება

ინფორმაციული

აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

ბაკალავრიატი (I საფეხური)

სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელები

4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)

ტექნოლოგიები

(Information

Technology)

აკადემიური, ძირითადი (Major)
ინფორმატიკის ბაკალავრი (Bachelor’s Degree in informatics)

240 ECTS კრედიტი

სვიმონ ოხანაშვილი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სწავლების
მეთოდიკა ინფორმატიკის მიმართულებით. ასოცირებული პროფესორი
ინფორმატიკის მიმართულებით.
ტელ. 599 57 32 25, ელ.ფოსტა: svimon.okhanashvili@tesau.edu.ge
მარიამ ზაქარიაშვილი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სწავლების
მეთოდიკა ინფორმატიკის მიმართულებით. ასოცირებული პროფესორი
ინფორმატიკის მიმართულებით.
ტელ. 595 431 386 ელ.ფოსტა: mariam.zaqariashvili@tesau.edu.ge

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

საგანმანათლებლო
ჩვევების

პროგრამის

მქონე

დამოუკიდებელი

მიზანია

პრაქტიკული მუშაობის უნარ-

კონკურენტუნარიანი,

აზროვნების,

მაღალკვალიფიციური,

შემოქმედებითი,

დასაქმებადი,

თეორიული ცოდნის მქონე ინფორმატიკის ბაკალავრების
ეროვნული

საკვალიფიკაციო

ჩარჩოს

მოთხოვნების

ფართო

მომზადება
შესაბამისად

ინფორმაციულo ტექნოლოგიების ძირეულ კომპონენტებში: ინფორმაციული
ტექნოლოგიების თეორიული საფუძვლები; ინფორმაციული ტექნოლოგიების
სისტემების სტრუქტურა; ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვა და
გამოყენების

დაუფლება;

ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

მიზნობრივი

ინტეგრირება სამეცნიერო/საწარმოო სფეროში (ბიზნესსა და მენეჯმენტში,
ტექნიკურ,

განათლების

სფეროში

და

სხვ.,

საბუნებისმეტყველო

მეცნიერებებში); პროგრამირების ენები და მათი პრაქტიკული გამოყენების
უნარ-ჩვევების დაუფლება; მონაცემთა ბაზების დაპროექტება; ვებ დიზაინი;
ქსელები

და

უსაფრთხოება.

საკომუნიკაციო
სწავლების

სისტემები;

პროცესში

ინფორმაციის

სტუდენტებს

დაცვა

და

გამოუმუშავდებათ

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან ადაპტირების უნარი, რაც დაკავშირებულია
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისათვის დამახასიათებელ ძალზე სწრაფ
განვითარებასთან.
გარდა ამისა, პროგრამა ითვალისწინებს მისცეს სტუდენტს საბაზისო
ცოდნა მათემატიკაში, ფიზიკასა და უცხო ენაში.
კრიტერიუმები
საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები

ცოდნა და
გაცნობიერება

დარგობრივი კომპეტენციები


ფლობს ფართო ცოდნას ინფორმაციული ტექნოლოგიების
თანამედროვე
პროგრამული
უზრუნველყოფისა
და
აპარატული საშუალებების კონსტრუირების ძირითადი
პრინციპების, პროგრამული პაკეტების ალგორითმული
უზრუნველყოფის შესახებ;
 ფლობს როგორც კლასიკურ, ასევე
სხვადასხვა სახის
ალგორითმების შედგენისა და ჩაწერის საშუალებებს,
მეთოდებს
და
მათი
გადატანის
ტექნოლოგიას
არაფორმალურიდან დაპროგრამირების ენებში;
 აცნობიერებს დაპროგრამირების ენების (C, C++, C#, PHP)
სტრუქტურის და ძირითად მახასიათებლებს (ანბანი,
მომსახურე
სიტყვები,
ოპერატორები,
ბრძანებები,
ფუნქციების), მართვისა და გამოყენების ტექნოლოგიას;
 ფლობს ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების
პრინციპებს, მეთოდებს და თანამედროვე ასპექტებს;
 იცნობს
კლიენტ-სერვერის
არქიტექტურას,
WEBდაპროგრამებას და დიზაინს;
 ფლობს
მონაცემთა
ბაზების
მართვის
სისტემების
არქიტექტურას;
 აცნობიერებს
კომპიუტერული
ქსელის
აგებისა
და
ფუნქციონირების
ზოგად
პრინციპებს,
ქსელური
მოწყობილობების
დანიშნულებას,
მახასიათებლებს,
მართვისა და საინფორმაციო უსაფრთხოების სისტემების
აგების ზოგადი პრინციპებს;
 ფლობს პროგრამირების ენების მეშვეობით ლოკალური და
საქსელო პროგრამული უზრუნველყოფის დაპროექტებისა
და კოდირების საფუძვლებს;
 იცნობს კომპიუტერულ სისტემებში წარმოქმნილი პრობლემების დიაგნოსტირებისა და აღმოფხვრის ზოგად
მეთოდებს;
 აცნობიერებს ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიულ
სისტემებსა და პროგრამებს;
 აქვს ცოდნა ალბათური, სტატისტიკური და გრაფული
მოდელების
კომპიუტერული
ტექნოლოგიებით

დამუშავების შესახებ;
 გაცნობილია საინფორმაციო სისტემების პრინციპების
გამოყენებით
პრაქტიკული
ხასიათის
პროექტის
განხორციელების,
სტრატეგიული
გეგმის
შედგენის,
კომპიუტერული
რეალიზებებისა
და
მართვის
შესაძლებლობებს MS Project გარემოში;
 აცნობიერებს კომპიუტერული ტექნოლოგიების როლს
თანამედროვე
საზოგადოებისა
და
მეცნიერების
განვითარებაში.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების

შეუძლია:


უნარი

















წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად
ორგანიზება
გაუწიოს
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
სისტემების
აპარატული
მოწყობილობებისა
და
პროგრამული საშუალებების ეფექტურ ექსპლუატაციას.
მონაწილეობა მიიღოს მიმდინარე მომსახურებასა და
ადმინისტრირებაში;
ამოცანის ამოხსნის ალგორითმისა და კომპიუტერული
პროგრამის შედგენა დაპროგრამირების (C, C++, C#, PHP)
ენაზე;
ვებ-გვერდების
დაპროექტება
HTML,
JavaScript
ტექნოლოგიების საშუალებით;
მონაცემთა ბაზების დაპროექტება, სერვერზე მონაცემების
მართვა;
ოპერაციული სისტემების წინაშე მდგარი პრობლემების
გაანალიზება და გადაწყვეტის მექანიზმების განსაზღვრა,
როგორც
სტანდარტული
ასევე
გამორჩეული
მეთოდებითაც;
პრაქტიკულად მოახდინოს კომპიუტერული ქსელის
კომუნიკაციური დაკავშირება; მონაცემთა გადაცემა–
მიღების ოპერაციები; IP-მისამართების დანიშნვა და
TCP/IP-ს ქმედითუნარიანობის შემოწმება;
მოცემულ კონკრეტულ სიტუაციაში ინფორმაციული
უსაფრთხოების ხარისხის შეფასება;
უსაფრთხოების
სტრატეგიის შემუშავება და უზრუნველყოფა;
ალბათური, გრაფული და
სტატისტიკური მოდელების
კომპიუტერული რეალიზება კვლევითი, პრაქტიკული
ხასიათის პროექტის განხორციელებაში;
საინფორმაციო სისტემების პრინციპების გამოყენებით
პრაქტიკული
ხასიათის
პროექტის
განხორციელება,
სტრატეგიული გეგმის შედგენა,
კომპიუტერული
რეალიზება და მართვა MS Project გარემოში;
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
ინტეგრაცია
სამეცნიერო/საწარმოო
სფეროში
ინფორმაციის
ოპტიმალური მართვის მიზნით.

დასკვნის უნარი  შეუძლია თანამედროვე ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე
დაფუძნებული სისტემების მუშაობის პროცესში შესაძლო
პრობლემების
დიაგნოსტიკა,
მათი
გადაჭრისათვის
სათანადო მონაცემების იდენტიფიცირება, ანალიზი და
შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება.
შეუძლია:

კომუნიკაციის
უნარი

 შეძენილი
ჩართვა,

ცოდნის

წარმოჩენა,

სტუდენტთა

თემატურ

დისკუსიებში

კონფერენციებზე

მოხსენებით

გამოსვლა;
 ინტერნეტის და სხვა ელექტრონული წყაროების გამოყენება;
ინფორმაციის

მოძიება, დამუშავება, შენახვა და გადაცემა

ინფორმაციის გაცვლის მიზნით;


თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესახებ
მოამზადოს,
პრობლემის

წარმოადგინოს
გადაჭრის

არგუმენტირებულად

გზები,

საკუთარი მოსაზრებები,
თანამიმდევრულად

გადასცეს

არასპეციალისტებს როგორც ზეპირი,

სპეციალისტებს

და
და

ასევე წერილობითი

ფორმით.

სწავლის უნარი





ღირებულებები



შეუძლია ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მუდმივი
განვითარების პირობებში, პროფესიასთან დაკავშირებული
ახალი ინფორმაციის მოძიება, გარჩევა და შესწავლა;
აქვს უნარი გაიღრმავოს ცოდნა საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში და აითვისოს
თანამედროვე
ტექნოლოგიები.

პატივს სცემს ლიცენზირებული პროგრამების საავტორო
უფლებებს;






დასაქმების სფერო






ითვალისწინებს და პატივს სცემს პროფესიონალთა აზრს;
უფრთხილდება
ჩამოყალიბებულ
ღირებულებებს,
ისწრაფვის პროფესიის ინტელექტუალური ღირებულებების
დასამკვიდრებლად;
იცავს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში მიღებულ
მუშაობის
ეთიკურ
ნორმებს
და
საინფორმაციო
უსაფრთხოების წესებს.

საჯარო
სკოლები,
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
და
კომპიუტერული ცენტრები;
კერძო და სახელმწიფო ორგანიზაციები, სადაც იყენებენ მართვის
თანამედროვე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს;
საკომუნიკაციო ქსელები, ინტერნეტ-მომსახურება, საგადასახადო
დაწესებულებები და ბანკები;
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ფირმები, კორპორაციები, ოფისები და
ა.შ;



შეუძლია სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე.

საგანმანათლებლო
პროგრამის დასახელება
აკადემიური
განათლების საფეხური
საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

მათემატიკა (Mathematics)

სწავლის ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

4 აკადემიური წელი (8 სემესტრი)
240 ECTS კრედიტი

ბაკალავრიატი (I საფეხური)
აკადემიური, ძირითადი (Major)
მათემატიკის ბაკალავრი (Bachelor of Mathematics)

ფიზიკა-მათემატიკის

მეცნიერებათა

კანდიდატი,

ასოც.

პროფესორი დიანა მჭედლიშვილი; მობ. ტელ.: 599110829;
ფიზიკა-მათემატიკის

მეცნიერებათა

კანდიდატი,

ასოც.

პროფესორი მერაბ აღნიაშვილი; მობ. ტელ.: 595303328
საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

მათემატიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის
მიზანია:
 საბაზო განათლების მიცემა უმაღლესი მათემატიკის
ძირითად დისციპლინებში, სტატისტიკურ ანალიზში,
ინფორმატიკაში, ელემენტარულ მათემატიკაში და სხვა
პროგრამით გათვალისწინებულ დისციპლინებში;
 სტუდენტისათვის ისეთი ცოდნის მიცემა და უნარჩვევების
გამომუშავება,
რომელთა
გამოყენება
შესაძლებელია როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ
კონტექსტში მათემატიკის სხვადასხვა დარგში წარმოქმნილი
პრობლემების გაანალიზების, შეფასებისა და გადაწყვეტის
მხრივ;
 სტუდენტს გამოუმუშავდეს უნარი, მიღებული ცოდნა

გამოიყენოს ბიზნესსა და მენეჯმენტში, ტექნიკურ სფეროში,
ინფორმატიკაში, ფიზიკაში და სხვა საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში;
 დაეხმაროს სტუდენტს არა მხოლოდ მათემატიკაში
შემდგომი საფუძვლიანი ცოდნის მიღებაში, არამედ
ზოგადად, მათემატიკური და ლოგიკური აზროვნების
ჩამოყალიბებაში;
 გამოუმუშაოს
სტუდენტს
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი, ასევე,
მოძიებული ინფორმაციის დამუშავებისა და სათანადო
დონეზე პრეზენტაციის უნარი როგორც ქართულ, ისე
ინგლისურ ენაზე;
 აღზარდოს მაღალი იდეალების, დემოკრატიულობის,
მოქალაქეობრივი ღირებულებების მქონე სპეციალისტები,
რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ითამაშებენ ქვეყნის
განვითარებაში.
საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები

ცოდნა
და  აქვს მათემატიკის ფუნდამენტური
გაცნობიერება
კონცეფციების, პრინციპებისა და









თეორიების ფართო ცოდნა;
აქვს მათემატიკურ მეცნიერებათა
სხვადასხვა დარგებიდან, როგორიცაა:
მათემატიკური ანალიზი, ფუნქციათა
თეორია და ფუნქციონალური
ანალიზი, ნამდვილი და
კომპლექსური ანალიზი, ალგებრა და
გეომეტრია, დიფერენციალური
განტოლებები, სტატისტიკური
ანალიზი, ალბათობის თეორია და სხვ.
ძირითადი თეორიებისა და
პრინციპების კრიტიკულად გააზრების
უნარი და კოპმლექსური საკითხების
ცოდნა;
აქვს ცოდნა მათემატიკური სასწავლო
კურსების ძირითადი თეორემების და
მათი დამტკიცებებისა;
შეუძლია განსაზღვრებებისა და
ტერმინოლოგიის შემოღება და მათი
გამოყენება;
აქვს მათემატიკური

გამოთვლებისათვის აუცილებელი
დაპროგრამების ენების ცოდნა;
 აქვს ”ელემენტარული მათემატიკის”
გაღრმავებული ცოდნა.
ცოდნის
 აქვს პრობლემის იდენტიფიცირების,
პრაქტიკაში
დასმისა და გადაწყვეტის უნარი;
გამოყენების
 აქვს დამტკიცების გააზრებისა და
უნარი
ლოგიკური მათემატიკური
მსჯელობის უნარი მოცემულობების,
დაშვებების და დასკვნის მკაფიო
იდენტიფიკაციით;
 აქვს სტუდენტისათვის ცნობილი
არატრივიალური ამოცანების მსგავსი
ამოცანების ამოხსნის უნარი;
 აქვს არამათემატიკურად
ჩამოყალიბებული მარტივი ამოცანების
ამოხსნის მიზნით მათი მათემატიკურ
ტერმინებში ფორმულირების უნარი;
 შეუძლია გამოთვლითი ტექნიკის
გამოყენებით სტუდენტისათვის
ცნობილი ამოცანების მსგავსი
ამოცანების ამოხსნა;
 აქვს რეალური სამყაროს მოვლენების
მათემატიკური მოდელირების უნარი;
 აქვს მათემატიკური ტექნიკის
გამოყენების უნარი ამოცანათა
ამოსახსნელად;
 შეუძლია პრობლემების გადაჭრის
ახალი გზების დამოუკიდებლად
შემუშავება;
 აქვს ამოცანათა ამოხსნის მეთოდების
ცოდნა და ანალიზის უნარი;
 შეუძლია რეფერატებისა და კვლევითი
და პრაქტიკული ხასიათის თემების
შემუშავება წინასწარ განსაზღვრული
მითეთებების გამოყენებით.
დასკვნის უნარი  აქვს აბსტრაქტული აზროვნების,
ანალიზისა და სინთეზის უნარი;
 აქვს დასკვნის გამოტანისა და
გააზრებული გადაწყვეტილების მიღების

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

უნარი;
 შეუძლია თეორიული და პრაქტიკული
მუშაობის პროცესში აღმოცენებული
პრობლემების დანახვა, მათი ანალიზი,
შესაბამისი დასაბუთებული დასკვნის
გამოტანა და მოგვარების გზების დასახვა
სტანდარტული და გამორჩეული
მეთოდების გამოყენებით;
 შეუძლია დავალების შესასრულებლად
აუცილებელი მასალის მოძიება,
დამუშავება და შესაბამისი დასკვნის
გამოტანა.
 აქვს ლოგიკური მათემატიკური
მსჯელობისა და მისგან გამომდინარე
დასკვნების ნათლად, ზუსტად და
გასაგები ფორმით გადმოცემის უნარი
ქართულად და უცხო ენაზე, როგორც
ზეპირად, ისე წერილობით;
 აქვს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი
სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის
მოძიების, დამუშავებისა და სათანადო
დონეზე პრეზენტაციის მიზნით;
 აქვს თანაკურსელებთან და
ლექტორებთან კომუნიკაციის უნარი;
 შეუძლია კომპიუტერული ტექნიკის
შემოქმედებითად გამოყენება;
 შეუძლია საჭირო ინფორმაციის
მოძიება, მიღებული ინფორმაციის
დამუშავება და სხვებისათვის გადაცემა.
 აქვს მათემატიკური აზროვნების,
ანალიზისა და სინთეზის უნარი;
 აქვს სასწავლო კურსით
გათვალისწინებული მასალის ათვისების
უნარი და უყალიბდება გარკვეული
ჩვევები, რომლებიც ეხმარება სტუდენტს
არა მხოლოდ მათემატიკაში შემდგომი
საფუძვლიანი ცოდნის მიღებაში, არამედ
ზოგადად, მათემატიკური და ლოგიკური
აზროვნების ჩამოყალიბებაში;

ღირებულებები

დასაქმების სფერო

 შეუძლია საკუთარი სასწავლო
პროცესის დაგეგმვა და შეფასება;
 აქვს როგორც დამოუკიდებლად, ისე
ჯგუფში მუშაობის უნარი;
 შეუძლია საბაკალავრო ნაშრომზე
მუშაობა და მიღებული შედეგის ნათლად
და მკაფიოდ ჩამოყალიბება, გაფორმება
და საჯაროდ გადმოცემა.
 იცის ეთიკის პრინციპები და ნორმები,
იცავს მათ თანაკურსელებთან და
ლექტორებთან ურთიერთობის დროს;
 აქვს პროფესიული ეთიკის
სტანდარტების დაცვის უნარი;
 აცნობიერებს მასზე დაკისრებული
დავალების მნიშვნელობას და
პასუხისმგებლობით ეკიდება მის
შესრულებას;
 შეუძლია ჩამოყალიბებული
ღირებულებების დამკვიდრებაში
მონაწილეობა.

 მათემატიკის პროგრამის ფარგლებში მიღებული
დარგობრივი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარჩვევები, ასევე, გამომუშავებული ზოგადი კომპეტენციები,
აძლევს საშუალებას კურსდამთავრებულს დასაქმდეს:
 განათლების, ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში
როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დაწესებულებებში;
 საბანკო, საგადასახადო და ყველა სხვა სახის
დაწესებულებაში,
სადაც
საჭიროა
მათემატიკური
აპარატისა
და
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
საშუალებით სხვადასხვა სახის პრობლემების გადაჭრა.
მათემატიკის ბაკალავრს შეუძლია გააგრძელოს სწავლა
მაგისტრატურაში კანონმდებლობით დადგენილი წესის
შესაბამისად.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებლო

ქართული ენა და ლიტერატურა
I ბაკალავრიატი

აკადემიური, ძირითადი

პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

ფილოლოგიის ბაკალავრი

სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

ოთხი აკადემიური წელი
240 ECTS კრედიტი

ნინო კოჭლოშვილი, პროფესორი ქართული ლიტერატურის
მიმართულებით. ფილოლოგიის დოქტორი.
ელენე ფილაშვილი, ასისტენტ პროფესორი ქართული ენის
მიმართულებით, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
 ტელ.: 593335871;


593 50 42 70
შესაბამისობაშია

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

თელავის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

მისიასთან. უმაღლესი განათლების ბაზაზე მაღალკვალიფიციური,
კონკურენტუნარიანი

სპეციალისტების

მომზადება/გადამზადება,

დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტირებული მაღალი
ხარისხის საგანმანათლებლო/კვლევითი საქმიანობის განხორციელება,
ევროპის

ერთიან

უმაღლეს

საგანმანათლებლო

სივრცეში

ინტეგრაცისათვის. პროგრამის მიზანია, საბაზო განათლების მიცემა
ქართული

ენასა

და

ლიტერატურაში.

კერძოდ,

ქართული

ლიტერატურის ისტორიაში, ლიტერატურის თეორიაში, ხალხური
სიტყვიერების

ისტორიაში,

პუბლიცისტიკის

ისტორიაში,

მითოლოგიაში,
ქართული

ენის

ქართული
გრამატიკაში,

ლექსიკოლოგიაში, სტილისტიკასა და დიალექტოლოგიაში. ასევე
ქართული

ენისა

და

ლიტერატურის

შემსწავლელ

ძირითად

დისციპლინებში. მიღებული განათლების საფუძველზე უფრო მაღალ

საფეხურზე

სწავლის

გაგრძელების

შესაძლებლობა.

დამთავრების შემდეგ ბაკალავრს შეეძლოს
ლიტერატურასთან

დაკავშირებული

პირველწყაროების

მოპოვება-დამუშავება,

სწავლის

ქართულ ენასა და
დისციპლინების
ანალიზი;

გააჩნდეს

ანალიზისა და სინთზის უნარი; შემოქმედებითი ძიების უნარი ;
შეეძლოს განჭვრიტოს დასკვნის მოსალოდნელი შედეგები; შეძლოს
ზეპირი

და

ლიტერატურის

წერილობითი
სხვადასხვა

ინფრმაციების
ასპექტების

მომზადება

შესახებ,

და

ფლობდეს

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, უცხო ენას საბაზო
დონეზე; შეეძლოს სწავლა გამოცდილი სპეციალისტების პრაქტიქულ
მაგალითებზე

დაყრდნობით;

აანალიზებდეს

ქართულ

ლიტერატურასთან დაკავშირებული დისციპლინების მიერ დასმულ
საკითხებს.

პროგრამით
გათვალისწინებულ
ი
სწავლის შედეგები

აქვს ფართო ცოდნა ქართულ ენასა
და ლიტერატურაში

ცოდნა და
გაცნობიერება

დაუფლებულია ქართულ ენასა და
ლიტერატურასთან
დაკავშირებული თემატიკის და
პირველწყაროების მოპოვებადამუშავება, ამოცანების დასმის და
მათი გადაჭრის მეთოდებს;

ხელმძღვანელის მითითებით
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია ქართულ ენასა და
ლიტერატურასთან
დაკავშირებული
დისციპლინების
პირველწყაროების მოპოვებადამუშავება, ანალიზი

გააჩნია ანალიზისა და
სინთზის უნარი;
დასკვნის
უნარი

შემქმედებითი ძიების უნარი ;
შეუძლია განჭვრიტოს
დასკვნის მოსალოდნელი
შედეგები;
ხელმძღვანელის დახმარებით
შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი ინფრმაციების
მომზადება ქართული ენის და

კომუნიკაციის

ლიტერატურის სხვადასხვა

უნარი

ასპექტების შესახებ, ფლობს
საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს, უცხო ენას
საბაზო დონეზე
ხელმძღვანელის უშუალო
დახმარებით შეუძლია ახალი
ინფორმაციის მოძიება და

სწავლის უნარი

საკუთარი პროფესიული
დონის გაღრმავება. ასევე
შეუძლია სწავლა გამოცდილი
სპეციალისტების პრაქტიქულ
მაგალითებზე დაყრდნობით
იხილავს და აანალიზებს
ქართულ ენასა და
ლიტერატურასთან
დაკავშირებული

ღირებულებები დისციპლინების მიერ დასმულ

საკითხებს
შეუძლია ქართულ ენასა და
ლიტერატურასთან
დაკავშირებული

დისციპლინების წინაშე
მდგარი საკითხების გადაჭრა
სტანდარტული მეთოდებით;
ითვალისწინებს და პატივს
სცემს მეცნიართა აზრს

ცოდნის შეფასების
სისტემა

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა:
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №3

ბრძანებითა

(2007 წლის 5 იანვარი, ქ. თბილისი) და სსიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი წესის შესახებ დებულებით.
შეფასების

სტრუქტურა, საგნის ფარგლებში, ორ ელემენტად

იყოფა - შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის, ყოველი
კონკრეტული შეფასება ორივე ელემენტის ჯამურ შედეგებს ეყრდნობა.
შეფასების

ზოგად

კრიტერიუმებს

შეიმუშავებს

ხარისხის

უზრუნველყოფის შესაბამისი სრტუქტურა. საგნის სილაბუსში,
სპეციფიკიდან
გამომდინარე,
შესაძლებელია
კრიტერიუმების
დაზუსტება.
შეფასება

ხდება

ქულათა

სისტემით,

ყოველი

საგნის

მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. საგანში დადებითი
შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა. სტუდენტის შეფასებისას
გათვალისწინებული უნდა იყოს არა მხოლოდ მის მიერ უშუალოდ
დასკვნით გამოცდაზე მიღწეული წარმატება, არამედ მთელი კურსის
გავლის პროცესში ნაჩვენები შედეგები.

შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
91-100 ქულა - ნიშანი A (ფრიადი)
81-90 ქულა - ნიშანი B (ძალიან კარგი)

71-80 ქულა - ნიშანი C (კარგი)
61-70 ქულა - ნიშანი D (დამაკმაყოფილებელი)
51-60 ქულა - ნიშანი E (საკმარისი)
არსებობს ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
41-50 - ნიშანი FX

(ვერ ჩააბარა), რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს

ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და უფლება აქვს მაქსიმუმ
ერთი თვის ვადაში დამოუკიდებელი მუშაობის შედეგად გადააბაროს
მხოლოდ დასკვნითი გამოცდა. ასეთ შემთხვევაში მის საბოლოო
შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება საგნის სხვა

კომპონენტები

მის მიერ სემესტრის განმავლობაში დაგროვილი ქულათა ჯამიც.
40 და ნაკლები ქულა - ნიშანი F (ჩაიჭრა), სტუდენტს მნიშვნელოვანი
სამუშაო აქვს შესასრულებელი, ანუ საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
სტუდენტი რეგისტრირდება საგანზე, რაზეც დგება ინდივიდუალური
ცხრილი საგნის ასათვისებლად.
შუალედური შეფასება - მაქსიმუმ 60 ან 70 ქულა.
შუალედური გამოცდა - მაქსიმუმ 20 ქულა (VIII სასწავლო კვირა).
პრეზენტაცია - მაქსიმუმ 10 ქულა (XV სასწავლო კვირა)
დასკვნითი (საბოლოო) გამოცდა - მაქსიმუმ 30 ან 40 ქულა (XVI-XVII
სასწავლო კვირა)
დარჩენილ 30 ან 40 ქულას ლექტორი თავად ანაწილებს სურვილის
მიხედვით საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
სულ - მაქსიმუმ 100 ქულა.

დასკვნით გამოცდაზე გასვლა სავალდებულოა.

სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე
სემესტრში.
დასაქმების სფერო

ქართული ენისა და ლიტერატურის კურსდამთავრებული შეიძლება
დასაქმდეს, როგორც კერძო ისე სახელმწიფო თუ არასამთავრობო
დაწესებულებებში, რომელიც მოითხოვს შესაბამის კვალიფიკაციას.

საგანმანათლებლ
ო პროგრამის
ისტორიის საბაკალავრო
დასახელება
აკადემიური do I ბაკალავრიატი
განათლების
საფეხური
aka აკადემიური ძირითადი
საგანმანათლებლ
ო
პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
ისტორიის ბაკალავრი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ოთხი აკადემიური წელი
ხანგრძლივობა

პროგრამა

ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

240 ECTS კრედიტი

ასოცირებული პროფესორი მალხაზ ცირეკიძე
ტელ: tel: + 995 350 7 21 77
+ 955 93 34 82 69
el-fosta: cirekidzem@ yahoo.com

საგანმანათლებლ
ო პროგრამის
მიზნები

პროგრამით
გათვალისწინებ
ული სწავლის
შედეგები

ბაკალავრიატში
ისტორიის სწავლების
მიზანს
ზოგადად
წარმოადგენს:
-სტუდენტს ჩამოუყალიბდეს მოვლენების ისტორიული ხედვის და
კრიტიკული გააზრების უნარი როგორც ნაციონალური, ასევე
მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში;
-სტუდენტს ჩამოუყალიბდეს საქართველოს ისტორიის ცოდნა
კავკასიის რეგიონთან და იმ ცივილიზაციებთან მიმართებაში,
რომლებთანაც ის ისტორიულად იყო დაკავშირებული;
-სამოქალაქო
ცნობიერების,
სოციალური
ერთიანობის,
ნაციონალური, კულტურული და რეგიონალური იდენტობის
ფორმირების ხელშეწყობა;
-კულტურული და მსოფლმხედველობითი მრავალფეროვნების
გააზრება და პატივისცემა.
ისტორიის საგანმანათლებლო პროგრამამ ხელი უნდა შეუწყოს
როგორც ისტორიის ზოგადი ცოდნის და ბაკალავრისათვის
აუცილებელი ფართო დარგობრივი კომოპეტენციების, ასევე
ზოგადი კომპეტენციების განვითარებას. ისტორიის სწავლისას
აუცილებელია
ძირითადი კომპეტენციები ჩამოყალიბდეს
სწავლის შედეგად.
აქვს ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა: საქართველოს და

ცოდნა და
გაცნობიერება

მსოფლიო ისტორიაში,
საისტორიო

მეცნიერებათა

მოსაზღვრე

სამეცნიერო

დისციპლინებში.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

ხელმძღვანელის მითითებით შეუძლია ისტორიის
საკითხებთან დაკავშირებული დისციპლინების
პირველწყაროების მოპოვება-დამუშავება, ანალიზი

დასკვნის უნარი

შეუძლია კაცობრიობის წარსულის კრიტიკული
გააზრება, აწყმოსა და მომავალზე წარსულის
გავლენის გაგება, შესწავლილი მასალის
გაანალიზებაზე დაყრდნობით ლოგიკური
დასკვნების დაკეთება.
შეუძლია განჭვრიტოს დასკვნის მოსალოდნელი
შედეგები.

კომუნიკაციის
უნარი

ხელმძღვანელის დახმარებით შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი ინფრმაციების მომზადება ისტორიის
სხვადასხვა პერიოდების შესახებ, ფლობს საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, უცხო ენას საბაზო
დონეზე

სწავლის უნარი

ხელმძღვანელის უშუალო დახმარებით შეუძლია ახალი
ინფორმაციის მოძიება და საკუთარი პროფესიული
დონის გაღრმავება. ასევე შეუძლია სწავლა გამოცდილი
სპეციალისტების პრაქტიკულ მაგალითებზე
დაყრდნობით.
ითვალისწინებს და პატივს სცემს მეცნიართა აზრს.
იხილავს და აანალიზებს საქართველოს და
მსოფლიო ისტორიასთან დაკავშირებული

ღირებულებები

დისციპლინების მიერ დასმულ საკითხებს.
შეუძლია საქართველოს და მსოფლიო ისტორიასთან
დაკავშირებული დისციპლინების წინაშე მდგარი
საკითხების გადაჭრას სტანდარტული მეთოდებით;

ცოდნის
შეფასების
სისტემა

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა

რეგულირდება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №3
(2007 წლის 5 იანვარი, ქ. თბილისი).

-

ბრძანებით

შეფასების სტრუქტურა, საგნის ფარგლებში, ორ ელემენტად იყოფა
შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი
გამოცდის, ყოველი

კონკრეტული შეფასება ორივე ელემენტის ჯამურ შედეგებს ეყრდნობა.
შეფასების
ზოგად
კრიტერიუმებს
შეიმუშავებს
ხარისხის
უზრუნველყოფის შესაბამისი სრტუქტურა. საგნის სილაბუსში,
სპეციფიკიდან
გამომდინარე,
შესაძლებელია
კრიტერიუმების
დაზუსტება.
შეფასება ხდება ქულათა სისტემით, ყოველი საგნის მაქსიმალური
შეფასება შეადგენს 100 ქულას. საგანში დადებითი შეფასების
მინიმალური
ზღვარია
51
ქულა.
სტუდენტის
შეფასებისას
გათვალისწინებული უნდა იყოს არა მხოლოდ მის მიერ უშუალოდ
დასკვნით გამოცდაზე მიღწეული წარმატება, არამედ მთელი კურსის
გავლის პროცესში ნაჩვენები შედეგები.

შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
91-100 ქულა - ნიშანი A (ფრიადი)
81-90 ქულა - ნიშანი B (ძალიან კარგი)
71-80 ქულა - ნიშანი C (კარგი)
61-70 ქულა - ნიშანი D (დამაკმაყოფილებელი)
51-60 ქულა - ნიშანი E (საკმარისი)
არსებობს ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
41-50 - ნიშანი FX
(ვერ ჩააბარა), რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და უფლება აქვს მაქსიმუმ ერთი
თვის ვადაში დამოუკიდებელი მუშაობის შედეგად
გადააბაროს
მხოლოდ დასკვნითი გამოცდა. ასეთ შემთხვევაში მის საბოლოო
შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება საგნის სხვა კომპონენტები მის
მიერ სემესტრის განმავლობაში დაგროვილი ქულათა ჯამიც.
40 და ნაკლები ქულა - ნიშანი F (ჩაიჭრა), სტუდენტს მნიშვნელოვანი
სამუშაო აქვს შესასრულებელი, ანუ საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
სტუდენტი რეგისტრირდება საგანზე, რაზეც დგება ინდივიდუალური
ცხრილი საგნის ასათვისებლად.
შუალედური შეფასება - მაქსიმუმ 60 ან 70 ქულა.
შუალედური გამოცდა - მაქსიმუმ 20 ქულა (VIII სასწავლო კვირა).
პრეზენტაცია - მაქსიმუმ 10 ქულა (XV სასწავლო კვირა)
დასკვნითი (საბოლოო) გამოცდა - მაქსიმუმ 30 ან 40 ქულა (XVI-XVII
სასწავლო კვირა)

დარჩენილ 30 ან 40 ქულას ლექტორი თავად ანაწილებს სურვილის
მიხედვით საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე.
სულ - მაქსიმუმ 100 ქულა.

დასკვნით გამოცდაზე გასვლა სავალდებულოა.
სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე
სემესტრში. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის
შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა.

დასაქმების
სფერო

ისტორიის ბაკალავრს შეუძლია დასაქმდეს, როგორც სასწავლო,
სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურებში,
რომლებიც ზოგადი კვალიფიკაციის ისტორიკოსს საჭოროებს. ეს
შეიძლება იყოს: ადგილობრივი და რეგიონალური ადმინისტრაცია,
საინფორმაციო
უზრუნველყოფის
სამსახური,
მასმედია,
საბიბლიოთეკო,სამუზეომო,
ეთნოგრაფიული,
საგამომცემლო
დაწესებულებები, არქეოლოგიური და საექსპედიციო სამუშაოები,
ექსკურსიამძღოლობა და სხვ.

ინგლისური ენა და ლიტერატურა
I ბაკალავრიატი
აკადემიური, ძირითადი
ფილოლოგიის ბაკალავრი (BA in Philology)
ოთხი სასწავლო წელი
240 ECTS კრედიტი
მანანა ღარიბაშვილი, profesori ინგლისური ენისა და
ლიტერატურის
მიმართულებით
tel. + (955) 350 27 22 55
mob. + (955) 350 77 47 86 62
el-fosta: manana_garibashvili@yahoo.com
შორენა ლაზვიაშვილი, ასისტენტ-პროფესორი
მობ. 595-909-199
el-fosta: shorena.lazviashvili@gmail.com

ბაკალავრიატის
პროგრამა
ინგლისურ
ენასა
და
ლიტერატურაში
უზრუნველყოფს საბაზისო განათლების მიღებას ინგლისურ ფილოლოგიაში
და ინტელექტუალური პოტენციალის გაღრმავებას. პროგრამის მიზანში
შედის საენათმეცნიერო სფეროსა და კერძოდ, ინგლისურ ფილოლოგიაში
ზოგადი ცოდნის დაგროვება და შემდგომ მიღებული თეორიული ცოდნის
პრაქტიკაში რეალიზება. პროგრამის მიზანში აგრეთვე შედის ინგლისურ
ენასა და ლიტერატურაში დაგროვილ ცოდნაზე დაფუძნებით ადექვატური
ანალიზისა და დასკვნის გაკეთება. შესაბამისად სტუდენტმა უნდა შეძლოს
ინგლისურ ენაზე წარმართული დებატებისა და დისკუსიების შეჯამების
დროს ლოგიკური დასკვნების გაკეთება. საბაკალავრო პროგრამა ინგლისურ
ენასა და ლიტერატურაში აგრეთვე ითვალისწინებს უცხოენოვან გარემოში
პროფესიასთან მიახლოებული მარტივი საკითხების გარშემო ზეპირ და
წერილობით კომუნიკაციას, კერძოდ კი ინგლისურენოვან გარემოში
მიახლოებული მარტივი ზეპირ და წერილობით კომუნიკაციას. აღნიშნული
პროგრამის ერთ-ერთი ამოცანის მიხედვით სტუდენტმა უნდა შეძლოს,
როგორც სხვისი ხელმძღვანელობით, აგრეთვე დამოუკიდებლად, ტექნიკური
სასუალებების დახმარებით სწავლა. ყოველივე აქედან გამომდინარე
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ბაკალავრიატის სტუდენტი უნდა

იცნობდეს
ინგლისური
ღირებულებებს.

ფილოლოგიისათვის

დამახასიათებელ

სწავლის შედეგები:
დარგობრივი კომპეტენციები
ცოდნა და
გაცნობიერება

ინგლისური ენის ძირითდი ლინგვისტური
ელემენტების ცოდნა; ინგლისური და ამერიკული
ლიტერატურის ძირითადი ეტაპებისა და
მიმდინარეობების ცოდნა; პრაქტიკული გრანატიკის
საფუძვლიანი ცოდნა;

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

ინგლისურ ენაზე ლიტერატურის წაკითხვა და აღქმა
(როგორც ენობრივი, აგრეთვე ლიტერატურული
ნაწარმოებების გაცნობა); ინგლისურ ენაზე საკუთარი
ტექსტების შექმნა და ინგლისურენოვან სასაუბრო
გარემოში აქტიური ჩართვა;

დასკვნის
უნარი

ინგლისურ ენაზე წარმართული დებატებისა და
დისკუსიების შეჯამების დროს ლოგიკური
დასკვნების გაკეთება

კომუნიკაციის
უნარი

ინგლისურენოვან გარემოში მიახლოებული მარტივი
ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია; სტუდენტს
შეუძლია საკუთარი აზრი ჩამოაყალიბოს, როგორც
ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით;

სწავლის უნარი

ხელმძღვანელის უშუალო დახმარებით შეუძლია
ახალი ინფორმაციის მოძიება ინგლისურ ენასა და
ლიტერატურაში და საკუთარი ცოდნის დონის
გაღრმავება; ასევე შეუძლია სწავლა გამოცდილი
სპეციალისტების პრაქტიკული მაგალითებზე
დაყრდნობით

ღირებულებები

ითვალისწინებს და პატივს სცემს ინგლისური ენის
სპეციალისტების აზრს; აცნობიერებს
ინგლისურენოვან გარემოში ზუსტი და
თანადროული მუშაობის აუცილებლობას

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა:
სტუდენტთა ცოდნის შეფასების სისტემა რეგულირდება
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №3
თბილისი).

საქართველოს
ბრძანებით (2007 წლის 5 იანვარი, ქ.

შეფასების სტრუქტურა, საგნის ფარგლებში, ორ ელემენტად იყოფა - შუალედური
შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის, ყოველი კონკრეტული შეფასება ორივე ელემენტის
ჯამურ შედეგებს ეყრდნობა.
შეფასების ზოგად კრიტერიუმებს შეიმუშავებს ხარისხის უზრუნველყოფის შესაბამისი
სრტუქტურა.
საგნის
სილაბუსში,
სპეციფიკიდან
გამომდინარე,
შესაძლებელია
კრიტერიუმების დაზუსტება.
შეფასება ხდება ქულათა სისტემით, ყოველი საგნის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს
100 ქულას. საგანში დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა. სტუდენტის
შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს არა მხოლოდ მის მიერ უშუალოდ დასკვნით
გამოცდაზე მიღწეული წარმატება, არამედ მთელი კურსის გავლის პროცესში ნაჩვენები
შედეგები.

საკრედიტო შეფასებათა სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
91-100 ქულა - ნიშანი A (ფრიადი)
81-90 ქულა - ნიშანი B (ძალიან კარგი)
71-80 ქულა - ნიშანი C (კარგი)
61-70 ქულა - ნიშანი D (დამაკმაყოფილებელი)
51-60 ქულა - ნიშანი E (საკმარისი)

არსებობს ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
41-50 - ნიშანი FX (ვერ ჩააბარა), რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება და უფლება აქვს მაქსიმუმ ერთი თვის ვადაში დამოუკიდებელი მუშაობის
შედეგად გადააბაროს მხოლოდ დასკვნითი გამოცდა. ასეთ შემთხვევაში მის საბოლოო
შეფასებაში გათვალისწინებული იქნება საგნის სხვა კომპონენტები მის მიერ სემესტრის
განმავლობაში დაგროვილი ქულათა ჯამიც.
40 და ნაკლები ქულა - ნიშანი F (ჩაიჭრა), სტუდენტს მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს
შესასრულებელი, ანუ საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. სტუდენტი რეგისტრირდება

საგანზე, რაზეც დგება ინდივიდუალური ცხრილი საგნის ასათვისებლად.
შუალედური შეფასება - მაქსიმუმ 60 ან 70 ქულა.
შ
უალედური გამოცდა - მაქსიმუმ 20 ქულა (VIII სასწავლო კვირა).
პ
რეზენტაცია - მაქსიმუმ 10 ქულა (XV სასწავლო კვირა)
დ
ასკვნითი (საბოლოო) გამოცდა - მაქსიმუმ 30 ან 40 ქულა (XVI-XVII სასწავლო კვირა)
დ
არჩენილ 30 ან 40 ქულას ლექტორი თავად ანაწილებს სურვილის მიხედვით საგნის
სპეციფიკიდან გამომდინარე.
სულ - მაქსიმუმ 100 ქულა.

დასკვნით გამოცდაზე გასვლა სავალდებულოა.
სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში.
დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა
ნაკლებ 5 დღისა.

დასაქმება შეიძლება როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო
სტრუქტურებში, სადაც კი ზოგადი განათლების მქონე ფილოლოგის
საჭიროებაა. ასეთი ორგანიზაციები პრაქტიკულად შეიძლება მრავალი
აღმოჩნდეს: ადგილობრივი და რეგიონალური ადმინისტრაცია,
საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახური, მასმედია, საბიბლიოთეკო,
სამუზეუმო, საგამომცემლო, მთარგმნელობითი დაწესებულებები და
სხვა.

მაგისტრატურა

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება

კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები (სასმელების
ტექნოლოგია)
Food Products Technologies (Beverage Technology)

აკადემიური
განათლების
საფეხური

II (მაგისტრატურა)

საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი

სავალდებულო

მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი სასმელების ტექნოლოგიაში (ალკოჰოლიანი,
უალკოჰოლო)
The Degree of Master of Food Technology in Beverage Technology( Alcoholic,
Nonalcoholic

სწავლის
ხანგრძლივობა

ორი აკადემიური წელი

ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა

120

პროგრამის
ხელმძღვანელი

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

მათე ჯავახიშვილი, ასოცირებული პროფესორი. ტელ: 27 11 55
მობ: 555-47-04-55;
მარიამ ხოსიტაშვილი ასოცირებული პროფესორი, ტელ 23 36 70
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:
საქართველოს ეროვნული ინტერესების, აგრარული პოლიტიკისა და შრომითი
ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური,
კონკურენტუნარიანი

მკვლევარებისა

და

პრაქტიკოსების

მომზადება

რეგიონისათვის პრიორიტეტულ დარგში - კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები
(სასმელების ტექნოლოგია (ალკოჰოლიანი, უალკოჰოლო)), რომლებსაც ექნებათ
სასმელების

წარმოების

ტექნოლოგიების

თეორიული

საფუძვლების

ფუნდამენტური ცოდნა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. ტექნოლოგიური

პროცესების წარმართვის და რეგულირების, პროდუქციის ფიზიკო-ქიმიურიი
კვლევის,

ტექნოლოგიური

პროცესების

სრულყოფის

გზების

ძიების

და

დამოუკიდებლად გადაწყვეტის უნარი, რის საფუძველზეც ჩამოუყალიბდებათ
შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი კომპეტენციები სახელმწიფო და კერძო
კვების

საწარმოებში,

სამეცნიერო-კვლევით

დაწესებულებებში

წარმატებული

დოქტორანტურაში(IIIსაფეხურზე)

სწავლის

და

საგანმანათლებლო

საქმიანობისათვის,
გაგრძელებისათვის;

ასევე,

მაგისტრებმა

თავიანთი კვლევებით და პრაქტიკული საქმიანობით ხელი შეუწყონ ქვეყანაში
სასმელების ტექნოლოგიის სფეროში ფუნდამენტური და პრაქტიკული კვლევების
განვითარებას.

პროგრამით
გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები

ცოდნა და
გაცნობიერება

აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა:










სხვადასხვა ტიპისა და სახის ალკოჰოლიანი
და
უალკოჰოლო
სასმელების
შედგენილობის,
წარმოების
პროცესების
შესახებ;
სასმელების
წარმოების
მეცნიერულ
კვლევაზე დაფუძვნებული თანამედროვე
ტექნოლოგიების და ტექ.მოწყობილებების
შესახებ;
სასმელების
ტექნოლოგიის
სფეროში
გამოყენების თვალსაზრისით თანამედროვე
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების შესახებ;
ყველა სახის ნედლეულისა და მისგან
მიღებული სასმელების ფიზიკო–ქიმიური,
ბიოქიმიური
და
ორგანოლეპტიკური
კვლევის ძირითადი
მეთოდების შესახებ;
სხვადასხვა ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო
სასმელების
ტექნიკური
და
მავნე
მიკროორგანიზმების
სისტემატიკური
და
მორფოფიზიოლოგიური,
ბიოქიმიური
და
კულტურალური
თავისებურებების,
მათზე
სხვადასხვა
ფაქტორების
გავლენის,
საფუარების
ძირითადი გვარების და სახეების, რასათა
განსხვავებების
და
იდენტიფიკაციის,
საფუარების
წმინდა
კულტურების
გამოყენებისა
და მისი უპირატესობების
შესახებ.
აქვს სასმელების ტექნოლოგიის სფეროში
პრობლემის გაცნობიერების და გადაჭრის
გზების ძიების უნარი:

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

აქვს:

ახალ,
გაუთვალისწინებელ
და
მულტიდისციპლინურ
გარემოში მოქმედების
უნარი

ყველა სახის ნედლეულისა და მისგან
მიღებული
სასმელების
ფიზიკო–ქიმიური,
ბიოქიმიური და ორგანოლეპტიკური კვლევის
დამოუკიდებლად
განხორციელების
უნარი
უახლესი
მიდგომებისა
და
მეთოდების
გამოყენებით
 ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების
წარმოების, სამელების მიკრობიოლოგიის,
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების
ტექნოლოგიური მოწყობილებების, ენოქიმიის
სფეროში კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელებისათვის თანამედროვე
მეთოდების გამოყენების უნარი.

ალკოჰოლიანი
და
უალკოჰოლო
სასმელების წარმოების სფეროში წამოჭრილი
პრობლემის
გადაჭრისათვის
ახალი,
ორიგინალური გზების ძიების უნარი.

დასკვნის
უნარი

აქვს

ალკოჰოლიანი

სასმელების

და

უალკოჰოლო

წარმოების,

მიკრობიოლოგიის,
უალკოჰოლო

სამელების

ალკოჰოლიანი

სასმელების

და

ტექნოლოგიური

მოწყობილებების, ენოქიმიის სფეროში რთული
და

არასრული

ინფორმაციის

ანალიზის საფუძველზე
დასაბუთებული

კრიტიკული

კვლევის

დასკვნის

შედეგებზე

გამოტანის

და

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზის უნარი.
კომუნიკაციის
უნარი

აქვს

ალკოჰოლიანი

სასმელების

უალკოჰოლო

წარმოების,სამელების

მიკრობიოლოგიის,
უალკოჰოლო

და

ალკოჰოლიანი

და

სასმელების

ტექნოლოგიური

მოწყობილებების, ენოქიმიის

სფეროში თავისი

დასკვნების,

არგუმენტაციისა

და

კვლევის

მეთოდების კომუნიკაციის უნარი აკადემიურ თუ
პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და
უცხოურ ენებზე აკადემიური პატიოსნებისა და
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მიღწევათა გათვალისწინებით.

სწავლის უნარი

შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა,
ეფექტურად

ახდენს

თავისი

სწავლის

თვითშეფასებას და აქედან გამომდინარე ადგენს
საკუთარი

სწავლის

საჭიროებებს.

პროფესიული

აქვს

თვითგანვითარების

დამოუკიდებლად

წარმართვის

უნარი

და

სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალი დონე.
ღირებულებები

აქვს კონსტრუქციული თანამშრომლობის უნარი
ალკოჰოლიანი
სფეროში,
თავისი
შეფასება,

და

უალკოჰოლო

შეუძლია
და

სხვების
სასმელების

სასმელების

ღირებულებებისადმი
დამოკიდებულებების
წარმოების სფეროში

პროფესიული საქმისადმი ეთიკური მიდგომა და
ახალი

ღირებულებათა

დამკვიდრებაში

წვლილის შეტანა.

დასაქმების
შესაძლებლობა

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების/პროდუქტების საწარმოები;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და მის დაქვემდებარებაში
არსებული
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირები;
რეგიონალური
სამმართველოები და კომპანიები; შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტები და ლაბორატორიები;
არასამთავრობო ორგანიზაციები,
საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სურსათის ხარისხის მაკონტროლებელი
ორგანიზაციები, შეუძლია გახდეს დამსაქმებელი და თვითონ შექმნას საწარმო;
აგრეთვე, შეუძლია სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურაში (III საფეხურზე).

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური

კვების პროდუქტების ტექნოლოგიები
(სურსათის უვნებლობა)
Food Products Technologies ( Food Safety)
II (მაგისტრატურა)

საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი

სავალდებულო

მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

სასურსათო ტექნოლოგიის მაგისტრი სურსათის უვნებლობაში

სწავლის
ხანგრძლივობა

ორი აკადემიური წელი

ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელები

120 კრედიტი

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, საქართველოს ეროვნული

The Degree of Master of Food Technology in Food Safety

მზია ღაღოლიშვილი, ასოცირებული პროფესორი. ტელ:27 6112, მობ: 593 25 68 80
ირა შილდელაშვილი, ასოცირებული პროფესორი ტელ: 23 36 70

ინტერესების, აგრარული პოლიტიკისა და შრომითი ბაზრის მოთხოვნების
გათვალისწინებით უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური,
კონკურენტუნარიანი მკვლევარებისა და პრაქტიკოსების მომზადება
რეგიონისათვის პრიორიტეტულ დარგში - სურსათის უვნებლობა, რომლებსაც
ექნებათ სურსათის უვნებლობის თეორიული საფუძვლების ფუნდამენტური
ცოდნა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. პროდუქციის ფიზიკოქიმიურიი კვლევის, სრულყოფის გზების ძიების და დამოუკიდებლად
გადაწყვეტის უნარი, ამის საფუძველზე შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი
კომპეტენციები სახელმწიფო და კერძო კვების საწარმოებში, სამეცნიეროკვლევით და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სურსათის ხარისხის

მაკონტროლებელ ორგანიზაციებში წარმატებული საქმიანობისათვის, ასევე,
დოქტორანტურაში(IIIსაფეხურზე) სწავლის გაგრძელებისათვის. მაგისტრებმა
თავიანთი კვლევებით და პრაქტიკული საქმიანობით ხელი შეუწყონ ქვეყანაში
სურსათის უვნებლობის სფეროში ფუნდამენტური და პრაქტიკული
კვლევების განვითარებას.

პროგრამით
გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები

ცოდნა და
გაცნობიე
რება

აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა:
სასურსათო პროდუქტების ხარისხის
განსაზღვრის,
სურსათის უვნებლობის ძირითადი პრინციპების,
ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიური პროცესებისა
და კვების პროდუქტების დანამატების , გარემოს ქიმიის,
სურსათის ბიოტექნოლოგიის და მიკრობიოლოგიის,
თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების,სურსათის
უვნებლობის
კვლევის
თანამედროვე მეთოდების შესახებ, რომელიც აძლევს
ახალი,
ორიგინალური
იდეების
შემუშავების
საშუალებას.
აცნობიერებს
სურსათის უვნებლობის სფეროს
პრობლემებს

და

აქვს ცალკეული პრობლემების

გადაჭრის გზების ძიების უნარი.

ის უნარი

შეუძლია: სურსათის უვნებლობის სფეროში ახალ
გაუთვალისწინებელ
და
მულტიდისციპლინურ
გარემოში მოქმედება;
კვლევის დამოუკიდებლად
განხორციელება უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების
გამოყენებით;
ახალ საწარმოში მოხვედრისას წრაფი
ადაპტირება
და
პროცესების
მაღალ
დონეზე
შემოქმედებითად
განხორციელება;სურსათის
უვნებლობის
ლაბორატორიაში
და
კვების
პროდუქტების საწარმოში კომპლექსური პრობლემის
გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება;

დასკვნის

აქვს სურსათის უვნებლობის სფეროში რთული და

უნარი

არასრული

ცოდნის
პრაქტიკაშ
ი
გამოყენებ

ინფორმაციის

საფუძველზე
დასკვნის

კვლევის

კრიტიკული

შედეგებზე

ანალიზის

დასაბუთებული

გამოტანის და ინფორმაციის ინოვაციური

სინთეზის უნარი .
კომუნიკაც

შეუძლია სურსათის უვნებლობის სფეროში თავისი

იის უნარი

დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის მეთოდების
კომუნიკაცია

აკადემიურ

თუ

პროფესიულ

საზოგადოებასთან ქართულ და უცხო ენებზე ზეპირი და
წერილობითი
სტანდარტებისა

სახით,
და

აკადემიური

პატიოსნების

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით
სწავლის
უნარი

შეუძლია
საკუთარი
სწავლის
პროცესის
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება;
აქვს სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვის უნარი
სურსათის უვნებლობის სფეროში და შემდგომი სწავლის
სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე.

ღირებულ

აქვს

კონსტრუქციული

თანამშრომლობის

ებები

სურსათის უვნებლობის მიმართულებით.

უნარი

აფასებს
საკუთარი
თავის
და
სხვების
დამოკიდებულებას სურსათის უვნებლობის მიმართ,
როგორც სასიცოხლო
მნიშვნელობის პრობლემას
ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის;
აქვს პროფესიული და ეთიკური პასუხისმგებლობა და
ისწრაფვის

ახალი

ღირებულების

დამკვიდრებაში

წვლილის შეტანისათვის

დასაქმების სფერო

სურსათის ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანიზაციები, ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო სასმელების/პროდუქტების საწარმოები; საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო და მის დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირები; რეგიონალური სამმართველოები და
კომპანიები; შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები და
ლაბორატორიები;
არასამთავრობო ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო
დაწესებულებები, აგრეთვე, შეუძლია სწავლის გაგრძელება დოქტორანტურაში
(III საფეხურზე).

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და

სამართლის ფაკულტეტი

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის ბიზნესის ადმინისტრირება (Business Administration)
დასახელება
აკადემიური
მაგისტრატურა (II საფეხური)
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ აკადემიური
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
0203 ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში
კვალიფიკაცია
0203 Master of Business Administration in Management;
020301 ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმისა და მასპინძლობის
მენეჯმენტში
020301 Master of Business Administration in Tourism and Hospitality Management;
020306 ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი განათლების მენეჯმენტში

სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

020306 Master of Business Administration in Educational Mamagement
2 აკადემიური წელი (4 სემესტრი)
120 ECTS კრედიტი

- ია ჯიმშიტაშვილი, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი,
მენეჯმენტის
მიმართულების
ხელმძღვანელი;
ტელ:
23-3671,
E-mail:
ia.jimshitashvili@tesau.edu.ge;
- ნანა რინკიაშვილი, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული
პროფესორი, ტურიზმისა და მასპინძლობის მიმართულების ხელმძღვანელი; ტელ: 233671, E-mail: rinkiashvili@gmail.com
- დავით მახაშვილი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოც. პროფესორი,
განათლების მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი; ტელ. 27-3751, E-mail:
davit.makhashvili@tesau.edu.ge

საგანმანათლებ

ადგილობრივი შრომის ბაზრისათვის მაღალკვალიფიცირებული კადრების

ლო პროგრამის მომზადება, რომლებსაც ექნებათ ბიზნესის ადმინისტრირების ღრმა და სისტემური
მიზნები
ცოდნა, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი დასაქმების ბაზარზე (სახელმწიფო
და კერძო სექტორში არსებული ორგანიზაციები) და ექნებათ შესაბამისი ცოდნა,
კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელებისათვის.
აგრეთვე ბიზნესის სფეროში არსებული ღირებულებების კრიტიკული გააზრების და
ამ ღირებულებათა განვითარების უნარი.
1. მენეჯმენტის მიმართულებით კურსდამთავრებულები აღჭურვოს ღრმა და
სისტემური ცოდნით ბიზნესის სფეროში. აგრეთვე კვალიფიციური პერსონალის,
დროის და სხვა რესურსების ეფექტური გამოყენების, სწრაფად ცვალებად გარემოში
ადაპტირების და სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების, ბიზნესის
დაგეგმვის ეფექტური ვარიანტების შერჩევის და მისი პროფესიონალურ დონეზე
ადმინისტრირების ღრმა ცოდნით, რათა შეძლონ ეფექტური საქმიანობის წარმართვა
და დასაქმდნენ საშუალო და მაღალი დონის მენეჯერის პოზიციაზე და/ან განაგრძონ
სწავლა შემდგომ საფეხურზე.
2. განათლების მენეჯმენტის მიმართულებით კურსდამთავრებულები
აღჭურვოს ცოდნით უმაღლესი განათლების სფეროში, მათ გამოუმუშავდებათ
სისტემის ეფექტური მენეჯმენტის, პროცესების ანალიზის და სინთეზის უნარი;
განათლების მართვის სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვის, წარმართვისა
და შეფასების უნარი რათა შეძლონ სწორად წარმართონ საქმიანობა და
წარმატებულად დასაქმდნენ უმაღლესი განათლების სფეროში და/ან განაგრძონ
სწავლა შემდგომ საფეხურზე;
3.
ტურიზმისა
და
მასპინძლობის
მენეჯმენტის
მიმართულებით
კურსდამთავრებულები აღჭურვოს ღრმა და სისტემური ცოდნით თანამედროვე
ტურიზმის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სფეროში, გამოუმუშავოთ ტურიზმის
ბიზნესის მართვის სისტემური ცოდნა და კვალიფიცირებული უნარ-ჩვევები, რაც
საჭიროა შესაბამის სფეროში წამოჭრილი პრობლემების გადასაწყვეტად და/ან
შემდგომ საფეხურზე სწავლის გასაგრძელებლად, აგრეთვე აღნიშნული უნარები მათ
საშუალებას მისცემს იყვნენ კონკურენტუნარიანი მენეჯერები ტურიზმის სფეროში.
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

კრიტერიუმები

სპეციალობის საბაზისო მოდულის დარგობრივი
კომპეტენციები

ცოდნა და
გაცნობიერება

ფლობს ბიზნესის მართვის სირმისეულ თეორიულ ცოდნას,
ერკვევა ბიზნესის ადმინისტრირების ფუნქციების, პროცესის,
სტრუქტურის და მიმართულებების საკითხებში;
აცნობიერებს მართვის შესწავლის აუცილებლობას და ფლობს
საგნის ზოგადთეორიულ დებულებებს;
იცის საკადრო კომუნიკაციური ქსელის ფორმირების, მისი
პერსონალით დაკომპლექტების, პერსონალთან მუშაობის
თეორიული საკითხები
საქართველოში ელექტრონული კომერციის განვითარების

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი
კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

საკითხებს
ელექტრონული
კომერციის
სფეროში
საკანონმდებლოსამართლებრივ ბაზას
შეუძლია დაგეგმოს, გაუკეთოს ორგანიზება, გააკონტროლოს
ბიზნეს პროცესები, გაწიოს მმართველობითი საქმიანობა
მენეჯმენტის მეთოდების, პრინციპების, ფუნქციების სწორი
გამოყენებით
შეუძლია ორგანიზაციაში სწორი საკადრო პოლიტიკის
გატარება; განსაზღვროს საჭირო პერსონალის რაოდენობა და
ხარისხი, შეასრულოს საჭირო მოქმედებები მათი დაქირავებისა
და განვითარებისათვის, შეაფასოს მათი საქმიანობა და მართოს
მათი კარიერა
შეუძლია ააგოს ვებ-გვერდი ბიზნეს-პროცესის პრაქტიკული
რეალიზების მიზნით.
სტატისტიკური ინფორმაციის და კვლევების ანალიზის
შედეგად, დამოუკიდებლად შეუძლია ბიზნეს სფეროში
არსებული პრობლემების გადაჭრის ახალი გზების შემუშავება.
მმართველობითი საქმიანობისას ინფორმაციის ანალიზისა და
კრიტიკული შეფასების შედეგად დასკვნის გაკეთების უნარი
პერსონალის მართვის სპეციფიკური ტერმინოლოგიის ცოდნა
და ეფექტური კომუნიკაციისათვის მათი გამოყენება
პერსონალის მართვის სპეციფიკური ტერმინოლოგიის ცოდნა
და კომუნიკაციაში მათი გამოყენება.
აქვს თვითშეფასებისა და სხვათა შეფასების და ამის ფონზე
შემდეგ ეტაპზე სწავლის დაგეგმვისა და განხორციელების
უნარები
იცის მმართველობითი საქმიანობის წარმართვა ეთიკური და
მორალური პრინციპების დაცვით და აქვს ამ ღირებულებათა
მხოლოდ სხვებისადმი გაზიარების, არამედ შემდგომი
განვითარების უნარები.
პატივს სცემს
ლიცენზირებული პროგრამების საავტორო
უფლებებს ითვალისწინებს და პატივს სცემს პროფესიონალთა
აზრს.

დასაქმების
სფერო

მენეჯერის პოზიციაზე კერძო თუ სახელმწიფო სექტორებში არსებულ
ორგანიზაციებში (კომერციული ბანკები, სასტუმროები, ღვინის ქარხნები, მიკრო
საფინანსო ორგანიზაციები, სადაზღვევო ორგანიზაციები, შესაბამისი სახელმწიფო
სამსახურები თუ რეგიონალური სტრუქტურული ერთეულები, ტურისტული
სააგენტოები, და ა.შ.); აგრეთვე განათლების და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი;
საგანმათლებლო რესურს-ცენტრი; განათლების საკითხებით დაკავებული
არასამთავრობო სექტორი; უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლების
ადმინისტრაცია; უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის აპარატი და ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური ან განაგრძოს სწავლა შემდეგ საფეხურზე
(დოქტორანტურაში).

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის ეკონომიკა (Economics)
დასახელება
აკადემიური
მაგისტრატურა (II საფეხური)
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ აკადემიური
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
ეკონომიკის მაგისტრი Master of economics
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

2 აკადემიური წელი (4 სემესტრი)

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

ეკონომიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია შრომის
ბაზრისათვის მაღალკვალიფიცირებული კადრების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ
ეკონომიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომლებიც იქნებიან კონკურენტუნარიანნი
დასაქმების ბაზარზე და ექნებათ შესაბამისი ცოდნა, კომპეტენციები და უნარ-ჩვევები
სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელებისათვის.
კრიტერიუმები
დარგობრივი კომპეტენციები

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით
გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები
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ნანა რინკიაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. საკონტაქტო
ინფორმაცია: ტელეფონები: 0(350) 2336 71;
557 77 85 85.
ელ.ფოსტა
rinkiashvili@gmail.com; nana.rinkiashvili@tesau.edu.ge
ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე , ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საკონტაქტო
ინფორმაცია: ტელეფონი 599274443 ელ.ფოსტა lali-17@hotmail.com

ცოდნა და
გაცნობიერება

 სიღრმისეულად იცის კვლევის თანამედროვე მეთოდები და
აცნობიერებს მათ მნიშვნელობას ბიზნესის და ეკონომიკურ
კვლევებში. კარგად ფლობს თანამედროვე ეტაპზე კვლევებში
გამოყენებული მეთოდებს: ზოგად (საერთო) მეთოდებს
(როგორიცაა ანალიზი და სინთეზი, ინდუქცია და დედუქცია და
ა.შ.),
ემპირიული
დაკვირვების
მეთოდებს
(როგორიცაა
დაკვირვება, ექსპერიმენტი, გაზომვა, მონიტორინგი, შედარება),
მოდელირების მეთოდებს; აქვს უნარი მოახდინოს განზოგადება;
საფუძვლიანად ფლობს კვლევის მეთოდებს.
 სიღრმისეულად იცის :მოგების მაქსიმიზაციის მეთოდები;

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დასკვნის უნარი

სახელმწიფო
პოლიტიკის
ინსტრუმენტები;
მენეჯერული
ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი ასპექტები;
 სიღრმისეულად იცის მსოფლიო ეკონომიკის საბაზისო
მაჩვენებლები;
შეუძლია
დაახასიათოს
გლობალიზაციის
თეორიები; მოახდინოს ქვეყნების იდენტიფიცირება ბუნებრივრესურსული პოტენციალისა და ეკონომიკური ზრდის მიხედვით;
ახასიათებს ეკონომიკურ ციკლებს;
 სიღრმისეულად აცნობიერებს მონეტარულ პოლიტიკას, და მისი
ინსტრუმენტების მოქმედების მექანიზმს; კარგად აცნობიერებს
ინფლაციურ პროცესთა გამომწვევ მიზეზებსა და შედეგებს, იცის
ფასების სტაბილურობის მნიშვნელობა ქვეყნისათვის.
 შეუძლია სწორად შეარჩიოს კვლევის მეთოდი, გამოიყენოს
როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი მეთოდები და
მოახდინოს მიღებული შედეგების ეკონომიკური ინტერპრეტაცია.
აქვს უნარი დაგეგმოს და პრაქტიკულად განახორციელოს
კონკრეტული ობიექტის საფუძვლიანი კვლევა; შეუძლია საკვლევ
მოვლენების მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზი. შეუძლია კვლევის
შედეგების
არგუმენტირებული
ანალიზი;
მოდელირების
მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში შესაბამისი მოდელის აგება
და შედეგების ანალიზი.
 დამოუკიდებლად
შეუძლია
მოთხოვნის
პროგნოზირება;
მენეჯერული
გადაწყვეტილებების
მიღების
პროცესში
ეკონომიკური მეთოდების გამოყენება; რეალურ ეკონომიკური
გარემოში მიზანმიმართული მენეჯერული გადაწყვეტილებების
მიღება;
 შეუძლია მსოფლიო ეკონომიკური პროცესების შეფასება;
გლობალური და ლოკალური ეკონომიკური საფრთხეების
პროგნოზირება და ეკონომიკური პოლიტიკის
მართვის,
რეგულირებისა და დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობის მიღება.
შეუძლია ეკონომიკური საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების
ანალიზი;ეროვნული ინტერესებისა და პრიორიტეტების ანალიზი
და სინთეზი.
 შეუძლია საკვლევი ობიექტის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება,
გადამუშავება;
შეუძლია კვლევის შედეგების ლოგიკური
განზოგადება და დასკვნა.
 შეუძლია დამოუკიდებლად ინფორმაციის წყაროების ძიება და
მოპოვება,არსებული ინფორმაციის გადამუშავების შედეგად
მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღება;
 შეუძლია საბაზისო ინფორმაციის საფუძველზე მსოფლიო
ეკონომიკაში მიმდინარე ტენტენციების აღქმა, დინამიკის აღწერა
და არგუმენტირებული დასკვნის გამოტანა;
 გააჩნია ეკონომიკის ანალიზის და შეფასების უნარი. ანალიზის
საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;
 შეუძლია მდიდარი ინფორმაციული რესურსების გამოყენებით
ეკონომიკისა
და
ბიზნესის
სფეროებში
ეკონომიკური
მდგომარეობის შეფასება და ქვეყნის განვითარების სამომავლო
პროგრამების შედგენა.

კომუნიკაციის
უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

დასაქმების
სფერო

 შეუძლია განხორციელებული კვლევის შედეგების მომზადება და
ფართო აუდიტორიისათვის გადაცემა; გააჩნია პროფესიული
პრეზენტაციის უნარი.
 შეუძლია საქმიანი ურთიერთობების განხორციელება სხვადასხვა
დონეზე .
 აქვს ჯგუფური და ინდივიდუ-ალური მუშაობის უნარი;
 ინტერნეტის, საქსტატის და სხვა თანამედროვე საინფორმაციო
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად
გამოყენება;
 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების დანიშნულებისამებრ გამოყენება;
თანამშრომლობა ჯგუფის წევრებთან და ოპტიმალური
გადაწყვეტილების მიღწევა;
 ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებზე გააჩნია, საკუთარი
შეხედულებების პრეზენტაციის უნარი;
აქვს ჯგუფური და ინდივიდუ-ალური მუშაობის უნარი; შეუძლია
ინფორმაციული რესურსების შეგროვება, დამუშავება და
მიზნობრივად გამოყენება; კომუნიკაციისას იყენებს ინოვაციური
ეკონომიკის ტერმინოლოგიას;
 შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა რესურსების
ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი ცოდნის შეფასება და
შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა.
 მიღებული ცოდნის ეფექტიანობის შეფასება, სწავლის პროცესისა
და თვითმენეჯმენტის სწორი დაგეგმვა.
შეუძლია დამოუკიდებლად აითვისოს კვლევის თანამედროვე
ტექნოლოგიები. პრეზენტაციები, სააუდიტორო დისკუსიები,
ცოდნის შემოწმება ამოცანების, სავარჯიშოებისა და ტესტების
ამოხსნით.
 მაგისტრანტი ფლობს ბაზარზე კომპანიის ფასეულობათა დაცვის
უნარებსა და შეუძლია ახალი ფასეულობების შემუშავება;
 კომერციული
შეთავაზების
განხორციელებისას
შეუძლია
კომპანიის ღირებულებების დაცვა;
 შეუძლია საწარმოს მმართველობით გადაწყვეტილებებზე საჭირო
ღირებულებების ჩამოყალიბება და პრაქტიკული რეალიზაცია;
 პატივს სცემს და იცავს ფასეულობებსა და კორპორატიულ
ღირებულებების;

ეკონომიკის მაგისტრ შეუძლია დასაქმებას როგორც სახელმწიფო, ისე
საერთაშორისო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში. სწავლის გაგრძელების
მსურველებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძოს დოქტორანტურაში.

განათლების

მეცნიერებათა

ფაკულტეტი

სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 071
ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა №1, ტელ.: 0350 272401
განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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ტელ.: 0350 27-11-76;

E-mail: edu.faculty@tesau.edu.ge

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება

საგნის

ანათლების
საფეხური

მაგისტრატურა (II საფეხური)

საგანმანათლებლო

აკადემიური

სწავლების მეთოდიკა

პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

განათლების მაგისტრი

სწავლის
ხანგრძლივობა

ორი აკადემიური წელი

ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა

120 კრედიტი

პროგრამის
ხელმძღვანელები

პროფესორი ნინო მოდებაძე;
პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი
პროფესორი ნინო ნახუცრიშვილი.

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

აღნიშნული სამაგისტრო კურსის მიზანია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
საბაზო და საშუალო საფეხურებისათვის მიმართულებებში: ფიზიკა,

მათემატიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია, ქიმია, ქართული ენა და ლიტერატურა,
გერმანული ენა, ინგლისური ენა, მასწავლებლის მომზადება რომელსაც აქვს
სპეციალობის საგანში ღრმა ცოდნა, დაფუძნებული კვლევასა და სწავლებაზე;
ფლობს ყველა იმ კომპეტენციებს, რაც საჭიროა სკოლაში თანამედროვე
მოთხოვნათა შესაბამისად საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისათვის.
აგრეთვე მაგისტრისათვის მეცნიერების საფუძვლების იმ დონეზე დაუფლება,
რომელიც მას მოამზადებს სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობისა და უმაღლეს
საგანამანათლებლო დაწესებულებაში პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის.
საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები

დასაქმების სფერო

მაგისტრს საგანში აქვს თეორიული ღრმა და სისტემური ცოდნა; სრულად
ფლობს დარგის შესაბამისი კვლევის სპეციფიკურ მეთოდებს, იცის სწავლებისა
და შეფასების მრავალფეროვანი მეთოდები; სრულადაა დაუფლებული
პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის საკითხებს, რასაც აქტიურად იყენებს თავის
პროფესიულ საქმიანობაში. ამასთანავე, ფლობს სწავლისა და განვითარების
თანამედროვე თეორიებს; იცნობს ინკლუზიური განათლების ძირითად
პრინციპებს; შეუძლია კომპლექსური პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად
და ორიგინალური გზით; ეუძლია სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების
მქონე მოსწავლეებთან მუშაობა და მათთვის ინდივიდუალური სასწავლო
გეგმის შესაბამისად ადაპტირებული სასწავლო პროცესის განხორციელება;
შესწევს უსაფრთხო და ჯანსაღი სასწავლო გარემოს შექმნისა და
გაუმჯობესების უნარი;
საგანთა სწავლების მეთოდიკის სპეციალობის კურსდამთავრებულს
შესაძლებლობა ექნება იმუშაოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების საბაზო
და
საშუალო
საფეხურზე,
პროფესიულ
სასწავლებლებში
საგნის
მასწავლებლად და\ან გააგრძელოს კვლევითი მუშაობა დოქტურანტურაში.

სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 071
ქ. თელავი, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა №1, ტელ.: 0350 272401
განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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ტელ.: 0350 27-11-76

E-mail: edu.faculty@tesau.edu.ge

საგანმანათლებლო
პროგრამის დასახელება

მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი(60
კრედიტი) საგანმანათლებლო პროგრამა

განათლების საფეხური
საგანმანათლებლო

ძირითადი აკადემიური

პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

საგანმანათლებლო პროგრამის ყველა კომპონენტის წარმატებით გავლის
შემდეგ
კურსდამთავრებულზე
გაიცემა
მასწავლებლის
მომზადების
სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს კურსდამთავრებულის სამასწავლებლო
კვალიფიკაციას და აძლევს მას ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და
საშუალო საფეხურზე მასწავლებლობის უფლებას არჩეული მიმართულების
შესაბამისად;

სწავლის ხანგრძლივობა

ერთი აკადემიური წელი

ასათვისებელი
კრედიტების რაოდენობა

60 კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი
საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

პროფესორი ნინო ნახუცრიშვილი

პროგრამის ძირითადი მიზნები შესაბამისობაშია მისი ფუნქციონირების
მისიასთან და აისახება შემდეგში:
 თანამედროვე

მოთხოვნების

განხორციელება;

შესაბამისად

პროგრამის

ეფექტიანი



სწავლებისა და სწავლის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა;

 ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში საბაზო/საშუალო საფეხურის
კვალიფიციური პედაგოგიური კადრის მომზადების ხელშეწყობა:
მასწავლებლის
პროფესიაში
ახალგაზრდების
მოზიდვა
და
საბაზო/საშუალო საფეხურის

საგნის მასწავლებლის მომზადება,

რომლის

შესაბამისობაშია

კომპეტენციები

მასწავლებლის

პროფესიული სტანდარტით განსაზღვრული უფროსი მასწავლებლის
სტატუსის მოთხოვნებთან. ამით პროგრამის განხორციელება ხელს
შეუწყობს სისტემაში არსებული კვალიფიციური მასწავლებლების
დეფიციტის აღმოფხვრას როგორც რეგიონში, ისე მის ფარგლებს
გარეთაც.
 ზოგადი,

საგნობრივი

დაუფლებისათვის
სტუდენტთათვის,

და

საჭირო
რაც

ხელს

პედაგოგიური
სასწავლო
შეუწყობს

კომპეტენციების
გარემოს

შექმნა

მაღალკვალიფიციური,

(პედაგოგიური საქმიანობისათვის აუცილებელი უახლესი მეთოდური
ცოდნითა
და
პროფესიული
კომპეტენციებით
აღჭურვილი)
შემოქმედებითი, მაღალი მოქალაქეობრივი ღირებულებების მქონე
კონკურენტუნარიანი საბაზო და საშუალო სკოლის მასწავლებლის
მომზადებას ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ერთერთ მითითებულ საგანში: ქართული ენა და ლიტერატურა,
მათემატიკა, ინგლისური ენა, გერმანული ენა, ფიზიკა, გეოგრაფია,
ისტორია, ქიმია, ბიოლოგია, სპორტი, სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება;


,,სკოლა-უმაღლესი სასწავლებელი-სკოლა” ამ უწყვეტ კავშირში ერთერთი მთავარი მარეგულირებელი რგოლის შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს
პროგრამაზე შემომსვლელთა მოზიდვას და სკოლების მომარაგებას
მაღალკვალიფიციური პედაგოგიური კადრით;

საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებული

ცოდნა და გაცნობიერება
 გაცნობიერებული აქვს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები;

სწავლის შედეგები

სტრუქტურას; ეროვნულ სასწავლო გეგმას, საგნობრივ სტანდარტებს;
 ერკვევა მოსწავლეთა და მასწავლებელთა უფლება-მოვალეობებში და იცის ის

 იცნობს ეროვნული განათლების სისტემის სამართლებრივ საფუძვლებსა და

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს მოსწავლეთა სწავლასა და სასწავლო
პროცესზე;
 ფლობს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული სკოლის საბაზო და
საშუალო საფეხურისათვის კონკრეტული საგნის სწავლების ზოდაგ და კერძო
დიდაქტიკას,

 აცნობიერებს სასწავლო მიზნის, სწავლება-სწავლის, შეფასების და შედეგების
ურთიერთკავშირს და შეუძლია მათი სათანადოდ დაკავშირება;

იცის საგნის სწავლის, სწავლების და შეფასების
მეთოდები,
ორგანიზების ფორმები, ფლობს სწავლის, სწავლებისა და შეფასების
სტრატეგიებს და

იცის როგორ გამოიყენოს ეფექტიანი სწავლება-სწავლის

უზრუნველსაყოფად


აქვს პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური თეორიების ცოდნა და შეუძლია ამ

თეორიების კრიტიკულად გაცნობიერება;


იცის ის ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს მოსწავლეთა

სწავლასა

და

სასწავლო

პროცესზე,

ფლობს

მოტივაციის

ამაღლების

სტრატეგიებს;


გააზრებული აქვს პროფესიული განვითარების მნიშვნელობა და იცის

რა ხერხებით, გზებით და საშუალებებით შეუძლია მისი განხორციელება;


იცის თემატური სასწავლო გეგმების, პროფესიული განვითარებისა და

სასწავლო პროცესისათვის საჭირო დოკუმენტაციის შემუშავება-შედგენა;

იცის ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები;
 იცის, როგორ შექმნას

ჯანსაღი, უსაფრთხო და პოზიტიური სასწავლო

გარემო;
 ერკვევა

მოსწავლეთა

და

მასწავლებელთა

უფლება-მოვალეობებში.

აცნობიერებს მასწავლებლისა და მოსწავლის სხვადასხვა როლს სასწავლო
პროცესში და ამ როლების გავლენას სწავლების შედეგებზე.


ფლობს პედაგოგიური ეთიკის ნორმებს;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი

შეუძლია სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმისა და
საგნის სპეციფიკის
გათვალისწინებით;


მოთხოვნების

შესაბამისად

სასწავლო

რესურსების

შეუძლია სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების

გათვალისწინებით

გაკვეთილის

წარმართვის

ეფექტიანი

სტრატეგიების

გამოყენება და მოსწავლეთა აქტივობების მართვა;


შეუძლია მოტივაციის და კომუნიკაციის სტრატეგიების გამოყენება

მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით;


შეუძლია

განმავითარებელი

მოსწავლეთა

ობიექტური,

შეფასებისათვის

სხვადასხვა

განმსაზღვრელი
მეთოდების,

და

ხერხების,

საშუალებების და ფორმების გამოყენება;


შეუძლია ყველა მოსწავლეებისათვის თანაბარი, უსაფრთხო, სწავლის

ხელშემწყობი, სამართლებლივი, ეფექტურად ორგანიზებული და საინტერესო
გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს მოსწავლეთა ადაპტაციას ამ გარემოსთან,
შესაბამისი ქცევის წესების ჩამოყალიბებას;


აქვს მოსწავლეთა საჭიროებების განსაზღვრისა და მასზე რეაგირების

უნარი;


შეუძლია სპეცილურ მასწავლებელთან თანამშრომლობით სპეციალური

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის სწავლისათვის
შესაბამისი სასწავლო გარემოს შექმნა და სასწავლო პროცესის მართვა;


შეუძლია სპეციალისტებთან ერთად სპეციალური საგანმანათლებლო

საჭიროების მქონე მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმის შედგენა;
დასკვნის უნარი

შეუძლია პროფესიული სიტუაციების ანალიზი, სწორად შეფასება,
მოსალოდნელი შედეგების განჭვრეტა და დასკვნების გაკეთება


აქვს შესაბამის სიტუაციაში ადექვატური გადაწყვეტილების მიღების

უნარი;


შესწევს

აზრების

გაგების,

გაანალიზების,

სინთეზირების

და

გადმოცემის უნარი;


შეუძლია საკუთარი პრაქტიკის კვლევის შედეგების ანალიზი და

სწავლა-სწავლების პროცესის გაუმჯობესების სტრატეგიის ჩამოყალიბება.;
შეუძლია შეფასების შედეგების ანალიზი,
სასწავლო პროცესისა და
მოსწავლეთა მიღწევების გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი დასკვნების
გაკეთება;
კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია თანამშრომლობა კოლეგებთან პრობლემების ერთობლივად
გადაჭრისა და პროფესიული განვითარებისათვის, შეუძლია პედაგოგიური
გამოცდილების გაზიარება მათთან;


შეუძლია კომუნიკაციის სხვადასხვა ხერხების ეფექტური გამოყენება

პედაგოგიურ საქმიანობაში, გასაგებ და აკადემიურ დონეზე წერილობითი და
ზეპირი კომუნიკაცია სასკოლო საზოგადოების წარმომადგენლებთან

იცნობს გუნდური მუშაობის პრინციპებს და ეფექტურად იყენებს
პროფესიულ საქმიანობაში.
სწავლის უნარი


აქვს

უწყვეტი

პროფესიული

განვითარების

საჭიროებების

გაცნობიერებისა და დამოუკიდებლად სწავლის უნარი

შეუძლია პროფესიული ცოდნის გაღმავება, ახალი ცოდნის შეძენა
საჭიროებისამებრ და პროფესიული განვითარებისათვის საჭირო
რესურსების, სწავლების ინოვაციური
სტრატეგიების მოძიება,
გამოყენება და
პრაქტიკაში დანერგვა; სისტემატურად ეცნობა
პროფესიულ ლიტერატურას და მიღებულ ცოდნას იყენებს პრაქტიკაში.
ღირებულებები


აცნობიერებს თითოეული მოსწავლის უნიკალურობას და პატივს სცემს

მათ კულტურულ მრავალფეროვნებას;



აცნობიერებს

და

იზიარებს

დემოკრატიული

განათლების

ღირებულებებს.


ხელს უწყობს მოსწავლეებში ზოგადსაკაცობრიო
ღირებულებების დამკვიდრებასა და განვითარებას;

და

ეროვნული

პატივს სცემს აზრის მრავალფეროვნებას. აქვს ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე
პროფესიული ფასეულობების გაზიარებისა და პრაქტიკაში რეალიზების
უნარი;

დასაქმების სფერო

პროგრამის
კურსდამთავრებულს
აქვს
უფლება
დასაქმდეს
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე არჩეული
მიმართულების შესაბამისი საგნის მასწავლებლად; ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
მასწავლებლად
მუშაობის
დაწყების
შემთხვევაში
კურსდამთავრებული
არის
უფროსი
მასწავლებელი
ერთწლიანი
გამოსაცდელი ვადით.
არსებული კანონმდებლობით მას უფროსი
მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭება მას შემდეგ, რაც ერთი სასწავლო წლის
განმავლობაში წარმატებით გაივლის გარე დაკვირვებას;
სათანადო კვალიფიკაციის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებულს ასევე
შეუძლია იმუშაოს სპეციალური საჭიროების მქონე მასწავლებლად, ყველა იმ
სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სტრუქტურებში, სადაც ესაჭიროებათ ამ
კვალიფიკაციის
მქონე
სპეციალისტი
და/ან
სწავლა
განაგრძოს
მაგისტრატურაში.

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელები

ეკოლოგია (Ecology)
მაგისტრატურა (II საფეხური)

აკადემიური, სამაგისტრო
ეკოლოგიის მაგისტრი (Master of Ecology)
2 აკადემიური წელი ( 4 სემესტრი)
120 ECTS კრედიტი

პროფესორი, თამარ ნადირაძე
ტელ: 593 33 89 45 , e-mail nadiradze_t@Yahoo.com
პროფესორი, ელიზბარ ელიზბარაშვილი
ტელ: 599 73 58 86, e-mail : eelizbar@hotmail.com

საგანმანათლებლო
პროგრამის
მიზნები

პროგრამის მიზანია:


მოამზადოს
თანამედროვე
ცოდნის
დონით
აღჭურვილი
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები ეკოლოგიის დარგში. მისცეს
სტუდენტს ეკოლოგიის ღრმა, სისტემური ცოდნა; ცოდნა ცოცხალი სამყაროს
მრავალფეროვნების შესახებ, ცოცხალი ორგანიზმების, მათი პოპულაციების,
თანასაზოგადოებების
ერთმანეთთან
და
გარემოსთან
ურთიერთდამოკიდებულების კანონზომიერებების შესახებ; შეუქმნას
ინტეგრალური წარმოდგენა ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნებაზე;
მისცეს ცოდნა ეკოსისტემებზე ბუნებრივი კატასტროფებით, გლობალური
დათბობით და ანთროპოგენური ზემოქმედების
მოსალოდნელი
უარყოფითი შედეგების შესახებ; გააცნოს ეკოლოგიური მეცნიერების
თანამედროვე მდგომარეობა, აქტუალური პრობლემები და მათი
გადაწყვეტის გზები; ასწავლოს სამეცნიერო ამოცანის ჩამოყალიბება და
ექსპერიმენტის დაგეგმვა, თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების
მეთოდები და განუვითაროს პრაქტიკული კვლევის ჩატარების უნარ-ჩვევები
ეკოლოგიაში.





საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებუ
ლი
სწავლის შედეგები

მოამზადოს თანამედროვე კომპეტენციების მქონე მაღალკვალიფიციური
(მკვლევარი, პრაქტიკოსი) სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს საბაზრო
ეკონომიკის პირობებში კონკურენტუნარიანი იყოს ქვეყნის და რეგიონის
წინაშე დასახული უმნიშვნელოვანესი
ეკოლოგიური პრობლემების
გადაწყვეტაში;
იზრუნოს ბიორესურსების დაცვისა და კონსერვაციისათვის; შეძლოს
ეკოლოგიური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება
მიღებული ცოდნის საფუძველზე.
კრიტერიუმები

ცოდნა და
განობიერება

ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

დასკვნის უნარი

დარგობრივი კომპეტენციები
აქვს ღრმა და სისტემური ცოდნა ეკოლოგიაში:
 პოპულაციის არსებობის და პოპულაციებს შორის
ურთიერთკავშირის პრინციპების შესახებ;
 ბიოლოგიური
თანასაზოგადოების
ძირითად
დამახასიათებელ ნიშნებსა და შესაბამისი კონცეფციების
შესახებ;
 ეკოსისტემების ძირითადი ტიპებისა და მათი
გეოგრაფიული მდებარეობის შესახებ;
 ეკოსისტემების სტრუქტურაზე კლიმატის გავლენის
შესახებ;
 აქვს ინტეგრალური წარმოდგენა ცოცხალი სამყაროს
ბიომრავალფეროვნებაზე;
 აცნობიერებს გარემოში მიმდინარე
თანამედროვე
ეკოლოგიურ პრობლემებს, კლიმატის ცვლილების
თავისებურებას და მის მოსალოდნელ შედეგებს;
 აცნობიერებს ეკოლოგიის სფეროში კომპლექსურ
საკითხებს და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზებს.
 შეუძლია დამოუკიდებლად იმუშაოს საველე და/ან
ლაბორატორიულ პირობებში;
 ცოცხალ ორგანიზმებზე ჩაატაროს კვლევა ეთიკური
პრინციპებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით;
 შეუძლია
რეგიონალური
და
გლობალური
ეკოლოგიური პრობლემების დამოუკიდებლად შეფასება
და მისი გადაჭრის გზების დასახვა;
 დამოუკიდებლად შეუძლია სამეცნიერო კვლევითი
პროექტის შემუშავება, ექსპერიმენტის დაგეგმვა და
განხორციელება უახლესი მეთოდების და მიდგომების
გამოყენებით ეკოლოგიის დარგში.
 შეუძლია
დამოუკიდებლად აწარმოოს გარემოს
მდგომარეობაზე მონიტორინგი და კონტროლი და
გააკეთოს ადეკვატური დასკვნები;
 შეუძლია
კრიტიკულად შეაფასოს ჩატარებული

კომუნიკაციის უნარი

სწავლის უნარი

ღირებულებები

დასაქმების სფერო

კვლევის შედეგები და გააკეთოს შესაბამისი დასკვნები;
 შეუძლია გარემოზე ანთროპოგენური ზემოქმედების
შეფასება და სათანადო დასკვნების გამოტანა.
 შეუძლია ეკოლოგიის სფეროში შესრულებული
სამუშაოების შესახებ წერილობითი ანგარიშის მომზადება
და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ზეპირად და წერლობითი
ფორმით გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე;
 შეუძლია ჯგუფში მუშაობა, დარგის ფარგლებში
პროფესიულ დისკუსიაში მონაწილეობა, საკუთარი
მოსაზრებებისა
და
შეხედულებების
მკაფიოდ
ჩამოყალიბება და გადაცემა თანამედროვე საინფორმაციოსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; ასევე,
სხვათა პოზიციების გაგება და შესატყვისად რეაგირება.
 რეგულარულად
დამოუკიდებლად
ეცნობა
ლიტერატურას,
მიმდინარე კვლევებსა და ახალ
აღმოჩენებს დარგის ფარგლებში;
 აქვს საკუთარი სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად
მართვის, შემდგომი სწავლის საჭიროების განსაზღვრისა
და მაღალი ხარისხით სწავლის გაგრძელების უნარი.
 ჩამოყალიბებული აქვს მეცნიერული საქმიანობისა და
სამეცნიერო შედეგების შეფასების კრიტერიუმები;
 აქვს
უნარი
წვლილი
შეიტანოს
ახალი
ღირებულებების
დასამკვიდრებლად
ეკოლოგიის
სფეროში;
 ითვალისწინებს და პატივს სცემს პროფესიონალთა
აზრს;
 აქვს პროფესიული პასუხისმგებლობა;
 საველე ან ლაბორატორიულ პირობებში კვლევისას
იცავს ეთიკურ პრინციპებს და უსაფრთხოების წესებს,
როგორც დამოუკიდებლად, ისე ჯგუფში მუშაობისას;
 ესმის კვლევის გავლენა კვლევის ობიექტსა და
გარემოზე;
 ზრუნავს
ბიორესურსების
დაცვისა
და
კონსერვაციისთვის.

ეკოლოგიის მაგისტრი შეიძლება დასაქმდეს:



სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში და
ლაბორატორიებში;
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, სოფლის
მეურნეობის სამინისტროებში, სატყეო, მიწათმოქმედების და
სხვა შესაბამისი პროფილის სამთავრობო და არასამთავრობო
ორგანიზაციებში;












ნაკრძალებში, ბოტანიკურ ბაღებში, ზოოპარკებში;
ექსპერტ-ეკოლოგად ეროვნულ და საერთაშორისო კომპანიებში;
სანიტარულ და ბიოუსაფრთხოების სამსახურებში;
კერძო კომპანიებში,
რომლებსაც აქვთ გარემოსდაცვითი
პროექტები;
ადგილობრივ, რეგიონალურ და საერთაშორისო ეკოლოგიურ
პროექტებში;
სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგის სამსახურებში;
ჰიდრომეტეოროლოგიურ სამსახურებში;
ყველა
იმ
დაწესებულებაში,
რომელთა
საქმიანობაც
დაკავშირებულია
გარემოს
დაცვასთან
და
ბუნებრივი
რესურსების რაციონალურ გამოყენებასთან;
შეუძლია სწავლა გააგრძელოს სწავლების შემდეგ საფეხურზე დოქტორანტურაში.

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება

მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია
(Meteorology,Climatology)

აკადემიური
განათლების
საფეხური

მაგისტრატურა (II საფეხური)

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

აკადემიური

სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

2 აკადემიური წელი (4 სემესტრი)

გეოგრაფიის მაგისტრი (Master of Geography)

120 კრედიტი (ECTS)

ელიზბარ ელიზბარაშვილი - პროფესორი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი
 +995 599 73 58 86. E-mail: eelizbar@hotmail.com
იზოლდა ჭინჭარაშვილი-ასოცირებული პროფესორი; გეოგრაფიის
მეცნიერებათა კანდიდატი
 +995 599 00 84 48. E-mail: iza709@mail.ru

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
მიზნები

 გეოგრაფიის (მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია) სპეციალობით თანამედროვე
კომპეტენციების მქონე, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი
სპეციალისტების (მკვლევარები, პრაქტიკოსები) მომზადება, რომლებსაც
შეეძლებათ ბუნებრივი კატასტროფების რისკების
და გარემოზე
ანტროპოგენური ზემოქმედების შეფასება. ასევე ბუნებრივი ლანდშაფტების,
ჰიდროსფეროს,

ატმოსფეროსა

და

კლიმატის

კვლევა,

ატმოსფერული

პროცესების სინოპტიკური ანალიზი. ექნებათ კომპეტენცია დასაქმდნენ
როგორც

სახელმწიფო,

კვლევით

ისე

კერძო

ლაბორატორიებში.

სამეცნიერო-საგანმანათლებლო

შეეძლებათ

გააგრძელონ

და

სწავლა

დოქტორანტურაში (III საფეხურზე) და თავიანთი კვლევებით/პრაქტიკული
საქმიანობით ხელი შეუწყონ ქვეყნის ეკონომიკაზე და საზოგადოებაზე
ბუნებრივი

პროცესების

დათბობით,

ბუნებრივი

ნეგატიური
კატასტროფებით

ზემოქმედების
გამოწვეული)

(გლობალური
შეფასებას

და

პრევენციას, ხელს შეუწყობენ კლიმატოლოგიის სფეროში მნიშვნელოვანი
პრაქტიკული კვლევების განვითარებას;
 უზრუნველყოს

აკადემიური

და

თანამედროვე

კვლევის

მეთოდების

საფუძვლიანი ცოდნით აღჭურვილი, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე,
კომპეტენტური, მაღალკვალიფიციური, დროის მოთხოვნის შესაბამისი,
კონკურენტუნარიანი, ცვალებად

გარემოსთან ადვილად ადაპტირებადი,

მოაზროვნე სპეციალისტის მომზადება; მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა
და აქტივობის, ლიბერალური პრინციპების მქონე თავისუფალი პიროვნების
აღზრდა.
პროგრამით
გათვალისწინებ

ცოდნა და

 გააჩნია შესაბამისი ღრმა და სისტემური ცოდნა ატმოსფეროს -

ული
სწავლის
შედეგები

გაცნობიერება

მდგომარეობის ანალიზისა და კონტროლისათვის, მასზე მდ
ანტროპოგენური

ზემოქმედების

ბუნებრივი ლანდშაფტების,

შეფასებისათვის, ან

ატმოსფეროსა და კლიმატის ლ

კვლევის,
ატმოსფერული
პროცესების
სინოპტიკური ატ
ანალიზის, სტიქიური მოვლენების: თავსხმა ნალექები, მო

სეტყვა, გრიგალი, წყალდიდობა, ღვარცოფი, ნისლი, გვალვა, ღვ

გაუდაბნოება და ა.შ. შეფასებისათვის, რაც აძლევს ახალი, შე
ორიგინალური იდეების შემუშავების საშუალებას;
 აცნობიერებს

გარემოში

მიმდინარე

შე

ეკოლოგიურ

- ა
ცვლილებებს, კლიმატის ცვლილების პრობლემებს და მის
კლ
მოსალოდნელ შედეგებს.
შე

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია:

შე

 მეტეოროლოგიის და კლიმატოლოგიის დარგში კვლევის
დამოუკიდებლად განხორციელება, სამეცნიერო-კვლევითი
პროექტების დამუშავება და მართვა,
რეგიონალური
გეოეკოლოგიური პრობლემების შეფასება და მისი გადაჭრის
რეკომენდაციების შემუშავება, ბუნებრივი კატასტროფების
რისკის შეფასება, საველე სამუშაოების ჩატარება;
 დარგში წამოჭრილი სხვადასხვა პრობლემის კრიტიკული
მიდგომის და მათი გადაწყვეტის

ახალი, ორიგინალური

გზების ძიება;
 კვლევის
დამოუკიდებლად
წარმართვა
მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით
ცოდნის

გამოყენება

საზოგადოებაზე

ქვეყნის

ბუნებრივი

უახლესი
და შეძენილი
-

ეკონომიკაზე

პროცესების,

მათ

და

შორის,

გლობალური დათბობის და კატასტროფების ზემოქმედების
შედეგად

გამოწვეული

ნეგატიური

შედეგების

პრევენციისათვის.
დასკვნის უნარი

 აქვს კრიტიკულად აზროვნების უნარი, რის საფუძველზეც -

შეუძლია დაასაბუთოს, ჩამოაყალიბოს და გამოიტანოს შე
შესაბამისი დასკვნები არასრული ინფორმაციის არსებობის შე
შემთხვევაშიც კი;

შე

 შეუძლია სამეცნიერო დასკვნების გაკეთება ექსპერიმენტისა

-

და დამოუკიდებლად ჩატარებული საველე სამუშაოების და
საფუძველზე;
 შეუძლია მიღებული შედეგების საფუძველზე

სა
კლიმატის -

ცვლილების

დარგში

დასაბუთებული

დასკვნების ცვ

ჩამოყალიბება, უმნიშვნელოვანესი დასკვნების გამოყოფა, ჩა
ახალი

კომუნიკაციის

გეოგრაფიული

კანონზომიერებების

ანალიზი და სინთეზი.

სი

შეუძლია:

შე

 პროფესიულ დონეზე კომუნიკაცია

უნარი

გამოვლენა, გე

სპეციალისტებთან და -

არასპეციალისტებთან დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე; და
 შეძენილი ცოდნის წარმოჩენა, თემატურ დისკუსიებში - შ
ჩართვა,

კონფერენციებზე

გამოსვლა,

თეზისების

და კო

სამეცნიერო სტატიების მომზადება, მოხსენებით გამოსვლა სტ
ქართულ და უცხოურ ენებზე, აქვს ჯგუფში მუშაობის უნარი;
 შეუძლია

თანამედროვე

ტექნოლოგიების

უც

ეფექტურად -

გამოყენება და იცავს აკადემიური პატიოსნების არსებულ გა
სტანდარტებს.
სტ
სწავლის უნარი

შეუძლია:

შე

 დამოუკიდებლად დაგეგმოს და წარმართოს თავისი სწავლის
პროცესი,

მოიძიოს

და

შეისწავლოს

სათანადო

ლიტერატურა;

- დ

პრ

 შეუძლია
ინტერდისციპლინური
კვლევების - შ
დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა გა
და
მიდგომების
გამოყენებით,
სწავლის
პროცესის გა
თავისებურებების

გაცნობიერება

და

სტრატეგიულად გა

დაგეგმვა და განხორციელება;
 დოქტორანტურის საფეხურზე სწავლის გაგრძელება.
ღირებულებები

 ჩამოყალიბებული

აქვს

სასწავლო

და

საქმიანობისა და სამეცნიერო შედეგების
კრიტერიუმები და ღირებულებები;
 შეუძლია

წვლილი

შეიტანოს

ახალ

კვლევითი - ჩ

შეფასების და

ღი

ღირებულებათა

დასამკვიდრებლად მეტეოროლოგიის და კლიმატოლოგიის
სფეროში;
 იცის ეთიკის ნორმები და იცავს მათ საზოგადოებასთან
ურთიერთობაში;
 აცნობიერებს
მნიშვნელობას

მასზე
და

დაკისრებული

პასუხისმგებლობით

მოვალეობის
ეკიდება

მის

შესრულებას.

დასაქმების

გეოგრაფიის

მაგისტრს

შეუძლია

შრომითი

საქმიანობის

დაწყება

-

და

სფ

სფერო

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ორგანიზაციებში, ყველა იმ სახელმწიფო თუ
არასამთავრობო

ორგანიზაციაში,

რომელთა

საქმიანობა

დაკავშირებულია

ეკოლოგიურ კვლევებთან, გარემოს დაცვასა და ეკოლოგიურ მონიტორინგთან.
მისი
საქმიანობის
ძირითადი
ობიექტებია:
ჰიდრომეტეოროლოგიური
სამსახურები,

გარემოსდაცვითი

დაწესებულებები,

ორგანიზაციები,

სასოფლო-სამეურნეო

სამეცნიერო და სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიები,

სატყეო, სათევზაო და სანადირო მეურნეობები, ბოტანიკური ბაღები, ეროვნული
პარკები,

უნივერსიტეტები

და

სამეცნიერო-კვლევითი

ინსტიტუტები,

საპროექტო და საამშენებლო ორგანიზაციები.
მას შეუძლია სწავლა გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე, დოქტორანტურაში, ან
დაგეგმოს და მოახდინოს თვითგანვითარება.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელები

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე
მაგისტრატურა (II საფეხური)

აკადემიური

ფილოლოგიის მაგისტრი
ორი აკადემიური წელი (4 სემესტრი)
120 ECTS კრედიტი

ნუნუ გელდიაშვილი, სრული პროფესორი ქართული ენის
მიმართულებით
ტელ.2 7 61 05;
მობ. 593 14 64 05; ელ.
ფოსტა: nunu.geldiashvili@gmail.com
მანანა

ღარიბაშვილი,

სრული

პროფესორი

ინგლისური

ენის

მიმართულებით

ტელ.2 7 22 55;
მობ. 577
manana_garibashvili@yahoo.com
საგანმანათლებლო
პროგრამის
მიზნები

47

86

62;

ელ.

ფოსტა:

ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა ენათმეცნიერების მნიშვნელოვანი
სფეროა, რომელიც სისტემურ ანალიზს უკეთებს ამა თუ იმ ენაში
მიმდინარე ლინგვისტურ ცვლილებებს; გვაცნობს ტიპოლოგიური
ლინგვისტიკის თეორიულ საფუძვლებსა და იმ მეთოდოლოგიას,
რომლის მიხედვითაც ხდება შესაძლებელი სხვადასხვა ტიპისა და
წარმოების ენათა სისტემებს შორის იზომორფიზმებისა და
ალომორფიზმების გამოვლენა; მთარგმნელობითი საქმის ცოდნა კი
სავალდებულოა პიროვნებათაშორის ურთიერთობებისას სხვადასხვა
სიტუაციაში (სასაუბრო, მხატვრული, სამეცნიერო და საქმიანი).
ამგვარად, აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამის მიზანია:



საფუძვლიანი

განათლების მიცემა ქართულსა და ინგლისურ

(გერმანულ,

რუსულ)Gფილოლოგიაში,

ანალიზისა

და

ლინგვისტური

მათი

დეტალური

შედარება-შეპირისპირების

საფუძველზე;


•



•
ენათმეცნიერების თანამედროვე მიღწევების შესწავლა
ტიპოლოგიურ ლინგვისტიკაში და მათი გამოყენება სამეცნიერო

ტიპოლოგიური კვლევის უნარების განვითარება;

კვლევებში, სპეციალობის შესაბამის სფეროსა და პედაგოგიურ
მოღვაწეობაში;
 მსმენელების
საფუძველზე,

მომზადება
რაც

ხელს

საერთაშორისო
შეუწყობს

სტანდარტების

შრომის

ბაზარზე

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტის ჩამოყალიბებას;
 იმ უნარ-ჩვევების დაუფლება, რომელიც დაეხმარება პიროვნების
აკადემიურ და პროფესიულ ზრდას და შემდგომ მის აქტიურ ჩაბმას
საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში;
 ქართულ-ინგლისური
(გერმანული,
რუსული)
და
ინგლისურ(გერმანულ, რუსულ) -ქართული სხვადასხვა ტიპის
სამეტყველო ტექსტთა თარგმნის სპეციფიკის დაუფლება და
პროფესიონალი მთარგმნელის მომზადება
საგანმანათლებლო
პროგრამით
გათვალისწინებუ
ლი
სწავლის შედეგები

დარგობრივი

კომპეტენციები

ცოდნა და
გაცნობიერებ
ა

 ენათა შეპირისპირებითი ტიპოლოგიის სტრუქტურისა და მიზნების გაგება;
 მთარგმნელობითი საქმიანობისას
პროფესიული ლექსიკისა და
ლინგვისტური ნორმების ცოდნა
და გაცნობიერება;
 საკითხთა კრიტიკული გააზრება
და ცვლილებათა სიღრმისეული
ანალიზი.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

 შესაბამისი ტერმინოლოგიის
ცოდნის მიზნობრივად გამოყენება;
 დროის მენეჯმენტის უნარი;
 კვლევის დამოუკიდებლად
დაგეგმვისა და განხორციელების,
საჭირო სამეცნიერო რესურსების
მოძიების, შერჩევისა და
დამუშავების უნარი.

დასკვნის
უნარი

კომუნიკაციი
ს უნარი
სწავლის
უნარი

ღირებულებე
ბი

სტუდენტთა
ცოდნის შეფასების
სისტემა

 პასუხისმგებლობის საკუთარ
თავზე აღებისა და სწორი
ლოგიკური დასკვნების გაკეთების
უნარი;
 ინტელექტუალური დასკვნის
უნარ-ჩვევები.
 წარმატებული საქმიანი ზეპირი
და წერილობითი კომუნიკაცია.
 შეუძლია ახალი ინფორმაციის
მოძიება;
 საკუთარი ცოდნის დონის
გაღრმავება;
 შეუძლია სწავლა გამოცდილი
პრაქტიკულ მაგალითებზე
დაყრდნობით.
 ითვალისწინებს და პატივს
სცემს სხვის აზრს,
 აცნობიერებს თანადროული
მუშაობის აუცილებლობას.
 ფასეულობების გააზრებისა
და პრაქტიკაში გამოყენების
უნარი.

სპეციალისტების

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №3
ბრძანებითა (2007
წლის 5 იანვარი,
ქ. თბილისი) და სსიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი წესის შესახებ დებულებით.
სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდეს შემდეგი აუცილებელი კომპონენტების
გათვ ალისწინებით: შუალედური შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. ამ
კომპონენტების ქულათა ჯამი უნდა შეადგენდეს მაქსიმუმ 100 ქულას. მათი
თანაფარდობა განისაზღვროს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:


შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა;



დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა.

შუალედური შეფასებები განისაზღვროს შემდეგი სამი
კომპონენტის დაცვით: 1) მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა);

აუცილებელი

2) მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა);
3) მაქსიმუმ 10 ქულა.
შუალედური შეფასებების თითოეული კომპონენტი აუცილებელია შეფასდეს
ერთი სახის შეფასებით. დაუშვებელია, მაგალითად, მეორე კომპონენტის 20
ქულიდან სტუდენტი 10 ქულით შეფასდეს საშინაო დავალების შესრულებით,
ხოლო მეორე 10 ქულით – სემინარზე გამგამოსვლით. შუალედური

შეფასებების პირველი კომპონენტი აუცილებელია შეფასდეს წერითი ფორმით
ორჯერადად, სასწავლო კურსის სილაბუსში გათვალისწინებული მასალის ორ
ნაწილად გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს
შუალედური წერით, საკონტროლო წერით, ტესტირებით და სხვა.
შუალედური შეფასებების მეორე კომპონენტი აუცილებელია შეფასდეს
ოთხჯერადად, წერითი ფორმით და/ან ზეპირი გამოკითხვით. აღნიშნული
კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს აქტივობებით სასემინარო ან პრაქტიკულ
მეცადინეობებზე,
წერითი
და/ან
ზეპირი
საშინაო
დავალებებით,
ლაბორატორიული სამუშაობებით და სხვა. შუალედური შეფასებების
პირველი კომპონენტის პირველი შეფასება – მაქსიმუმ 15 ქულა და მეორე
კომპონენტის პირველი და მეორე შეფასება – მაქსიმუმ 10 ქულა (2 x 5 ქულა)
დაიწეროს არა უგვიანეს შესაბამისი სემესტრის მე-8 კვირისა და შეფასების
თარიღთან ერთად დაფიქსირდეს შუალედური შეფასებების უწყისში მათი
გამოცხადებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა და გადაეცეს შესაბამისი
ფაკულტეტის დეკანატს.შუალედური შეფასებების მესამე კომპონენტი
აუცილებელია შეფასდეს ერთჯერადად, წერითი ფორმით და/ან ზეპირი
გამოკითხვით. აღნიშნული კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს პრეზენტაციაზე
მოხსენებით, რეფერატის წარდგენით და სხვა. პრეზენტაციით ან რეფერატით
შეფასების შემთხვევაში, სასურველია, რომ შეთავაზებული თემატიკიდან
სტუდენტი თავად ირჩევდეს პრეზენტაციის ან რეფერატის თემას. მათი
შეფასება განისაზღვროს შემდეგი კომპონენტების დაცვით:
1) თემის გასაგებად წარმოდგენა – მაქსიმუმ 4 ქულით;
3) დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა – მაქსიმუმ 4 ქულით;
4) ვიზუალური საშუალებების გამოყენება – მაქსიმუმ 2 ქულით.
შუალედურ
შეფასებებში
სტუდენტის
მიერ
მიღებული
ქულები
გამოცხადდეს არა უგვიანეს მათი ჩატარებიდან 3 სამუშაო დღისა. ქულები
გამოცხადების დღესვე გადაეცეს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს.
სტუდენტს უფლება აქვს იმავე დღეს გააპროტესტოს შუალედურ შეფასებებში
მიღებული ქულა ფაკულტეტის დეკანის სახელზე დაწერილი განცხადებით.
ფაკულტეტზე შექმნილი კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც აუცილებლად
შედის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,
არგუმენტირებულ პასუხს იძლევა არაუგვიანეს ერთი კვირისა.
დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება მიეცეს სტუდენტს, რომელსაც
შუალედური შეფასებების მაქსიმალური 60 ქულიდან უგროვდება მინიმუმ 11
ქულა, ხოლო თუ სტუდენტს შუალედურ შეფასებებში უგროვდება მინიმუმ 51
ქულა, მაშინ მან თვითონ გადაწყვიტოს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის
საკითხი, რის შესახებაც დროულად აცნობოს შესაბამისი ფაკულტეტის
დეკანატს. დასკვნითი გამოცდა ჩატარდეს წერითი ფორმით და/ან ზეპირი
გამოკითხვით, ხოლო შედეგები გამოცხადდეს არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა.
გამოცდის შედეგები გამოცხადებისთანავე დაფიქსირდეს უწყისში და
გადაეცეს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს.

შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
1)
2)
3)
4)
5)

(A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
1) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება და ეძლევა
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე
ერთხელ გასვლის
უფლება.
2) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი
ახლიდან აქვს შესასწავლი. კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ
სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის
შემდეგ, რაც გამოიხატება ამ მუხლში მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი
შეფასებებით.

სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება შემდეგი პუნქტების მიხედვით:
1) ფრიადი (summa cum laude) ( 91% და მეტი) - შესანიშნავი ნაშრომი;
2) ძალიან კარგი (magna cum laude) (81-90%)- შედეგი, რომელიც
წაყენებულ
მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
3) კარგი (cum laude) (71-80%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს
აღემატება;
4) საშუალო (bene) (61-70%) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს
ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
5) დამაკმაყოფილებელი (rite) (51-60%) - შედეგი, რომელიც ხარვეზების
მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოყილებს;
6) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) (41-50%) - შედეგი, რომელიც
წაყენებულ მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ
აკმაყოფილებს;
7) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) (40% და
ნაკლები) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ
აკმაყოფილებს.
დასაქმების სფერო

მაგისტრი შესაძლებელია დასაქმდეს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო
და არასამთავრობო სტრუქტურებში, სადაც კი პროფესიონალური
განათლების მქონე ფილოლოგის (ლინგვისტის)
დაLმთარგმნელობითი საქმის მცოდნის საჭიროებაა. ასეთი
ორგანიზაციები კი მრავლადაა: საწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი
დაწესებულებები, მთარგმნელობითი და ტურისტული ბიუროები,
მუზეუმები, გამომცემლობა, რედაქცია, ლიტერატურული ასოციაცია,

ადმინისტრაციული ან საოფისე სამახურები, მასმედია, და სხვა.

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

ახალი და უახლესი ისტორია
(New and Newest History)
II

სამაგისტრო
ისტორიის მაგისტრი
ორი აკადემიური წელი
120 ECTS კრედიტი

თეიმურაზ ვახტანგიშვილი - მეცნიერ-თანამშრომელი,
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი Tel : 8 (350) 27-29-32, 599239-395
თენგიზ სიმაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის
ისტორიის მიმართულებით, ისტორიის დოქტორი ტელ:
597051551

ალექსანდრე მოსიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი.
ტელ: 599 702 969

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

შესაბამისობაშია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მისიასთან. უმაღლესი განათლების ბაზაზე მაღალკვალიფიციური,
კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება/გადამზადება,
დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე ორიენტირებული
მაღალი ხარისხის საგანმანათლებლო/კვლევითი საქმიანობის
განხორციელება, ევროპის ერთიან უმაღლეს საგანმანათლებლო
სივრცეში ინტეგრაციისათვის.
ასევე,
პროგრამის
მიზანია:
სტუდენტ-მაგისტრანტს
განუმტკიცდეს მოვლენების ისტორიული ხედვის და კრიტიკული
გააზრების
უნარი
რეგიონისა
და
ასევე
იმ
მსოფლიო
ცივილიზაციებთან მიმართებაში, რომლებთანაც ის ისტორიულად
იყო დაკავშირებული;
სამოქალაქო
ცნობიერების
სოციალური
ერთიანობის,
ეროვნული, კულტურული და რეგიონალური იდენტობის
ფორმირების ხელშეწყობა;
კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების
გააზრება და პატივისცემა;
ისტორიის სამაგისტრო-საგანმანათლებლო პროგრამამ ხელი
უნდა შეუწყოს, როგორც ისტორიის საფუძვლიანი ცოდნის და
მაგისტრანტისათვის აუცილებელი დარგობრივი კომპეტენციების,
ასევე
ზოგადი
კომპეტენციების
განვითარებას.
ისტორიის
სწავლებისას
აუცილებელია
ძირითადი
კომპეტენციები
ჩამოყალიბდეს სწავლის შედეგებში;
ისტორიის მაგისტრს შეუძლია დასაქმდეს როგორც
სასწავლო, სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურებში,
რომლებიც მაღალი კვალიფიკაციის ისტორიკოსს საჭიროებს. ეს
შეიძლება იყოს: ადგილობრივი და რეგიონალური ადმინისტრაცია,
საშუალო
და
უმაღლესი
სასწავლებლები,
საინფორმაციო
უზრუნველყოფის
სამსახური,
მასმედია,
საბიბლიოთეკო,
სამუზეუმო, საგამომცემლო დაწესებულებები და სხვა.
ცოდნა და გაცნობიერება

პროგრამით
გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები

დარგობლივი კომპეტენციები

აქვს ღრმა და საფუძვლიანი
ცოდნა პროგრამით

გათვალისწინებულ
სავალდებულო და არჩეულ
კურსების საგნებში.
დაუფლებულია ისტორიული
კვლევის მეთოდებსა და
ხერხებს.
ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია თანამედროვე
ქართულ და მსოფლიო
ისტორიოგრაფიის საფუძველზე
უახლესი ისტორიული კვლევის
მეთოდების გამოყენებისა და
კრიტიკული ანალიზის
შედეგად პროფესიონალურად
დაგეგმოს და განახორციელოს
კვლევითი სამუშაო.

დასკვნის უნარი

შეუძლია ისტორიული
წარსულის კრიტიკული
გააზრება, აწმყოსა და
მომავალზე წარსულის
გავლენის გაგება, შესწავლილი
მასალის გაანალიზებაზე
დაყრდნობა, ლოგიკურად
დასაბუთებული
არგუმენტირებული დასკვნების
გაკეთება.

კომუნიკაციის უნარი

შეუძლია ზეპირი და
წერილობითი ინფორმაციების
მომზადება საქართველოსა და
მსოფლიოს ახალი და უახლესი
ისტორის შესახებ, ფლობს
საინფორმაციო ტექნოლოგიებს,
ასევე უცხო ენას საბაზო დონეზე

ცოდნის შეფასების
სისტემა

სწავლის უნარი

მეცნიერ-ხელმძღვანელის
დახმარებით შეუძლია ახალი
ინფორმაციის მოძიება და
საკუთარი პროფესიული დონის
გაღრმავება

ღირებულება

ითვალისწინებს და პატივს
სცემს მეცნიერთა აზრს. იხილავს
და აა ნალიზებს საქართველოს
და მსოფლიო ისტორიასთან
დაკავშირებულ საკითხებს.
შეუძლია აღნიშნული
დისციპლინების წინაშე მდგარი
საკითხების გადაჭრა
სტანდარტული მეთოდებით

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №3 ბრძანებითა
(2007 წლის 5 იანვარი, ქ. თბილისი) და სსიპ იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო
პროცესის მარეგულირებელი წესის შესახებ დებულებით.
სტუდენტთა ცოდნის შეფასება მოხდება ქვემოაღნიშნული
აუცილებელი კომპონენტების გათვალისწინებით: შუალედური
შეფასებები და დასკვნითი გამოცდა. ამ კომპონენტების ქულათა
ჯამი შეადგენს მაქსიმუმ 100 ქულას. მათი თანაფარდობა
განისაზღვრება შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:
 შუალედური შეფასებები – მაქსიმუმ 60 ქულა;
 დასკვნითი გამოცდა – მაქსიმუმ 40 ქულა.
შუალედური შეფასებები განისაზღვრება შემდეგი სამი
აუცილებელი კომპონენტის დაცვით:
1) მაქსიმუმ 30 ქულა (2 x 15 ქულა);
2) მაქსიმუმ 20 ქულა (4 x 5 ქულა);
3) მაქსიმუმ 10 ქულა.
შუალედური
შეფასებების
თითოეული
კომპონენტი
შეფასდება ერთი სახის შეფასებით. დაუშვებელია, მაგალითად,
მეორე კომპონენტის 20 ქულიდან სტუდენტი 10 ქულით შეფასდეს
საშინაო დავალების შესრულებით, ხოლო მეორე 10 ქულით –
სემინარზე გამოსვლით.
შუალედური შეფასებების პირველი კომპონენტი შეფასდება

წერითი ფორმით ორჯერადად, სასწავლო კურსის სილაბუსში
გათვალისწინებული მასალის ორ ნაწილად გამოკითხვით. კერძოდ
ან შუალედური წერით, ან საკონტროლო წერით, ან ტესტირებით და
სხვა.
შუალედური შეფასებების მეორე კომპონენტი შეფასდება
ოთხჯერადად, წერითი ფორმით და/ან ზეპირი გამოკითხვით.
აღნიშნული კომპონენტი შეიძლება შეფასდეს აქტივობებით
სასემინარო ან პრაქტიკულ მეცადინეობებზე, წერითი და/ან ზეპირი
საშინაო დავალებებით, ლაბორატორიული სამუშაობებით და სხვა.
შუალედური შეფასებების მესამე კომპონენტი შეფასდება
ერთჯერადად, წერითი ფორმით და/ან ზეპირი გამოკითხვით.
აღნიშნული კომპონენტი შეფასდება პრეზენტაციაზე მოხსენებით,
რეფერატის წარდგენით და სხვა.

დასაქმების სფერო

. მაგისტრს შეუძლია დასაქმდეს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო
თუ არასამთავრობო დაწესებულებებში, რომელიც მოითხოვს
შესაბამის კვალიფიკაციას

დოქტორანტურა

აგრარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასახელება

ალკოჰოლიანი

და

უალკოჰოლო

პროდუქტების

წარმოების ტექნოლოგია (Alcoholic and Non-Alcoholic
ProductsTechnology)

აკადემიური
განათლების
საფეხური

III (დოქტორანტურა)

საგანმანათლებლო
პროგრამის ტიპი

სავალდებულო

მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია

სასურსათო ტექნოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

სწავლის
ხანგრძლივობა

სამი აკადემიური წელი

ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელები

180 კრედიტი

Doctor of Food Technology

მარიამ ხოსიტაშვილი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
მარიკა მიქიაშვილი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი.
პროგრამის მიზანიამომზადდესახალითაობისდოქტორის აკადემიური ხარისხის

საგანმანათლებლო
პროგრამის მიზნები

მქონემაღალკვალიფიციური მეცნიერ-მკვლევარი ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო
პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის დარგში, რომელსაც ექნება:


ფუნდამენტური ცოდნა

არჩეულ დარგში და ახალი ცოდნის ძველ

გამოცდილებაზე შემოქმედებითად დაშენება/განვითარების უნარი;


თანამედროვესაგანმანათლებლო-ინფორმაციულიტექნოლოგიების

ფლობისადაორიგინალურიკვლევითისაქმიანობისჩატარების

უნარი,

რომელსაცწვლილიშეაქვსალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების
ტექნოლოგიისდარგში,

რითაც

შეეძლებასაბაზროეკონომიკისპირობებშიგახდესკონკურენტუნარიანიკადრი,მკვლევ
არიქვეყნისდარეგიონისწინაშედასახულიუმნიშვნელოვანესიპრობლემებისგადასაწყვ
ეტად, ქვეყანაში მიმდინარე კვების მრეწველობის დარგის რეფორმის პროცესების
მეცნიერულ

საფუძველზე

წასამართად

და

ამ

დარგში

ნაციონალურ

და

საერთაშორისო კვლევებში მონაწილეობის მისაღებად.


ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიის
დარგში უახლესი გამოწვევების და კვლევების სისტემატურად გააზრების
უნარი;



ალკოჰოლიანი

და

უალკოჰოლო

პროდუქტების

წარმოების

ტექნოლოგიისუახლესი კვლევის მეთოდების დემონსტრირების უნარი;
პროგრამის აგების შინაარსისა და პრინციპებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია
უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის შესაბამისი დარგობრივი და ზოგადი
კომპეტენციების მიღწევის უზრუნველყოფა. აღნიშნული მიზანი სადოქტორო
პროგრამის ფარგლებში მიიღწევა სასწავლო და კვლევითი კომპონენტების სწორი
ურთიერთშეჯერების

გზით,

დამოუკიდებელი

აზროვნების

განვითარებით,

საკვლევი თემის ფარგლებში წყაროების კვალიფიციურად მოძიებისა და მათი
მონაცემების საფუძველზე კვლევების ჩატარების ჩვევების დახვეწით, არსებული
კვლევების კრიტიკულად გააზრების, აგრეთვე სამეცნიერო ლიტერატურის
გაცნობის შედეგად სხვადასხვა მეცნიერთა შეხედულებების ერთმანეთთან
შეჯერებისა და დოქტორსანტისეული თვალსაზრისის ჩამოყალიბების უნარების
ჩამოყალიბებით.
პროგრამა შექმნილია იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
დებულების შესაბამისად.
პროგრამით
გათვალისწინებული
სწავლის შედეგები

ცოდნა
გაცნობიერება

და

ქვს

ალკოჰოლიანი

და

უალკოჰოლო

პროდუქტთა

წარმოები

ტექნოლოგიების უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა; როგორიცა

ხილ-კენკროვანთა, უალკოჰოლო სასმელებისა და ლუდის, მაგარ

სასმელების, სპეციალური ღვნოების ტექოლოგიები, ასევე ბეღვინეობი
ტექნოლოგიის
ალკოჰოლიანი

თეორიული
და

საფუძვლები,

უალკოჰოლო

კვლევის

პროდუქტების

მეთოდებ

წარმოები

ტექნოლოგიაში;
შეუძლია

ლიტერატურის

სწორი

დამუშავება,

ახდენს

სამეცნიერ

ლიტერატურის კრიტიკული მიმოხილვას, საკუთარი შეხედულებები

ჩამოყალიბებას და ამ ორი ფენომენის სასარგებლო შეჯერებას, რაც ხში
შემთხვევაში ახალი ცოდნის შექმნით მთავრდება;
შეუძლია

საერთაშორისო

რეფერირებადი

პუბლიკაციისათვი

აუცილებელი სტანდარტის დონეზე მუშაობა კვლევის მიმართულები

ფარგლებში, რაც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს სტატიებსა და კონფერენციი

მასალებში;
აცნობიერებს:


მიღებული ცოდნის უწყვეტი განვითარების აუცილებლობას;

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიი
დარგის

პრობლემებს

გლობალური

და

რეგიონალურ

მასშტაბით;შესაბამისად თავის ცოდნისა და გამოცდილების გამოყენები

აუცილებლობას ამ პრობლემების სრულად იდენტიფიცირების, მათ

გადაჭრისა და ზოგადად, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტები
წარმოების დარგის განვითარებისათვის.
პრაქტიკაში

შეუძლია:

დამოუკიდებლად,

გამოყენების

განახორციელოს პრობლემური საკითხების გადაჭრა ალკოჰოლიან დ

უნარი

უალკოჰოლო პროდუქტთა წარმოების ტექნოლოგიებში.

ცოდნის



სრულყოფილად

დაგეგმოს

დ

სრულფასოვნად დაგეგმოს, დამოუკიდებლად განახორციელო

ფუნდამენტური

ექსპერიმენტები

და

ინოვაციური

კვლევებ

ალკოჰოლიან და უალკოჰოლო პროდუქტთა ტექნოლოგიებში, ასევ
ზედამხედველობა გაუწიოს პროცესების სწორად წარმართვას.

და

თანამედროვე კვლევითი მეთოდების გამოყენება ალკოჰოლიან
უალკოჰოლო

პროდუქტების

ტექნოლოგიაში

ექსპერიმენტები

სხვადასხვა ვარიანტებში, რაც ახლის აღმოჩენასთანაა დაკავშირებულ

და შესაძლებლობას აძლევს დოქტორნტს მიღებული შედეგები ასახო
საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში.


შეძენილი

მეთოდების

ცოდნის

დამუშავებითა

გაფართოების
და

მიზნით

გამოყენებით

ინოვაციურ

მნიშვნელოვან

პრობლემების გადაწყვეტა ალკოჰოლიან და უალკოჰოლო პროდუქტთ
წარმოებაში,

ექსპერიმენტის ჩატარება,

კვლევის თანამედროვ

მეთოდების განვითარება;


ალკოჰოლიან და უალკოჰოლო პროდუქტების ტექნოლოგიაშ

კვლევასთან

დაკავშირებული

პრობლემების

დამოუკიდებლად

მოგვარება;


მონაცემთა ბაზების შექმნა და გაანალიზება, კვლევის მონაცემთ

ანალიზისა და

შეფასების/გადაფასების

გზით ალკოჰოლიან დ

უალკოჰოლო პროდუქტთა ტექნოლოგიაში პრობლემის გადაჭრა და/ა

არსებული ცოდნის გამდიდრება; ამ ცოდნაზე დაფუძვნებით სამეცნიერ

სტატიების მომზადება საერთაშორისო მაღალრეიტინგულ ჟურნალებშ
გამოსაქვეყნებლად;


ალკოჰოლიან და უალკოჰოლო პროდუქტთა ტექნოლოგიაშ

პრობლემების

იდენტიფიცირება

და მისი გადაჭრის ეფექტურ

მიდგომებისა და სტრატეგიების შემუშავება.

დასკვნის უნარი

შეუძლია:


გამოწვევების,

ალკოჰოლიან

და

უალკოჰოლო

პროდუქტთ

ტექნოლოგიის დარგში საკითხებისა და კვლევების სისტემატურად
გააზრება და შესაბამისი დასკვნების ჩამოყალიბება;


სწორად შეაფასოს და კრიტიკულად გაანალიზოს ყველა ი

ტექნოლოგიური პროცესის მსვლელობა, რომელთანაც მას აქვს შეხება;


ტექნოლოგიური

პროცესის

ან

საწარმოს

კრიტიკულად

გაანალიზების საფუძველზე გამოიტანოს სწორი, მიზანმიმართულ

დასკვნები, შეიმუშაოს ახალი მეთოდები და ხელი შეუწყოს დარგი
განვითარებას;


სამეცნიერო

ლიტერატურის(ზოგჯერ

განსხვავებულ

მიდგომების) კრიტიკული ანალიზი და სინთეზი, ამის საფუძველზ

არგუმენტირებული დასკვნების ჩამოყალიბება, მიღებული შედეგები
დასაბუთება

და

დაცვა,მათი

განზოგადოება,

დარგშ

ახალიკანონზომიერებებისგამოვლენა;

აქვს
წარმოებაში
წამოჭრილი
პრობლემების
გადასაჭრელად
დასკვნების საფუძველზე სწორი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად
მიღების უნარი.
შეუძლია:

კომუნიკაციის
უნარი


ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების სფერო

კვლევების დემონსტრირება;


მაღალ

აკადემიურდონეზეალკოჰოლიანი

პროდუქტების

წარმოების

ცოდნასთან

ურთიერთკავშირში

და

უალკოჰოლ

ტექნოლოგიაშიახალიცოდნისარსებულ
დასაბუთებულად

დ

გარკვევითწარმოჩენა, დისკუსიებში ჩართვა, კონფერენციებზე გამოსვლ

ადგილობრივ და უცხოელ კოლეგებთან დარგის ახალ მიღწევებსა დ
საკუთარ გამოწვევებზე პოლემიკის

წარმატებით წარმართვა როგორ

მშობლიურ, ისე უცხო ენაზე;


ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების ტექნოლოგიაშ

თავისითეორიულიცოდნისადაპრაქტიკულიგამოცდილების
დემონსტრირება

სტუდენტებთან,

კოლეგებთან,

კვლევის

ეფექტურ

პროცესშ

რესპოდენტებთან და სხვა, დანარჩენ საზოგადოებასთან;
დამოუკიდებლად

და გუნდში

შემოქმედებითად

მუშაობა

პროფესიულ თუ არაპროფესიულ გარემოში.
სწავლის უნარი

შეუძლია ალკოჰოლიან დ უალკოჰოლო პროდუქტთა წარმოების
სფეროში ახალი იდეების ძიება, დამოუკიდებლად პრობლემური
საკითხების
მეცნიერულ

დასმა,

გადაწყვეტა

დონეზე,

დარგში

და

შემდგომი

მსოფლიოს

განვითარება
თანამედროვე

ტექნოლოგიების გაანალიზება მათი შემოქმედებითად გამოყენების
მიზნით.
ღირებულებები

მეცნიერული

დაკვირვებების

პროდუქტთა

წარმოების

საფუძველზე

საფუძველზე

ძირითადი

შეიმუშაოს

ახალი

შეუძლია

ღირებულებები

მეთოდები

ამ

განსაზღვრო
და

კვლევი

ღირებულებათ

დასამკვიდრებლად.
კურსდამთავრებული

ათვითცნობიერებს

ტექნოლოგიური

პროცესების სწორად წარმართვის აუცილებლობას და მუშაობის
პროცესში
აკადემიური

პატივს

სცემს

ეთიკის

ღირებულებათა

განსხვავებულ

ფასეულობებს,

დამკვიდრების

აზრს,

შეუძლია

გზების

ძიება,

ამკვიდრებს
არა

მარტო

არამედ

დასამკვიდრებლად ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.

ცოდნის შეფასების
სისტემა

დოქტორანტისსწავლის
შედეგის
მიღწევის
დონის
შეფასებისსისტემარეგულირდება
,,საგანმანათლებლოპროგრამებისკრედიტებითგაანგარიშებისწესისადასტუ
დენტთაცოდნისშეფასებისსისტემისშესახებ’’ საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების მინისტრის შესაბამისი ბრძანებისა (#3, 2007 წ) და (სსიპ)
იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სასწავლო პროცესის მარეგულირებებლი წესის შესახებ დებულების(ოქმი #
3, 02.03.2017) მიხედვით.
კურიკულუმით გათვალისწინებულისასწავლო კომპონენტებიფასდება 100
ქულიანი სისტემითშეფასების შემდეგისისტემის მიხედვით:
ხუთი სახის დადებითი შეფასება:
1) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91ქ და მეტი;
2) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90ქ;
3) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80ქ;
4) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70ქ;
5) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60ქ;
ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
1) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50ქ, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება და ეძლევა
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის
უფლება.
2) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40ქ და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას კურსი
თავიდან აქვს ასათვისებელი.
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით
დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ
მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით.
დოქტორანტთა სასწავლო კომპონენტებში სწავლის შედეგის მიღწევის დონის
შეფასება
მოხდება
შეფასების
შემდეგი
აუცილებელი
ფორმების
გათვალისწინებით:
შუალედური შეფასება
დასკვნითი შეფასება.

მათ

ამ კომპონენტების ქულათა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. მათ შორის:
შუალედური და დასკვნითი შეფასებების კომპონენტები, მეთოდოლოგია,
კრიტერიუმები, ქულები და მინიმალური ზღვრები ასახულია სასწავლო კურსების
სილაბუსებში.

დოქტორანტის

დასკვნითგამოცდაზეგასვლა

სავალდებულოა.

(შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი
შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 60%).
ხოლო, კვლევითი კომპონენტის (სადისერტაციო ნაშრომის შესრულება და
დაცვა)შეფასება ხდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით) სადისერტაციო
კოლეგიის
მიერ
შემდეგი პრიორიტეტების გათვალისწინებით (იხ.
სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისა და დაცვის სილაბუსი):


სადისერტაციო თემის აქტუალობა



ნაშრომის მეცნიერული სიახლე



დასმული პრობლემის გადაწყვეტის ადეკვატურობა



ნაშრომის სტრუქტურა



პრეზენტაციის ტექნიკურ–ორგანიზაციური მხარე



დოქტორანტის მიერ კითხვებზე პასუხის გაცემა

სადისერტაციო

(კვლევითი)

ნაშრომის

შესრულება

და

დაცვა

ფასდებაშეფასების შემდეგი სისტემის მიხედვით:
ა)ფრიადი (summa cum laude) - შესანიშნავი ნაშრომი;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
გ) კარგი (cum laude) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
აღემატება;
დ) საშუალო (bene) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
ე)

დამაკმაყოფილებელი

(rite)

-

შედეგი,

რომელიც

ხარვეზების

მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canon) - შედეგი,
რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
(დაწვრილებით

დისკრიპტორები

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს
იხ.

სადისერტაციო

ნაშრომის

სილაბუსში).
სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისა და დაცვის საბოლოო შეფასება
მოხდება

დარგობრივი

კოლეგიის

წევრთა

შეფასებების

საერთო

შეჯერებით.
ზემოთ მოყვანილი “ა”–“ე” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების
მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება განათლების დოქტორის

აკადემიური ხარისხი, “ვ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების
მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში
გადამუშავებული სადისერტაციო ნაშრომის წადგენის უფლება, ხოლო
“ზ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში
დოქტორანტი

კარგავს

იმავე

სადისერტაციო

ნაშრომის

წარდგენის

უფლებას.
დოქტორანტის კვლევით კომპონენტზე და სადოქტორო დისერტაციის
საჯარო დაცვაზე დაშვების დეტალები იხ.

სადოქტორო ნაშრომის

სილაბუსში.

დასაქმების სფერო

სურსათის ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანიზაციები, ალკოჰოლიანი და
უალკოჰოლო სასმელების/პროდუქტების საწარმოები; საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო და მის დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის
იურიდიული პირები; რეგიონალური სამმართველოები და კომპანიები; შესაბამისი
პროფილის
სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტები
და
ლაბორატორიები;
არასამთავრობო ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შესაბამისი
აკადემიური თანამდებობა.

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
სამართლის ფაკულტეტი

საგანმანათლებ
ლო პროგრამის
დასახელება
აკადემიური
განათლების
საფეხური
საგანმანათლებ
ლო
პროგრამის
ტიპი
მისანიჭებელი
კვალიფიკაცია
სწავლის
ხანგრძლივობა
ასათვისებელი
კრედიტების
რაოდენობა
პროგრამის
ხელმძღვანელი

გამოყენებითი ეკონომიკა (Aplied Economics)
დოქტორანტურა (III საფეხური)

აკადემიური

გამოყენებითი ეკონომიკა (Applied Economics)
3 აკადემიური წელი (6 სემესტრი)
180 ECTS კრედიტი

1) ნანა რინკიაშვილი, ასოც. პროფესორი
2) მაია გონაშვილი - ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

საგანმანათლებ სადოქტორო პროგრამის მიზანია ეკონომიკურ მეცნიერებაში შემოქმედებითად
ლო პროგრამის მოაზროვნე, საერთაშორისო დონის მკვლევარის მომზადება. კერძოდ, მომავალი
მკვლევარებისთვის:
მიზნები
 დამოუკიდებელი მეცნიერული და მკვლევარის
აზროვნების
ჩამოყალიბება,
 ეკონომიკის დარგში არსებული თეორიული შეხედულებებისა და პრაქტიკული
პროცესების კრიტიკული შეფასება–გადაფასების უნარების ჩამოყალიბება,
 ახალი მეცნიერული იდეების თეორიული კონსტრუირების მექანიზმების
ფორმირების უნარის გამომუშავება,
 ეკონომიკის
დარგობრივ
კომპეტენციებთან
მიმართებაში
პრობლემათა
გადაწყვეტის უნარების გამომუშავება;
 ეკონომიკისა და მომიჯნავე დისციპლინების ურთიერთდაკავშირების გზით
ცოდნის განზოგადებისა და პრობლემის კომპლექსურად გააზრების უნარების
ფორმირება;
 ობიექტური თვითშეფასებისა და მუდმივი პროფესიული სრულყოფისაკენ
სწრაფვის ფორმირება;
სწავლის შედეგები

საგანმანათლებ
ლო
პროგრამით

კრიტერიუმები
ცოდნა და

დარგობრივი კომპეტენციები

დოქტორანტს ეცოდინება:

გათვალისწინე
ბული
სწავლის
შედეგები

გაცნობიერება

ფლობს სისტემურ და სიღრმისეულ თეორიულ ცოდნას
მიკრო– და
მაკროეკონომიკის,

ეკონომიკის

რაოდენობრივი,

თვისებრივი,
ეკონომიკური

(მიკრო-მაკრო

დონეზე),

სტატისტიკური და
ეკონომეტრიკული

კვლევის

მეთოდებს

უახლეს

მიღწევებზე
დამყარებულ ცოდნას, რაც არსებული ცოდნის
გაფართოებისა თუ
ინოვაციური

მეთოდების

გამოყენების

საშუალებას

იძლევა

(რეფერირებადი

პუბლიკაციისათვის

აუცილებელი

სტანდარტის
დონეზე)
სისტემური და სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე
აცნობიერებს
პრობლემებს როგორც ეკონომიკის, ისე სოციალური
მეცნიერებების
მომიჯნავე სფეროებში. მას შეუძლია აწარმოოს
თეორიული ან
გამოყენებითი

კვლევა,

რომელიც

საშუალებას

მას
აძლევს

გაამდიდროს არსებული ცოდნა ამ სფეროში;
მოახდინოს
არსებული

ცოდნის

ხელახალი

გააზრებისა

ამასთან
და

ნაწილობრივ
გადაფასების

გზით
ცოდნის
ფარგლების

განახლებული

გაცნობიერება;
საზოგადოებასთან

ურთიერთობების
თანამედროვე

ტექნოლოგიები;

ეკონომიკაში დაგროვილი პრობლემები და ამ
პრობლემათა

გადაჭრის ინოვაციური მექანიზმები.
ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

დოქტორანტი შეძლებს:
ინდივიდუალური,

ჯგუფური
და
ორგანიზაციული

ეფექტიანობის მართვას;
გლობალიზაციის

პროცესების

თავისებურებების

შესწავლას

და

ეროვნ

ორგანიზაციულ
კულტურაზე

გავლენის

დადგენას;
მიკრო და მაკრო ეკონომიკური პოლიტიკის
ანალიზს;
ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილებების
შეფასებას;
ალტერნატივების შეფასებასა და მართვას;
ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზს;
გააანალიზოს განვითარებული საბაზრო
ეკონომიკის ქვეყნების
გამოცდილება

და

გააცნობიეროს,

როგორი

უნდაიყოს
სახელმწიფოს როლი და ეკონომიკური
პოლიტიკა ეკონომიკის
განვითარების ხელშეწყობის საქმეში.
კონკრეტული მოვლენის დროში პროგნოზირებას;
კვლევითი პროექტების შედგენასა და მართვას.
პროექტისთვის
საჭირო რესურსების მოძიებას.
ინოვაციური

კვლევის

დამოუკიდებლად

განხორციელება და ზედამხედველობა;
შემუშავება

ახლებური
კვლევითი
ანალიტიკური

და

მეთოდებისა და მიდგომებისა, რომლებიც
ახალი
ცოდნის
შექმნაზეა ორიენტირებული და შემდგომ

დაგ

შესაბამისად აისახება
რეფერირებად პუბლიკაციებში;
შერჩევითი დაკვირვების პრაქტიკაში გამოყენება;
კვლევის

წარმოების

პროცესში

გამოიყენოს

ჰიპოთ

შეფასების მეთოდები;

დასკვნის უნარი

დოქტორანტი შეძლებს:

კრიტიკული

მიდგომის

გათვალისწინებით

რთული

და

წინააღმდეგობრივი მონაცემების ანალიზსა და სინთეზს;

დაგეგმოს

და

განახორციელოს

(საჭიროების

შემთხვევაში
უხელმძღვანელოს) სამუშაო დამოუკიდებლად საკუთარი
და ჯგუფის
სხვა წევრების შესაძლებლობების გათვალისწინებით;

სოციალურ-ეკონომიკური

მოვლენებისა
პროცესების

და

განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორების კვლევა, ანალიზი,
დასკვნების
დამოუკიდებლად შემუშავება;

ბაზრების

სტატისტიკურ

მოდელირებას

და

პროგნოზირებას,
ინდექსების კვლევაში გამოყენებას და ასახვას.

პრობლემის

გადაჭრისათვის

სწორი

და

გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;

კომუნიკაციის
უნარი

დოქტორანტი შეძლებს:

აქტიურად

ჩაერთოს

საზოგადოებრივი

ცხოვრების
სოციალურ–ეკონომიკურ პროცესებში.
მონაწილეობა მიიღოს

ეფექტ

სატელივიზიო

დებატებში,

საგაზეთო

პუბლიკაციებში,
გამოიყენოს მასმედიის სხვა საშუალებები და
საზოგადოებას
გააცნოს წარმოებული კვლევის ღირებული
შედეგები ქართულ
და სხვა უცხოურ ენაზე;
 არ გაექცეს მიმდინარე დისკუსიებს
საზოგადოებისთვის
პრობლემატურ და აქტიურ საკითხებზე. ახალი
ცოდნის
არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად
და გარკვევით წარმოაჩინოს,

ეკონომიკის სფეროში. ითანამშროლოს
საზოგადოების სხვა
წევრებთან

და

შეეცადოს

მათთან

ერთად

მოძებნოს
პრობლემათა მოგვარების შესაძლო ვარიანტები.

წამყვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან კომუნიკაციის
სხვადასხვა
საშუალებებით ეკონომიკის დარგში უახლესი ინფორმაციის
მიღება და
გაცემა;


საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თემატურ
პოლემიკაში
ჩართვა უცხოურ ენაზე;

სწავლის უნარი

დოქტორანტი შეძლებს:
უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან
გამომდინარე,
ახალი იდეების ან პროცესების განვითარების
მზაობა სწავლისა
და საქმიანობის, მათ შორის, კვლევის პროცესში;



იყოს

თვითკრიტიკული

და

მოახდინოს

მცდ

დასკვნების მეცნიერული შეფასება და კორექტირება;


უმოკლეს

დროში

გაეცნოს

ეკონომიკაში

წარმოებულ
ნებისმიერ ახალ და ღირებულ კვლევას;


არ მოექცეს არსებული დოქტრინების,

სტერეოტიპების,
გაბატონებული მენტალიტეტის გავლენის ქვეშ.
მოიძიოს ახალი
ინფორმაცია და განავითაროს მიღწეული შედეგები.
ღირებულებები

დოქტორანტი:
იცნობს ეკონომიკის საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს.
 მოწოდებულია,

ეკონომიკის

სფეროში

ღირებულე

დამკვიდრების გზების კვლევისსა და მათ დასამკვიდრებ
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.
დასაქმების
სფერო

ეკონომიკის დოქტორს შეუძლია საქმიანობის განხორციელება აკადემიურ და
სამეცნიერო სფეროებში, სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში, აგრეთვე საჯარო, კორპორაციულ, არასამთავრობო თუ
საერთაშორისო ორგანიზაციებში.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი

საგანმანა
თლებლო
პროგრამი
ს
დასახელე
ბა

ახალი და უახლესი ისტორია

აკადემიუ
do IIII დოქტორანტურა
რი
განათლებ
ის
საფეხური
საგანმანა
aka აკადემიური სადოქტორო
თლებლო
პროგრამი
ს ტიპი
მისანიჭებ ისტორიის დოქტორი
ელი
კვალიფიკ
აცია
სწავლის
სამი აკადემიური წელი
ხანგრძლ
ივობა
ასათვისე 180 კრედიტი
ბელი
კრედიტე
ბის
რაოდენო
ბა
პროგრამი გიორგი გოცირიძე, პროფესორი მსოფლიო ისტორიის მიმართულებით
ს
ტელეფონები: (8350)27-07-50 (599)27-66-47; el.fosta; goda08@yahoo.com
ხელმძღვა
ნელი
თანამედროვე პირობებისთვის შესაფერისი პროფესიონალი კადრის _ ისტორიის
საგანმანა
თლებლო
პროგრამი
ს მიზნები

დოქტორის მომზადება, რომელიც შეძლებს თანამედროვე და წარსულ ისტორიულ
მოვლენებს შორის ურთიერთობის დადგენასა და შეფასებას, სხვადასხვა პერიოდს
შორის ლოგიკური კავშირების დამყარებას, ბიბლიოგრაფიული ლიტერატურის,
საარქივო მასალებისა და ინტერნეტ რესურსების გამოყენებას კვლევის პროცესში,
ისტორიის ამა თუ იმ პერიოდისა და მოვლენის შესახებ ისტორიოგრაფიული
თვალსაზრისების

ერთმანეთთან

შეჯერებასა

და

საკუთარი

შეხედულებების

ჩამოყალიბებას, როგორც წერით, ასევე ზეპირ მეტყველებაში, ისტორიული კვლევაძიებისა და დებატების მეცნიერულ დონეზე წარმართვას,

პროგრამი
თ

ცოდნა და
გაცნობიერება

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების
შემდეგ დოქტორანტს საფუძვლიანად აქვს
ათვისებული ახალი და უახლესი ისტორიის

გათვალი
სწინებუ
ლი
სწავლის
შედეგები

შესახებ უახლეს მიღწევებზე დამყარებული
ცოდნა,
რაც
მას
არსებული
ცოდნის
გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების
გამოყენების საშუალებას აძლევს.
დოქტორანტს
აქვს
სხვადასხვა
სახის
ისტორიული
კვლევის
მიდგომებისა
და
მეთოდების ცოდნა, მრავალმხრივი ისტორიული
მასალის თანმიმდევრული ორგანიზების უნარი
და სხვ.
დოქტორანტი
აცნობიერებს
ისტორიული
ხედვების
განსხვავებულობას სხვადასხვა პერიოდსა და
კონტექსტში.
მიღებული ცოდნის ხელახლად გააზრების გზით
კარგად აცნობიერებს ახალი და უახლესი
ისტორიის საკითხთა მრავალფეროვნებას, რაც
საშუალებს აძლევს დოქტორანტს კვლევისათვის
აირიჩიოს ერთ–ერთი აქტუალური პრობლემა.
მან იცის კვლევის ახალი მეთოდები, რაც
საშუალებას აძლევს დოქტორანტს მოამზადოს
პუბლიკაციები

საერთშორისო

სტანდარტების

დონეზე.

ცოდნის
პრაქტიკაში
გამოყენების
უნარი

შეუძლია:
კვლევისშედეგებისსამეცნიეროსაზოგადოები
სათვისგაცნობა, სამეცნიეროპროექტებისდაწერა,
დროისშესაბამისითემატიკისგანსაზღვრა,
მომავალშიახალისამეცნიეროკადრებისმომზადებ
ა;
დამოუკიდებლად,
სრულყოფილადგანახორციელოსახალიცოდნისმ
იღებასთანდაკავშირებულისაკითხებიახალდაუა
ხლესისტორიაში;
სრულფასოვნად დაგეგმოს,
დამოუკიდებლად განახორციელოს
ორიგინალური კვლევები ახალ და უახლეს
ისტორიაში; ასევე ზედამხედველობა გაუწიოს
მუშაობის სწორად წარმართვას;
დამოუკიდებლადშეუძლია:
ორიგინალურისამეცნიერონაშრომისდასრულ

ებულისახითწარმოდგენა;
დღევანდელისტორიულმდგომარეობასადაწა
რსულსშორისკავშირისკრიტიკულიაღქმა;
თანამედროვე კვლევითი მეთოდების
გამოყენება კვლევის სხვადასხვა ვარიანტებში,
რაც ახლის აღმოჩენასთანაა დაკავშირებული და
შესაძლებლობას აძლევს დოქტორნტს მიღებული
შედეგები ასახოს საერთაშორისო რეფერირებად
პუბლიკაციებში / სამეცნიერო კონფერენციებში
და სადისერტაციო ნაშრომში.

კომუნიკაციის
უნარი

შეუძლია მიღებული ცოდნა გამოიყენოს
ნებისმიერ სამეცნიერო კონფერენციებსა და
დარგის შესაბამის სამეცნიერო საზოგადოებასთან
დასმულ პრობლემურ საკითხებზე კამათში
ქართულ და უცხოურ ენებზე, რაც ხელს
შეუწყობს მას შემდგომში სამეცნიერო კვლევითი
მუშაობის წარმართვაში.
შეუძლია კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება,
საჭირო ინფორმაციის მოძიება, მიღებული
ინფორმაციის დამუშავება და სხვებისათვის
გადაცემა

daskvnis unari
ისტორიულიმოვლენებისანალიზი,
მათშორისმიზეზშედეგობრივიკავშირისდადგენა,
საკუთარიშეხედულებებისდაცვადადასაბუთება;
ახალი, რთული წინააღმდეგობრივი
მოსაზრებების კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი
და შეფასება;
სწორად შეაფასოს და კრიტიკულად
გაანალიზოს ყველა ის საკითხი, რომელთანაც მას
აქვს შეხება;
კვლევის სწორად, კრიტიკულად წარმართვის
საფუძველზეზე გამოიტანოს სწორი,
მიზანმიმართული დასკვნები, შეიმუშაოს ახალი
მეთოდოლოგია და ხელი შეუწყოს დარგის
განვითარებას;
აქვს დარგში წამოჭრილი პრობლემების
გადასაჭრელად სწორი გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღების უნარი.

.

სწავლის უნარი შეუძლია ახალ და უახლეს ისტორიის სფეროში
ახალი
იდეების
ძიება,
დამოუკიდებლად
პრობლემური საკითხების დასმა, გადაწყვეტა და
შემდგომი განვითარება მეცნიერულ დონეზე,
დარგში
მსოფლიოს
თანამედროვე
შეხედულებების
გაანალიზება
მათი
შემოქმედებითად გამოყენების მიზნით.
დოქტორანტს
შეუძლია
ორიგინალური
დოკუმენტების, ისტორიული საბუთებისა და
ისტორიოგრაფიული
ტექსტების
კითხვა,
თანამედროვე
გლობალური
პროცესების
ანალიზი,
კომპლექსური
ისტორიული
ინფორმაციის თანმიმდევრულად გადმოცემა. .

ღირებულებები დოქტორანტი კვლევის პროცესში სწავლობს რა
სხვადასხვა ქვეყნებს, მათ კულტურას,
ამკვიდრებს მათდამი პატივისცემისა და
ტოლერანტიზმის პრინციპებს, მეცნიერული
დაკვირვებების საფუძველზე შეუძლია
განსაზღვროს ძირითადი ღირებულებები და
კვლევის საფუძველზე შეიმუშაოს ახალი
მეთოდები ამ ღირებულებათა
დასამკვიდრებლად. მუშაობის პროცესში პატივს
სცემს განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს
აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, შეუძლია
არამარტო ღირებულებათა დამკვიდრების
გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება

დასაქმებ
ის სფერო

დოქტორის აკადემიური ხარისხი ასოცირდება აკადემიურ ან კვლევით საქმიანობასთნ,
შესაბამისად,
დოქტორი
შეიძლება
დასაქმდეს
სასწავლო
და
კვლევით
დაწესებულებებში

საგანმანა
თლებლო ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა
პროგრამი
ს
დასახელე
ბა
do III დოქტორანტურა
აკადემიუ
რი
განათლებ
ის
საფეხური
aka აკადემიური სადოქტორო
საგანმანა
თლებლო
პროგრამი
ს ტიპი
მისანიჭებ ფილოლოგიის დოქტორი
ელი
კვალიფიკ
აცია
სწავლის
სამი აკადემიური წელი
ხანგრძლ
ივობა
ასათვისე 180 კრედიტი
ბელი
კრედიტე
ბის
რაოდენო
ბა
პროგრამი 558562562 / 558104283
ს
ხელმძღვა
ნელი
keti.gigashvili@gmail.com; maianinidze@yahoo.com

საგანმანა
თლებლო
პროგრამი
ს მიზნები

პროგრამის მიზანია დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირის მომზადება
ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო სფეროში, რომელსაც უახლესი კვლევების
მიღწევების

გათვალისწინებით,

საფუძველზე, მაღალკვალიფიციურ
დარგის ტრადიციული თუ

სწავლების

თანამედროვე

ტექნოლოგიების

დონეზე, საფუძვლიანად ექნება ათვისებული

თანამედროვე მიდგომები და კვლევის მეთოდები;

დამოუკიდებლად შეეძლება სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და კვლევის წარმართვა
უკეთესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო შედეგების მისაღწევად, ორიგინალური
კვლევითი ნაშრომის შექმნა, სამეცნიერო ფორუმებზე მოხსენებების წაკითხვა,
საკუთარი

შეხედულებების

დასაბუთება,

კომუნიკაცია

დარგის

წამყვან

სპეციალისტებთან, უმაღლეს სასწავლებელში სალექციო კურსების მაღალ დონეზე
წარმართვა, დროისა და ბაზრის მოთხოვნების შესატყვისი ისეთი კვლევითი
პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება, რომლებიც მნიშვნელოვანი იქნება არა
მხოლოდ

ქართული

ტექსტოლოგიისა

და

საგამომცემლო

სფეროს

განვითარებისათვის, არამედ გარკვეულ წვლილს შეიტანს ამ დარგის ზოგადი
თეორიებისა და ტექნოლოგიების სრულყოფაში.
ქართული

ფილოლოგიის

სამეცნიერო-კვლევითი

დეპარტამენტში

2010

წლიდან

ხორციელდება

პროექტი: „XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა

ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა“. პროექტმა უკვე სამჯერ
მოიპოვა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო გრანტი
ფუნდამენტური კვლევებისათვის (2011; 2013; 2016). მის ფარგლებში, წინასაწარი
კვლევით, დაგეგმილია 30 ტომის გამოცემა. დღეისათვის გამოცემულია 7 ტომი.
ამჟამად მზადდება მე-8 ტომი.
2012 წლის აგვისტოში ფილოლოგიის დეპარტამენტში განხორციელება
დაიწყო სამეცნიერო-კვლევითმა პროექტმა „ვოდევილი ქართულ მწერლობაში
(აკადემიური გამოცემა, I და II ტომები).“2015 წელს გამოიცა მისი 2 ტომი.

პროექტების
პროგრამის

სამეცნიერო

ერთ-ერთი

ხელმძღვანელია

ხელმძღვანელი

ქეთევან

წინამდებარე
გიგაშვილი,

სადოქტორო

ხოლო

მეცნიერ-

კონსულტანტი _ პროგრამის თანახელმძღვანელი მაია ნინიძე.
წინამდებარე სადოქტორო პროგრამის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი მოტივი
სწორედ ამ პროექტების განხორციელებისათვის ხელშეწყობა და ახალგაზრდა
მეცნიერთა აღზრდაა მოქმედი კვლევითი პროექტების ბაზაზე.
2016 წელს წინამდებარე სადოქტორო პროგრამის განვითარების მიზნით
მოვამზადეთ პროექტი და მონაწილეობა მივიღეთ შოთა რუსთაველის ეროვნული

სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებულ სადოტორო პროგრამების განვითარების
კონკურსში. მოვიპოვეთ გრანტი (I ადგილი 4 გამარჯვებულ პროექტს შორის) 216422
ლარის ოდენობით.

სწავლის შედეგები:
პროგრამი
თ
გათვალი
სწინებუ
ლი
სწავლის
შედეგები

ცოდნა და

►საგანმანათლებლოპროგრამისდასრულებისშემდეგდოქტორანტსსა

გაცნობიერება:

ფუძვლიანადაქვსათვისებულიტექსტოლოგიასა
დაგამოცემათმცოდნეობაშიუახლესმიღწევებზედამყარებულიცოდნა.
►იცნობს თანამედროვე მეთოდებსა და მიდგომებს,
რაცარსებულიცოდნისგაფართოებისადაინოვაციურიტექნოლოგიების
საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე
გამოყენებისსაშუალებასაძლევს.
►განვითარებული აქვს კრიტიკული აზროვნება, აქვს უნარი,
ხელახლა გაიაზროს არსებული ცოდნა ტექსტოლოგიისა და
საგამომცემლო დარგის ყველა საკითხთან მიმართებით და, მისი
ნაწილობრივ გადაფასების გზით, გააცნობიეროს ცოდნის
განახლებული ფარგლები.
► აცნობიერებს ტექსტოლოგიურ და საგამომცემლო ამოცანათა არსს
და ეძებს მათი გადაჭრის პროფესიულ გზებს.
►აცნობიერებს

საკუთარ

ინტერესებსა

და

შესაძლებლობებს

პროფესიასთან მიმართებით, შეუძლია დამოუკიდებლად აირჩიოს
მათი შესატყვისი საკვლევი ტექსტოლოგიური თუ საგამომცემლო
თემატიკა და განახორციელოს კვლევა რეფერირებადი პუბლიკაციის
საერთაშორისო დონეზე.
ცოდნის

შეუძლია:

პრაქტიკაში

►ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო დარგში მიმდინარე

გამოყენების

პროცესების ცოდნის საფუძველზე მიმართულების განსაზღვრა,

უნარი

პროექტების შექმნა და ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად

დაგეგმვა.
►როგორც ინდივიდუალური კვლევის განხორციელება, ისე
ჯგუფთან ერთად მუშაობა და მუშაობის პროცესისა და ახალგაზრდა
კადრების კვალიფიციური ზედამხედველობა.
► ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებული ახლებური მეთოდებისა
და მიდგომების შემუშავება კონკრეტული ტექსტოლოგიური და
საგამომცემლო საკითხების საკვლევად.
►ეპოქის გამოწვევების შესაბამისი მეთოდების გამოყენება და მათი
მისადაგება საკუთარი კვლევითი ამოცანებისთვის.
►სწავლა არა უბრალოდ ინფორმაციის დასაგროვებლად, არამედ მისი
მუდმივი ეფექტური გამოყენებისათვის.
დასკვნის

შეუძლია:

უნარი

► ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო სფეროს სხვადასხვა
პრობლემასთან დაკავშირებით გამოთქმული განსხვავებული
მოსაზრებების კრიტიკული შეფასება, ობიექტური ანალიზი,
საკუთარი შეხედულების მკაფიოდ ჩამოყალიბება, არგუმენტირება და
დაცვა.
► კონკრეტული მაგალითების სისტემური კვლევა, სინთეზირება და
ზოგადი დასკვნების შემუშავება.
► საკუთარი კვლევითი აქტივობების რეფლექსირება და სწორი
დასკვნების დამოუკიდებლად გამოტანა მუშაობის ყველა ეტაპზე.
► საკუთარი თავისადმი და სამეცნიერო ნაშრომისადმი
თვითკრიტიკული დამოკიდებულება და მუდმივი ზრუნვა
სრულყოფისათვის.
► არაორდინალური პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომა და
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.
► ახლებური მეთოდოლოგიისა და ტექნოლოგიების მისადაგება
წამოჭრილი ახალი პრობლემებისადმი.

კომუნიკაციის

► ძველი და ახალი ცოდნის რეფლექსირებით საკუთარი

უნარი

მოსაზრებების წარმოჩენა და დაცვა ნებისმიერი აუდიტორიის წინაშე.
► რეგლამენტირებულ დროში თავისი სათქმელის მოკლედ
ჩამოყალიბება ისე, რომ არ დაიკარგოს მთავარი აქცენტები.
►ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია აუდიტორიის
წინაშე, საკუთარი მოსაზრებების მკვეთრი არგუმენტირება და
პოლემიკის დროს სამეცნიერო ეტიკეტის დაცვა, მოხსენებისა და
პრეზენტაციის წარმოდგენა უცხო ენაზე.
► თანამშრომლობა კოლეგებთან აზრთა ურთიერთგაზიარებისა და
ერთობლივი პროექტების განსახორციელებლად.
► დისტანციური კომუნიკაცია უცხოელ კოლეგებთან და მათი
გამოცდილების გაზიარება.
► პროფესიულ სოციალურ ფორუმებში მონაწილეობა.

სწავლის

შეუძლია

უნარი

► ტექსტოლოგიისა და საგამომცემლო დარგში უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნიდან ახალი ცოდნისა და იდეების გენერირება
და მათ განსახორციელებლად პროცესების წარმართვა.
► ახალი ცოდნის შეძენისათვის მუდმივი მზაობა პროფესიული
საქმიანობისა და კვლევის პროცესში.
► სწავლა არა მხოლოდ წაკითხვით, არამედ დაკვირვებით, მოსმენით,
გაანალიზებით, ცხოვრებისეული მაგალითით და სხვ.
►საკითხის კვლევის ისტორიის გაანალიზების საფუძველზე მისი
შემდგომი განვითარების გზების დასახვა.
►მოხსენებების,
მომზადება

პუბლიკაციებისა

არსებული

და

სადისერტაციო

მოთხოვნებისა

სტანდარტების დონეზე, რაც

და

ნაშრომის

საერთაშორისო

ხელს შეუწყობს დარგის შემდგომ

განვითარებას.
ღირებულებებ

►

ი

გამოცემათმცოდნოებასთან

იცნობს

ღირებულებებს,

და

იკვლევს

ტექსტოლოგიასთან

დაკავშირებულ

როგორებიცაა:

ავტორის

ისეთ

და

პროფესიულ

ბოლო

ნების

გათვალისწინება, საავტორო უფლებების დაცვა, მეცნიერული ეთიკა
და სხვ.
►

ამ

ღირებულებათა

დასამკვიდრებლად

ეცნობა

მსოფლიო

გამოცდილებას და შეიმუშავებს ინოვაციურ მეთოდებს.
► თავად იცავს ამ ღირებულებებს.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა: განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრის №3 ბრძანებითა (2007 წლის 5 იანვარი, ქ. თბილისი) და სსიპ იაკობ
ცოდნის
შეფასების გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესაბამისი
სისტემა
რეგულაციით. პროგრამით გათვალისწინებულისასწავლო კომპონენტი ფასდება
100 ქულიანი სისტემით შემდეგი შეფასების სისტემის მიხედვით:
ხუთი სახის დადებითი შეფასება:
1) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;
2) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;
3) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;
4) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;
5) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;
ორი სახის უარყოფითი შეფასება:
1)

(FX)

ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი

მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.
2) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ
სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით
დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ზემოთ
მოყვანილი ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით.
სადისერტაციო ნაშრომის შეფასებას ახდენს კოლეგიის თითოეული წევრი
დამოუკიდებლად შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

სადოქტორო ნაშრომი ფასდებამაქსიმუმ 100 ქულითშემდეგი სისტემის
მიხედვით:
ა)საუკეთესო (summa cum laude) - შესანიშნავი ნაშრომი;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს ყოველმხრივ აღემატება;
გ) კარგი (cum laude) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
აღემატება;
დ) საკმარისი (bene) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
ყოველმხრივ აკმაყოფილებს;
ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) - შედეგი, რომელიც ხარვეზების მიუხედავად,
წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;
ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო ვერ აკმაყოფილებს;
ზ) ცუდი (sub omni canone) (40% და ნაკლები) - შედეგი, რომელიც წაყენებულ
მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.
ზემოთ მოყვანილი„ა“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების
მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტს ენიჭება დოქტორის აკადემიური ხარისხი,
„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში,
დოქტორანტს

ენიჭება

ერთი

წლის

განმავლობაში

გადამუშავებული

სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლება, ხოლო „ზ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული შეფასების მიღების შემთხვევაში, დოქტორანტი კარგავს
იმავე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.

დასაქმებ
ის სფერო

დოქტორის

აკადემიური

ხარისხი

ასოცირდება

აკადემიურ,

ან

კვლევით

საქმიანობასთან, შესაბამისად, დოქტორი შეიძლება დასაქმდეს სასწავლო და
კვლევით დაწესებულებებში პედაგოგად, მთავარ, წამყვან ან რიგით მეცნიერთანამშრომლად სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებაში.გარდა ამისა,მან შეიძლება
იმუშაოს რედაქტორად სხვადასხვა გამომცემლობაში, აგრეთვე _ხელმძღვანელად, ან
მთავარსპეციალისტად საჯარო სამსახურში, სხვა სამთავრობო და არასამთავრობო

ორგანიზაციებში და სხვ.

