პროფესიული ესე
ორი შემოთავაზებული თემა:



“რა არის ფსიქოკონსულტირება?, რა საერთო აქვს და რითი განსხვავება ფსიქოთერაპიისგან?”
“ფსიქოდიაგნოსტიკა და მისი მნიშვნელობა სხვადასხვა ფსიქოთერაპიულ მიმდინარეობებში”

ამ ორ თემას კონკურსანტი დამოუკიდებლად ამუშავებს დარგის შესაბამისი პროფესიული ლიტერატურის გამოყენებით.
ნაშრომის მოცულობა - არა უმეტეს 500 სიტყვა. ორიდან ერთ-ერთს კონკურსანტი წერს გამოცდაზე. გამოცდას ატარებს
უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი.
კონკურსანტი საჭირო დოკუმენტაციასთან
ლიტერატურის ნუსხას ცალ-ცალკე.

ერთად

წარმოადგენს

ორივე

თემის

დამუშავებისას

გამოყენებული

ესეს გასწორებისას პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში ნაშრომი შეფასდება 0 ქულით.

პროფესიული გამოცდილება
აღნიშნული დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს თანდართული ფორმით. ფორმა ეხება სპეციალობასთან
დაკავშირებული სასწავლო და სამუშაო გამოცდილებას, პროფესიულ ტრენინგებში, კონფერენციებში და სემინარებში
მონაწილეობას.

შეფასების კრიტერიუმები
ესეს შეფასების კრიტერიუმები (მაქსიმუმ 80ქულა):
საკითხის ირგვლივ არსებული
ლიტერატურის წარმოჩენა

მაქსიმალური ქულა

განხილული თანამედროვე ლიტერატურის
შესაბამისობა თემასთან და სანდოობა

10

წარმოდგენილი ლიტერატურის სინთეზი

10

ჯამი

20

ანალიზის კომპლექსურობა
წარმოდგენილი პოზიციის
მრავალმხრივობა

10

წარმოდგენილი თემატიკის სისტემური
ანალიზი მოცემულ საკითხთან
მიმართებაში

10

საკითხთან დაკავშირებული თანამედროვე
პრობლემატიკის ასახვა

10

ჯამი

30

არგუმენტაციის ლოგიკურობა
არგუმენტების რელევანტურობა
არგუმენტების სათანადო წყაროებით,

10

ქულა

მონაცემებითა და მაგალითებით გამყარება
ნაშრომში არგუმენტების ლოგიკურობა და
თანმიმდევრულობა
ჯამი

10
20

ნაშრომის ენა და სტილი, სტრუქტურა
სტილის, სტრუქტურის გამართულობა
(ლექსიკა/აკადემიური ენა,ზუსტი და
მკაფიო დებულებები, თანმიმდევრულობა
)

5

ენობრივი გამართულობა (სინტაქსური,
მორფოლოგიური, ორთოგრაფიული და
პუნქტუაციური წესების დაცვა)

5

ჯამი

10
ესეს მთლიანი ქულა

80 ქულა

პროფესიული გამოცდილება
სახელი, გვარი:
დაბადების თარიღი:
პირადი ნომერი:
მისამართი:
ტელეფონი:
ელ. ფოსტა:

1. განათლება
№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის
დასახელება

აკადემიური
ხარისხი

სპეციალობა

1.
*დამადასტურებელი საბუთი- ფსიქოლოგის ბაკალავრის დიპლომი

2.სამუშაო გამოცდილება პროფესიით
№ წლები
თანამდებობა
დეპარტამენტი/განყოფილება ორგანიზაცია
1.
2.
3.
*დამადასტურებელი საბუთი- წარმოადგინეთ დამსაქმებლისგან საბუთი

ნიშნების
საშუალო
მაჩვენებელი
GPA( Grade Point
Average)

3. პროფესიულ კონფერენციებში მონაწილეობა
№ წელი
ღონისძიების
დასახელება
1

ადგილი

მოხსენების სათაური

2
*დამადასტურებელი საბუთი- წარმოადგინეთ სერთიფიკატის ასლი ან ორგანიზაციიდან წერილი

4. პროფესიულ ტრენინგებში/სემინარებში მონაწილეობა
№ წელი

ღონისძიების
დასახელება

ადგილი

1
2
*დამადასტურებელი საბუთი- წარმოადგინეთ სერთიფიკატის ასლი ან ორგანიზაციიდან წერილი

პროფესიული გამოცდილების შეფასების კრიტერიუმები
მაქსიმალური
ქულა
1

ნიშნების საშუალო მაჩვენებელი GPA (Grade Point Average)
A-5ქულა B-4ქულა C-3ქულა D-2ქულა E-1ქულა

5

ქულა

2

10

სამუშაო გამოცდილება პროფესიით
1წელი და მეტი გამოცდილება 8-10ქულა
6 თვე და მეტი გამოცდილება 5-7ქულა
3თვე და მეტი გამოცდილება 4-6 ქულა
თვე და მეტი გამოცდილება 3-5 ქულა
ერთ თვემდე გამოცდილება 1-2 ქულა
არ არსებობის შემთხვევაში 0ქულა

3

პროფესიულ კონფერენციებში მონაწილეობა(მინიმუმ ერთი)

2,5

4

პროფესიულ ტრენინგებში/სემინარებში მონაწილეობა(მინიმუმ ერთი)

2,5

ჯამი

20

