
საქ.საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა 

 

საფეხური: მაგისტრატურა  

პროგრამა: “ფსიქო-დიაგნოსტიკა და კონსულტირება” 

საკონტაქტო პირი:   

პროგრამის ხელმძღვანელი თინათინ ფანცულაია;  

ტელ: 577540069 ელ.ფოსტა: tikapantsu@gmail.com  

პროგრამაზე მიღების მოთხოვნები და შეფასების სისტემა 

**საჭირო დოკუმენტაცია: ეს ჩასამატებელია უნივერსიტეტის მოთხოვნის შესაბამისად. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა 

კონკურსანტმა CV წარმოადგინოს, მხოლოდ თანდართული ფორმით; 

***  ორივე ესეს ამზადებენ სახლში, უნივერსიტეტში საგამოცდო ცენტრში აუცილებლად წერენ დანიშნულ დღეს ორიდან 

ერთერთს, რომელსაც მიაწვდის საგამოცდო ცენტრი. თან უნდა იქონიონ ორივე  ესესთვის გამოყენებული ლიტერატურა  

ცალ- ცალკე, რომელსაც დაწერენ იმასდაურთავენ თავიანთ ნაწერს. 

საგამოცდო მოთხოვნები და  კომპონენტები: 

სამაგისტრო პროგრამის “ფსიქო-დიაგნოსტიკა და კონსულტირება” კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს ფსიქოლოგიის 

ბაკალავრს. სწავლის მსურველმა საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების შემდეგ უნდა გაიაროს შიდასაუნივერსიტეტო 

გამოცდა.  გამოცდა შედგება სამი კომპონენტის: ინგლისური ენა, პროფესიული ესე, პროფესიული გამოცდილება- CV 

შეფასება.  

პროფესიული მაქსიმალური შეფასება -100 ქულა ( პროფესიული ესე მაქსიმუმ - 80 ქულა; პროფესიული გამოცდილება- CV-



20ქულა;   

ინგლისური ენა  მაქსიმალური შეფასება -100ქულა 

ინგლისური ენა 

კონკურსანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას B2 დონეზე. გამოცდას ატარებს უნივერსიტეტის უცხოენების ცენტრი. 

ცენტრის მიერ აღიარებული სერთიფიკატის წარდგენის შემთხვევაში კონკურსანტი თავისუფლდება გამოცდის 

ჩაბარებისგან.(სერთიფიკატების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ უნივერსიტეტის ენების ცენტრს). 

პროფესიული ესე 

ორი შემოთავაზებული თემა: 

 “რა არის ფსიქოკონსულტირება?, რა საერთო აქვს და რითი განსხვავება ფსიქოთერაპიისგან?” 

 “ფსიქო-დიაგნოსტიკა 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 ერთად წარმოადგენს ორივე თემის დამუშავებისას გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხას ცალ-ცალკე. 

ესეს გასწორებისას პლაგიატის აღმოჩენის შემთხვევაში ნაშრომი შეფასდება 0 ქულით. 

 

პროფესიული გამოცდილება CV 

 აღნიშნული დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს თანდართული CV-ის 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 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, 

მონაცემებითა და მაგალითებით გამყარება 

10  

ნაშრომში არგუმენტების ლოგიკურობა და 

თანმიმდევრულობა 

10  

ჯამი 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 (CV) 

 

სახელი, გვარი:  

დაბადების თარიღი:  

პირადი ნომერი:  

მისამართი:  

ტელეფონი:  

ელ. ფოსტა:  

 

 

1. განათლება        

№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის 

დასახელება 

აკადემიური 

ხარისხი 

სპეციალობა ნიშნების 

საშუალო 

მაჩვენებელი 

GPA( Grade Point 

Average) 

 

1.      
*დამადასტურებელი საბუთი- ფსიქოლოგის ბაკალავრის დიპლომი 

 

2.სამუშაო გამოცდილება პროფესიით         

№ წლები თანამდებობა დეპარტამენტი/განყოფილება ორგანიზაცია 

1.     



2.     

3.     
*დამადასტურებელი საბუთი- წარმოადგინეთ დამსაქმებლისგან საბუთი 

 

 

3. პროფესიულ კონფერენციებში მონაწილეობა 

№ წელი ღონისძიების 

დასახელება 

ადგილი მოხსენების სათაური 

1     

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  

ქულა 

1 ნიშნების საშუალო მაჩვენებელი GPA( Grade Point Average 5  



A-5ქულა B-4ქულა C-3ქულა D-2ქულა E-1ქულა 

2 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 

10  

3 პროფესიულ კონფერენციებში მონაწილეობა(მინიმუმ ერთი) 

 

2,5  

4 პროფესიულ ტრენინგებში/სემინარებში მონაწილეობა(მინიმუმ ერთი) 

 

2,5  

 ჯამი 20  

 

 

 


