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აკრედიტებულია
პროგრამის ხელმძღვანელი:
მანანა ტაბიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

პროგრამის მიზანი:
ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით.

პროგრამა საშუალებას იძლევა:
გაიარო სავალდებულო სასწავლო კურსები ქართული ენისა და ქართული ლიტერატურის ისტორიის მიმართულებით;
საკუთარი სურვილით დააკომპლექტო არჩევითი სასწავლო კურსები;
შეისწავლო უცხო ენა B2 დონეზე;
აირჩიო დამატებითი (minor) პროგრამა საუნივერსიტეტო მასშტაბით შეთავაზებული დამატებითი სპეციალობებიდან;
სურვილის შემთხვევაში შეისწავლო მეორე ენა სასურველი დონით (A1-B2).
საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები (42 კრედიტი)
აკადემიური წერა და საოფისე ტექნოლოგიები
საქართველოს ისტორია

უცხოენა (ინგლისური/რუსული/ფრანგული/ გერმანული) A1/A2/B1/B2

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (120 კრედიტი)
ქართული ენის ფონეტიკა
ქართ. ენის მორფოლოგია /სახელი/
ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/
ქართული ენის სინტაქსი
ქართული ენის ლექსიკოლოგია
ქართველოლოგიის შესავალი
ქართველური დიალექტოლოგია /ზოგადი
კურსი/

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ხანის
ქართ. ლიტ. ისტ. 1 (V-XI სს)
შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ხანის
ქართ. ლიტ. ისტორია 2 (XI-XVIII სს)
XIX ს. ქართული ლიტ. ისტორია -1
XIX ს. ქართული ლიტ. ისტორია - 2
XX-XXI ს. ქართ. ლიტ. ისტორია 1
XX-XXI ს. ქართ. ლიტ. ისტორია 2
რუსთველოლოგია

ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები
ქართული ზეპირსიტყვიერება
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია
ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია
საქართ. სამოციქულო ეკლესიის ისტორია უძვ.
დროიდან XXI საუკუნემდე
ძველი ქართული საისტორიო და საეკლესიო
მწერლობის ენა
დამწერლობის ისტორია
ზოგადი ენათმეცნიერება

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (120 კრედიტი)
თანამედროვე ქართული ენის ნორმები და
სტილისტიკა
ქართული ენის ისტორია
ქართული ენის ლექსიკოგრაფია
სოციოლინგვისტიკის შესავალი
ენა და იდენტობა
მედიაენა
კორპუსის ლინგვისტიკა
/ქართველოლოგიური კონტექსტი/
ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა
ენობრივი დისკუსიები საქართველოში
(XIX-XXI საუკუნეები)
გრამატიკული აზროვნების ისტორია
დარგობრივი ტერმინოლოგია
ოფიციალურ-საქმიანი დოკუმენტაციის ენა
სახელდების პრინციპები და მოტივაცია
ონომასტიკის შესავალი

12 კრედიტიანი ენები:
აფხაზური ენა I, II
ახალი სომხური ენა I, II
თურქული ენა I, II
სპარსული ენა I, II
ძველი ბერძნული ენა I, II
ლათინური ენა I, II
საბაკალვრო ნაშრომი (6 კრედიტი)

ლინგვოპოლიტოლოგია
(ქართველოლოგიური კონტექსტი)
ქართველი ერის ეთნიკური ისტორია
ქრისტიანობა და ქართული კულტურა
ქართული ლიტერატურული კრიტიკის
ისტორია (XIX-XX სს)
მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია
(ზოგადი კურსი)
მხატვრული ტექსტის ანალიზი
ქართული პოეტური აზროვნების
ევოლუცია მე-19 საუკუნეში
ქართული მწერლობა ევროპულ
სალიტერატურო კრიტიკაში
კავკასიური ფოლკლორი
ლექსმცოდნეობა
ხელნაწერთმცოდნეობა
პალეოგრაფია, ეპიგრაფიკა

ტექსტოლოგიური კვლევის საფუძვლები
ქართული სამწიგნობრო- მთარგმნელობითი
სკოლები
ქართული მოდერნისტული და
პოსტმოდერნისტული მწერლობა
ინტერკულტურულ მოვლენათა კონტექსტში
ქართული საზოგადოებრივი აზრის
განვითარების ისტორია (XIX საუკუნე)
შესავალი თარგმანმცოდნეობაში
თარგმანი და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია
პრაქტიკუმი მხატვრულ თარგმანში
(ინგლისური ენა) - I, II
რუსული ენის პრაქტ. გრამატიკა I, II

თავისუფალი არჩევითი სასწავლო კურსები:
დემოკრატია და მოქალაქეობა
ქართული ხელოვნების ისტორია
ქართული კულტურის ისტორია
საგამომცემლო საქმის საფუძვლები
სამუზეუმო და საარქივო საქმე
საბიბლიოთეკო საქმე
სახელმწიფოსა და სამართლის
საფუძვლები

საღვთო სჯული
რელიგიები საქართველოში
მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია
ქართული ემიგრაციის ისტორია (1921 – 1980
წწ.)
სოციოლოგიის შესავალი
საქართველოს არქეოლოგია
საქართველოს ეთნოლოგია

