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საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ქართული ფილოლოგია 

 

პროგრამის სახელწოდება 

ქართული ფილოლოგია 

აკადემიური განათლების საფეხური 

ბაკალავრიატი 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, კვალიფიკაციის კოდი 

ფილოლოგიის ბაკალავრი (სპეციალიზაცია: ქართული ფილოლოგია); კოდი: 1005 

სწავლების ენა 

ქართული 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა და სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები. საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის უფლება აქვთ სრული ზოგადი განათლების მქონე პირებს. პროგრამაზე ჩარიცხვა 

ხორციელდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ერთიან ეროვნულ 

გამოცდებზე არჩევითი საგნები: ლიტერატურა, ისტორია).  

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხვის წესი. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა 

შესაძლებელია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის“ შესაბამისად.  

მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ასევე, შესაძლებელია მობილობის წესით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 

წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

გადასვლის წესის“ შესაბამისად.  

შიდა მობილობა. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა მობილობა ცხადდება წელიწადში ორჯერ, 

კონკრეტული ვადები და პროცედურები განისაზღვრება უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით და ინფორმაცია რეგულარულად თავსდება უნივერსიტეტის 

ვებგვერდზე www.sangu.edu.ge. 
 

http://sangu.edu.ge/index.php
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საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა განისაზღვრება 100 სტუდენტით. 
 

სტრუქტურა და სწავლის ხანგრძლივობა 

პროგრამაზე სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობაა 4 წელი. ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 240 ECTS 

კრედიტი. 

პროგრამაში შედის:  

- 42 კრედიტის მოცულობის საუნივერსიტეტო სავალდებულო საგნები (მათ შორის მაქსიმუმ 30 კრედიტი - უცხო ენა), რომელთა მიზანია სტუდენტისათვის B2 დონეზე 

ერთი უცხო ენისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით აკადემიური კომუნიკაციის სწავლება; 

- 120 კრედიტის მოცულობის სპეციალობის სავალდებულო საგნები, რომლებიც უზრუნველყოფს ქართული ფილოლოგიის დარგშიფართო და კომპლექსური 

ცოდნით აღჭურვილი, ანალიტიკურად მოაზროვნე სპეციალისტის მომზადებას;  

- სულ მცირე, 18 კრედიტი შეუძლია სტუდენტს მოაგროვოს შემდეგი კატეგორიებიდან მისთვის სასურველი კომბინაციით: 

 არჩევითი სასწავლო კურსები ქართული ენის,  ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ქართველოლოგიის, ზოგადი ენათმეცნიერების,  

ლიტერატურათმცოდნეობის და თარგმანმცოდნეობის  მიმართულებებით; ასევე, სასწავლო კურსები, ფილოლოგიის მომიჯნავე სფეროდან, რომელიც  

სტუდენტს შეიძლება გამოადგეს  შრომითი საქმიანობის დროს (სასწავლო კურსების ჩამონათვალი იხ. დანართში);  

 12-კრედიტიანი უცხო ენები /აფხაზური, სომხური, თურქული, სპარსული, ბერძნული, ლათინური.../ ჯგუფი (იხ. დანართში); 

 საბაკალავრო ნაშრომი (6 კრედიტი). 

კერძოდ, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, სპაციალობის არჩევითი საგნების, ასევე, მისთვის საინტერესო მომიჯნავე დარგების სასწავლო კურსებით გაიღრმავოს 

ცოდნა ქართული ენის, ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ქარათული კულტურის, მსოფლიო ლიტერატურის, თარგმანმცოდნეობის, ზოგადი ენათმეცნიერების, 

სოციოლინგვისტიკისა და სხვა მიმართულებებით; გარდა ამისა, 12-კრედიტიანი რომელიმე უცხო ენის  (აფხაზური, სომხური, თურქული, სპარსული, ბერძნული, 

ლათინური და სხვ.) არჩევით, სტუდენტს მიეცემა პერსპექტივა, ქართველოლოგიის ინტერესების გათვალისწინებით დაგეგმოს სწავლის გაგრძელება  

აფხაზოლოგიის, ან ქართულ-სომხური, ქართულ-აზერბაიჯანული, ქართულ-სპარსული, ქართულ-ბერძნული, ქართულ-ბიზანტიური ურთიერთობების 

მიმართულებით.  თარგმანმცოდნეობის საგანთა ბლოკი შეთავაზებულია  სტუდენტის დასაქმების სფეროს გაფართოებით. 

ბაკალავრიატის დამამთავრებელ წელს სტუდენტს შეუძლია აირჩიოს 6-კრედიტიანი საბაკალავრო ნაშრომი, რომელშიც განსხვავებული თვალსაზრისების 

შეპირისპირების საფუძველზე წარმოდგენილი იქნება ერთი კონკრეტული თემის აკადემიური ანალიზი სამეცნიერო ლიტერტურის სათანადო მითითებით (სხვისი 

ინტელექტუალური შრომის დაცვით). 

საგანმანათლებლო საქმიანობისა და სამეცნიერო კვლევა-ძიებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბების მიზნით, სტუდენტს საშუალება აქვს, 

მონაწილეობა მიიღოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის (ფაკულტეტის) ქართველოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ექსპედიციებში, 

კონფერენციებში, დისკუსიებსა და სხვა სახის ღონისძიებებში; ასევე, ქართველოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალის: „ქართველოლოგიის აქტუალური 

პრობლემები“ გამოსაქვეყნებლად მომზადებისა და გამოცემის პროცესში.   

სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს, 240 კრედიტიდან 60 კრედიტი დამატებით გამოიყენოს სპეციალობის სხვა არჩევითი კურსებისათვის, ან თავისუფალი არჩევითი 

კურსებსათვის, ან  უნივერსიტეტის მიერ შეთავაზებული დამატებითი (minor) სპეციალობისათვის. 
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პროგრამის ხელმძღვანელი: 

მანანა ტაბიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ 

უნივერსიტეტის  პროფესორი; ტელ.:  + 995 32 232 -16 -39; + 599 96 92 70; ელ.-ფოსტა: mananatabidze@gmail.com 
 

 

პროგრამის მიზანი 

საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, სტუდენტს მისცეს ფართო და კომპლექსური საუნივერიტეტო განათლება ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით,  

გამოუმუშავოს მას ფილოლოგიური კვლევა-ძიებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. პროგრამა ორიენტირებულია ისეთი ბაკალავრის მომზადებაზე, რომელსაც:  

- ექნება აკადემიური ცოდნა ქართული სამწიგნობრო ენის, სხვა ქართველური ქვესისტემების, ზოგადად, ქართველთა 

ენობრივისამყაროსისტორიისადაქართულილიტერატურისისტორიისშესახებ;  

- ანტიკურიდაბიზანტიურილიტერატურისისტორიისმიმართულებით;  

- ქართულიზეპირსიტყვირებისგანვითარებისისტორიის, ჟანრებისადალიტერატურისთეორიისსაბაზოსაკითხებისშესახებ; 

- გაცნობიერებულიექნებალიტერატურათმცოდნეობითიდაენათმეცნიერულიკვლევისსპეციფიკა; 

- შეეძლებამხატვრულინაწარმოებისკრიტიკულიანალიზი, ინტერპრეტირებადაკომენტირება, მისიგანხილვაისტორიულ-კულტურულკონტექსტში. 

- 

ექნებაფილოლოგიისსფეროშირეფერატულიტიპისკვლევითიპროექტებისათვისაუცილებელიდოკუმენტურიმასალებისადალიტერატურისმოძიებისადასისტემატიზებ

ისუბარ-ჩვევები; 

- შეეძლებაგრამატიკულინორმებისადასტილისდაცვითწერითიდაზეპირიმეტყველება; ასევე, ერთუცხოენაზე (B2 დონეზე) კომუნიკაცია;  

- გათავისებულიექნებაპროფესიულიეთიკისპრინიციპები; 

- გაცნობიერებულიექნებაზნეობრივღირებულებათასისტემა, რომელიცნაირგვარადვლინდებაქართულწერილობითკულტურაში, 

რისშედეგადაცშეძლებსსაკუთარიწვლილისშეტანასმოქალაქეობრივიცნობიერებისამაღლებისპროცესში. 

 

პროგრამისმიზანია, სპეციალისტსგამოუმუშავოსისეთიპრაქტიკული უნარ-ჩვევები, 

რომისიყოსკონკურენტუნარიანიშრომისბაზარზედაიღვაწოსროგორცპიროვნულიწარმატებისმისაღწევად, ასევე, სახელმწიფოსინტერესებისგათვალისწინებით. 

 

სწავლის შედეგები 

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია: 
 

I. ქართულისამწიგნობროენისადასხვაქართველურიქვესისტემებისფონემატური, მორფოლოგიური, 

სინტაქსურიდასემანტიკურისტრუქტურებისკრიტიკულადგაანალიზება; 

mailto:mananatabidze@gmail.com
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II. ქართველთაენობრივისამყაროს, ქართველოლოგიისადაზოგადიენათმეცნიერებისძირითადისაკითხებისშესახებლოგიკურადმსჯელობა; 

III. ქართულიმწერლობისგანვითარებისეტაპებზე, შუასაუკუნეებისქართულილიტერატურისკონცეპტუალურ, ჟანრობრივდამხატვრულთავისებურებებზე, 

ქართულისასულიერომწერლობისძეგლებთანდაკავშირებულისტორიულ-ფილოლოგიურდათეოლოგიურსაკითხებზე, 

რუსთველოლოგიისაქტუალურპრობლემებზემსჯელობა; 

IV. ქართულიფოლკლორისჟანრულიდამხატვრულსახეთასისტემის, ახალიდაუახლესიქართულილიტერატურისძირითადიტენდენციების, იდეურ-

მხატვრულიდასტილურითავისებურებებისგაანალიზება, ინტერპრეტირებადაგანხილვაისტორიულ-კულტურულკონტექსტში. 

V. ანტიკურიდაბიზანტიურილიტერატურისგანვითარებისძირითადეტაპებზე, ჟანრებზე,   ცალკეულავტორთაშემოქმედებისძირითადპრობლემატიკაზე,  ბიზანტიურ-

ქართულილიტერატურულიურთიერთობისმნიშვნელოვანსაკითხებზე,  

ბიზანტიურიპერიოდისსხვადასხვაჟანრისბერძნულენოვანიდაქართულადნათარგმნიტექსტებისლინგვისტურ, ლიტერატურათმცოდნეობით, 

ტექსტოლოგიურდასაღვთისმეტყველოთავისებურებებზემსჯელობა; 

VI. საქართველოსისტორიისადასაქართველოსსამოციქულოეკლესიისისტორიისსაკვანძოსაკითხებისგაანალიზება; 

VII. ფილოლოგიურიტერმინოლოგიისადეკვატურადგამოყენებისგზითლიტერატურულიდალინგვისტურიმოვლენებისაღწერა, განხილვა, კომენტირებადაშეფასება; 

VIII. ლიტერატურულიდალინგვისტურიწყაროების, ასევე,  წყროთმცოდნეობითიდოკუმენტური/დიალექტოლოგიურიმასალებისმოძიება, 

დამუშავებადასისტემატიზება. 

IX. თანამედროვესაკომუნიკაციოსაშუალებებისგამოყენებითინფორმაციისწარდგენადასხვებისთვისგაზიარება, 

ამოცანისშესაბამისილექსიკითადასტილითმეტყველებადააკადემიურგარემოშისაჭიროსხვადასხვადანიშნულებისტექსტებისშექმნაქართულენაზე; 

X. თემატურდისკუსიებშიმონაწილეობა, ოპონირებაგანსხვავებულითვალსაზრისისპატივისცემისპრინციპთადაცვით; 

XI. ერთ-ერთუცხოენაზე  B 2 დონეზეზეპირიდაწერილობითიკომუნიკაცია;  

XII. საკუთარიწვლილისშეტანამრავალსაუკუნოვანქართულსამწიგნობროკულტურაშიგამოვლენილიზოგადსაკაცობრიო, მოქალაქეობრივი, 

ეთიკურიდაესთეტიკურიღირებულებებისგავრცელებასადაგანვითარებაში. 

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები 
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სწავლების შედეგების მისაღწევად  გამოყენებული მეთოდები და აქტივობები  შეესაბამება კონკრეტული სასწავლო კურსის შინაარსსა და სწავლის შედეგებს. 

სასწავლო კურსის განმახორციელებელი, აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, თავად განსაზღვრავს შესაბამისი სასწავლო კურსის შედეგების  მიღწევისთვის  

აუცილებელ მეთოდებს და აქტივობებს.  

 

სტუდენტის მიღწევების შეფასება 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დაგეგმილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც უნდა დადასტურდეს შეფასების 

შედეგებით. 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სტუდენტის მიღწევების შეფასება ხორციელდება 100-

ქულიანი სისტემით. 

შეფასების სისტემა მოიცავს ხუთი სახის დადებით და ორი სახის უარყოფით შეფასებას. 

დადებითიშეფასებებია: 

(A) ფრიადი – 91-100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი – 81-90 ქულა; 

(C) კარგი – 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა; 

(E) საკმარისი – 51-60 ქულა;  

უარყოფითიშეფასებებია: 

(FX) ვერჩააბარა –41-50 ქულა, რაცნიშნავს, 

რომსტუდენტსჩასაბარებლადმეტიმუშაობასჭირდებადაეძლევადამოუკიდებელიმუშაობითდამატებითგამოცდაზეერთხელგასვლისუფლება. 

სტუდენტსდამატებითგამოცდაზეგასვლისუფლებააქვსიმავესემესტრში. შენიშვნა: 

დამატებითიგამოცდაინიშნებადასკვნითიგამოცდისშედეგებისგამოცხადებიდანარანაკლებ 5 დღეში. 

დამატებითგამოცდაზემიღებულიშეფასებისგათვალისწინებითსაგანმანათლებლოკომპონენტისსაბოლოოშეფასებაში 0-50 ქულისმიღებისშემთხვევაში, 

სტუდენტსუფორმდებაშეფასება F-0 ქულა. 

(F) ჩაიჭრა –40 ქულადანაკლები, რაცნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს: 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა: შუალედური გამოცდა - 30 ქულა; მიმდინარე გამოკითხვები სემინარებზე - 20 ქულა; პრეზენტაცია (სავალდებულო) - 10 ქულა.   

დასკვნითი გამოცდა (სავალდებულო)- 40 ქულა. 

 

დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა და მასზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების სახით მოპოვებული აქვს არანაკლებ 11 

ქულა.  

დასკვნით გამოცდაზე დადებითი შეფასების მისაღებად სტუდენტმა უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და მიიღოს არანაკლებ 15 ქულა. 
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შუალედური გამოცდა ჩატარდება მე-8-მე-9 სასწავლო კვირების განმავლობაში;  

პრეზენტაციები ტარდება პირველი შუალედური გამოცდის დასრულებიდან დასკვნით გამოცდამდე პერიოდში; 

დასკვნითი და დამატებითი გამოცდები ტარდება მე-16-მე-19 სასწავლო კვირების განმავლობაში;   

დამატებითი გამოცდა ჩატარდება დასკვნითი შეფასების გაცნობიდან არანაკლებ 5 დღის შემდეგ. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

საბალაკავრო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს სწავლის გაგრძელებას განათლების მეორე საფეხურზე - მაგისტრატურაში იმ მიმართულებებით, სადაც 

წინაპირობად არის ფილოლოგიის ბაკალავრის დიპლომი; კერძოდ: ენათმეცნიერების, ლიტერატურისისტორიის, ქართველოლოგიის, თარგმანმცოდნეობის, 

ფოლკლორისტიკის, ზოგადიენათმეცნიერების, სოციოლინგვისტიკის, ლიტერატურათმცოდნეობისსპეციალობებზე; ასევე: ჟურნალისტიკის, ისტორიის, 

ეთნოლოგიისდასხვამომიჯნავედარგებისმიმართულებით. ასევე, თუკი არჩევითი სასწავლო კურსებიდან აირჩევს აფხაზურ, სომხურ, სპარსულ, თურქულ, ბერძნულ, 

ლათინურ... ენას, შეუძლია სწავლა გააგრძელოს ქართულ-ჩრდილოკავკასიური, ქართულ-სპარსული, ქართულ-სომხური, ქართულ-ბერძნული, ქართულ-

თურქული...ურთიერთობებისმიმართულებით. 
 

დასაქმების სფეროები 

კურსდამთავრებულს შეეძლება მუშაობა ყველა იმ დაწესებულებაში, სადაც მოითხოვება ფილოლოგიის დარგის ცოდნა; კერძოდ, ისეთსფეროებში, როგორებიცაა: 

არქივი, ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, გამომცემლობა, პერიოდულიპრესისრედაქცია, ტურიზმი, მასმედია... ასევე, დამხმარეპერსონალისფუნქცით: უნივერსიტეტში, 

სამეცნიერო-კვლევითცენტრში; „მასწავლებლის მომზადების პროგრამის“ გავლის შემთხვევაში კი შეეძლება იმუშავოს სკოლის პედაგოგადაც(დანართში იხ., 

პოტენციურ დამსაქმებელთა ინტერვიუები). 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისთვის აუცილებელი მატერიალური რესურსი 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სრულადაა დაკომპლექტებული ძირითადი 

სასწავლო ლიტერატურით. გარდა ამისა, ქართული უნივერსიტეტის აუდიტორიები და ბიბლიოთეკა აღჭურვილია ინტერნეტის ქსელში ჩართული პერსონალური 

კომპიუტერებით, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს მოიძიონ და გაეცნონ თანამედროვე სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურას.  

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის აუდიტორიები კეთილმოწყობილია და აღჭურვილია 

თანამედროვე აპარატურით (კომპიუტერი, პროექტორი, ინტერნეტი...). პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსის დიდი ნაწილი 

ფაკულტეტს ერიცხება უნივერსიტეტის შემოსავლებიდან (სწავლების გადასახადები). პროგრამის ფინანსური დაგეგმვა ხორციელდება უნივერსიტეტის ბიუჯეტის 

ფარგლებში. პროგრამა ფინანსურად სტაბილურია, ხოლო შემოსავლები და ხარჯები მყარადაა დაბალანსებული. ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა, მომზადდეს 

ისეთი ბაკალავრი, რომელიც მზად იქნება როგორც შრომითი საქმიანობისათვის, ასევე სწავლის გასაგრძელებლად უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე 

(მაგისტრატურაში). 
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დანართი 1 - სასწავლო გეგმა 

 

პროგრამით გათვალისწინებული კვალიფიკაციის მისანიჭებლად აუცილებელია, სტუდენტმა დააგროვოს 240 კრედიტი (საკუთარი სურვილით, შეუძლია პროგრამის 

დასრულება მეტი კრედიტით), ამასთან, ქვემოთ მოცემული პირობების დაცვით:  

 სტუდენტმა უნდა აითვისოს ზოგადი კომპონენტი, რომელიც ითვალისწინებს შეთავაზებული ერთ-ერთი უცხო ენის B2 დონეზე დაძლევას. ამისთვის, 

პროგრამაზე ჩარიცხული ყველა სტუდენტი გაივლის უცხო ენაში სადიაგნოსტიკო ტესტირებას და შესაბამისი დონიდან დაიწყებს სწავლას. სტუდენტს შესაძლებლობა 

აქვს, უნივერსიტეტში შეისწავლოს არა ის უცხო ენა, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩააბარა, არამედ დაიწყოს სხვა უცხო ენის შესწავლა. ამ წესით უცხო 

ენის კომპონენტში დასაგროვებელი კრედიტები სტუდენტებისათვის განისაზღვრება არაუმეტეს 30 კრედიტით. თუ შესაბამისი დონის მიღწევა, მისი საწყისი დონის 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია კრედიტების არა 30, არამედ ნაკლები მოცულობით, სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს, კრედიტების შესაბამისი მოცულობა 

შეავსოს სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსებით. ზოგადი კომპონენტით ასევე გათვალისწინებულია საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების შესწავლის 

აუცილებლობა, რომელთა შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ სასწავლო გეგმაში; 

 სტუდენტმა უნდა აითვისოს სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 120კრედიტი, 18 

კრედიტიშეუძლიასტუდენტსმოაგროვოსშემდეგიკატეგორიებიდანმისთვისსასურველიკომბინაციით: 

- არჩევითი სასწავლო კურსები ქართული ენის,  ქართული ლიტერატურის ისტორიის, ქართველოლოგიის, ზოგადი ენათმეცნიერების,  

ლიტერატურათმცოდნეობის და თარგმანმცოდნეობის  მიმართულებებით; ასევე, სასწავლო კურსები, ფილოლოგიის მომიჯნავე სფეროდან, რომელიც  

სტუდენტს შეიძლება გამოადგეს  შრომითი საქმიანობის დროს (სასწავლო კურსების ჩამონათვალი იხ. დანართში);  

- 12-კრედიტიანი უცხო ენები /აფხაზური, სომხური, თურქული, სპარსული, ბერძნული, ლათინური.../ ჯგუფი (იხ. დანართში); 

- საბაკალავრო ნაშრომი (6 კრედიტი). 

 სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს, სურვილის შემთხვევაში, აირჩიოს დამატებითი (minor) პროგრამა, საუნივერსიტეტო მასშტაბით შეთავაზებული დამატებითი 

სპეციალობებიდან ან შესაბამისი კრედიტების მოცულობით, სასწავლო კურსები დააკომპლექტოს თავისი სურვილით, დამატებით სპეციალობის არჩევითი, 

თავისუფალი არჩევითი სასწავლო კურსებით, მათ შორის, სურვილის შემთხვევაში, აირჩიოს და შეისწავლოს მეორე უცხო ენა, მისთვის სასურველი დონით (A1-B2). 

იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი გადაწყვეტს დამატებითი სპეციალობის ათვისებას, მაგრამ აითვისებს დამატებითი სპეციალობის პროგრამით გათვალისწინებული 

კრედიტების მხოლოდ ნაწილს და არ დაასრულებს დამატებითი სპეციალობის პროგრამას, შესაბამისი დამატებითი სპეციალობა არ მიეთითება დიპლომში და 

ათვისებული კურსები ჩაეთვლება თავისუფალ სასწავლო კომპონენტებად. 

 

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები (ზოგადი კომპონენტი) 

წინაპირობა სასწავლო კურსი ლექტორი 

შე
მო

დ
გო

მა
 

გა
ზა

ფ
ხუ

ლ
ი 

წინაპირობი აკადემიური წერა  თინათინ თურქია, თეა ბურჭულაძე 3  
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ს გარეშე  

წინაპირობი

ს გარეშე 

თანამედროვე საოფისე ტექნოლოგიები ნინო თოფურია 
3  

წინაპირობი

ს გარეშე 

საქართველოსისტორია ვახტანგ გურული 
 6 

წინაპირობი

ს გარეშე 

უცხოენა (ინგლისური/რუსული/ფრანგული/გერმანული)1 A1  
6  

A1 უცხოენა ინგლისური/რუსული/ფრანგული/გერმანული)A2   6 

A2 უცხოენა (ინგლისური/რუსული/ფრანგული/გერმანული)B1  6  

B1 უცხოენა (ინგლისური/რუსული/ფრანგული/გერმანული)B2   12 

 

 

სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (120 კრედიტი) 

წინაპირობა სასწავლო კურსი ლექტორი 

შე
მო

დ
გო

მა
 

გა
ზა

ფ
ხუ

ლ
ი 

არა აქვს ქართული ენის ფონეტიკა მანანა ტაბიძე, სოფიო კეკუა 6   

არა აქვს 
შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ხანის ქართული 

ლიტერატურის ისტორია1 (V-XI სს) 

გიორგი ალიბეგაშვილი, ეკა დუღაშვილი 
6    

არა აქვს დამწერლობის ისტორია თეიმურაზ გვანცელაძე 6   

არა აქვს ქართული ენის მორფოლოგია /სახელი/ სოფიო კეკუა  6 

შ. ს. და 

აღორძ.ქარ

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ხანის ქართული 

ლიტერატურის ისტორია 2 (XII-XVIII სს) 

გიორგი ალიბეგაშვილი,ეკა დუღაშვილი  3 

                                                           
1პროგრამაზე ჩარიცხული ყველა სტუდენტი ირჩევს მისთვის სასურველ უცხო ენას, გადის უცხო ენაში სადიაგნოსტიკო ტესტირებას და შესაბამისი დონიდან იწყებს სწავლას. ამდენად, 

როგორც პირველ, ისე მომდევნო სემესტრებში სტუდენტები შეიძლება გადიოდნენ უცხო ენის განსხვავებულ კურსებს (დონეებს).თუკი სტუდენტი უცხო ენას ფლობს B2 დონეზე, მას 

უფლება აქვს, უცხო ენისათვის განკუთვნილი 30 კრედიტი გამოიყენოს სპეციალობის სასწავლო კურსებისთვის.  
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თ. ლიტ. 1 

არა აქვს ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები თამარ გელიტაშვილი  3 

არა აქვს ანტიკური ლიტერატურის ისტორია ეკა დუღაშვილი   6 

შ. ს. და 

აღორძ.  

ხან.ქართ. 

ლიტ. 2 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორია -1  

ხათუნა კალანდარიშვილი, ნინო მამარდაშვილი 6  

არა აქვს ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/  სოფიო კეკუა 6   

არა აქვს ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია ეკა დუღაშვილი  6  

XIX ს.  

ქართ. ლიტ. 

1 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორია - 

2 

ხათუნა კალანდარიშვილი, ნინო მამარდაშვილი  

 6 

არა აქვს ქართული ენის სინტაქსი მანანა ტაბიძე,  თეა ბურჭულაძე  6  

XIX ს.  

ქართ. ლიტ. 

2 

XX-XXI საუკუნეების ქართული ლიტერატურის 

ისტორია1 

ქეთევან შენგელია 6 

 

არა აქვს ქართველოლოგიის შესავალი მიხეილ ლაბაძე 6  

არა აქვს 
საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია I 

საუკუნიდან XXI საუკუნემდე 

გვანცა ბურდული 
6 

 

არა აქვს ქართველური დიალექტოლოგია /ზოგადი კურსი/ სოფო კეკუა, კესო გეჯუა  6 

XX-XXI სს. 

ქართ. ლიტ. 

1 

XX-XXI საუკუნეების ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 2 

ქეთევან შენგელია 

 6 

არა აქვს 
ძველი ქართული საისტორიო და საეკლესიო 

მწერლობის ენა 

მანანა ტაბიძე 
6 

 

არა აქვს რუსთველოლოგია 
ივანე ამირხანაშვილი 6  

არა აქვს ზოგადი ენათმეცნიერება თინათინ თურქია  6 

არა აქვს ქართული ენის ლექსიკოლოგია მანანა ტაბიძე  3  

არა აქვს ქართული ზეპირსიტყვიერება ამირან არაბული  3 
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სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები (სტუდენტმა უნდა აითვისოს არანაკლებ 18 კრედიტი)  

წინაპირობა სასწავლო კურსი ლექტორი 

შე
მო

დ
გო

მა
 

გა
ზა

ფ
ხუ

ლ
ი 

არა აქვს თანამედროვე ქართული ენის ნორმები და სტილისტიკა მანანა ტაბიძე 6  

არა აქვს ქართული ენის ლექსიკოგრაფია სოფიო კეკუა 6  

არა აქვს სოციოლინგვისტიკის შესავალი მანანა ტაბიძე 6  

არა აქვს მედიაენა  მანანა ტაბიძე 6  

არა აქვს კორპუსის ლინგვისტიკა/ქართველოლოგიური კონტექსტი/ თამარ ლომაძე 6  

არა აქვს ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა თინათინ თურქია 6  

არა აქვს ქართული ენის ისტორია თეიმურაზ გვანცელაძე 6  

არა აქვს ენობრივიდისკუსიებისაქართველოში (XIX-XXI საუკუნეები) ნინო მარკოზია 6  

არა აქვს გრამატიკული აზროვნების ისტორია ლია ქაროსანიძე 6  

არა აქვს დარგობრივი ტერმინოლოგია  ლია ქაროსანიძე 6  

არა აქვს ოფიციალურ-საქმიანი დოკუმენტაციის ენა სოფიო კეკუა 6  

არა აქვს სახელდების პრინციპები და მოტივაცია მანანა ტაბიძე 6  

არა აქვს ენადაიდენტობა მიხეილ ლაბაძე 6  

არა აქვს ონომასტიკის შესავალი მიხეილ ლაბაძე 6  

არა აქვს ლინგვოპოლიტოლოგია (ქართველოლოგიური კონტექსტი)   თამარ ლომაძე 6  

არა აქვს ქართველი ერის ეთნიკური ისტორია მირიან ხოსიტაშვილი  6 

არა აქვს 
ქართული ლიტერატურული კრიტიკის ისტორია (XIX-XX სს) ხათუნა კალანდარიშვილი,  

ნინო მამარდაშვილი 
 6 

არა აქვს მსოფლიო ლიტერატურის ისტორია (ზოგადი კურსი) ქეთევან შენგელია  6 

არა აქვს მხატვრული ტექსტის ანალიზი ივანე ამირხანაშვილი  6 

არა აქვს ქრისტიანობა და ქართული კულტურა ივანე ამირხანაშვილი  6 

არა აქვს ქართული პოეტური აზროვნების ევოლუცია მე-19 საუკუნეში ნინო მამარდაშვილი  6 

არა აქვს ქართული მწერლობა ევროპულ სალიტერატურო კრიტიკაში ეკა დუღაშვილი  6 
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არა აქვს კავკასიური ფოლკლორი ამირან არაბული  6 

არა აქვს ხელნაწერთმცოდნეობა ეკა დუღაშვილი  6 

არა აქვს ტექსტოლოგიური კვლევის საფუძვლები ეკა დუღაშვილი  6 

არა აქვს ქართული სამწიგნობრო-მთარგმნელობითი სკოლები ეკა დუღაშვილი  6 

არა აქვს ქართული მოდერნიზმი და თანამედროვე ქართული ლიტერატურა მანანა კვაჭანტირაძე  6 

არა აქვს ლექსმცოდნეობა ნათია სიხარულიძე  6 

არა აქვს ქართული საზოგადოებრივი აზრის განვითარების ისტორია (XIX საუკუნე) ნინო მამარდაშვილი  6 

არა აქვს შესავალი თარგმანმცოდნეობაში ეკა დუღაშვილი  6 

დარგ. ინგლ. 

2 

პრაქტიკუმი მხატვრულ თარგმანში  (ინგლისური ენა) – I მარინე ხუროშვილი  6 

პრაქტიკუმი 

მხატვრულ 

თარგმანში  

(ინგლისური 

ენა) – I 

პრაქტიკუმი მხატვრულ თარგმანში  (ინგლისური ენა) – II მარინე ხუროშვილი 6  

რუს. ენის 

საბაზ. დონე 

რუსული ენის პრაქტიკული გრამატიკა - I ირინა კაპანაძე  6 

რუსული ენის 

პრაქტიკული 

გრამატიკა 1 

რუსული ენის პრაქტიკული გრამატიკა - II  ირინა კაპანაძე 6  

რუს. ენის 

საბაზ.დონე 

თარგმანი და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია  ირინა კაპანაძე  6 

არა აქვს პალეოგრაფია, ეპიგრაფიკა ლია ახალაძე 6  

12-კრდიტიანი ენების ჯგუფი 

არა აქვს თურქულიენა I მზისა ბუსკივაძე 6  

თურქ.ენა I თურქულიენა II მზისა ბუსკივაძე  6 

არა აქვს სპარსული ენა I ნომადი ბართაია 6  

სპარს.ენა I სპარსულიენა II ნომადი ბართაია  6 

არა აქვს აფხაზურიენა I თეიმურაზ გვანცელაძე 6  

აფხაზ.ენა I აფხაზურიენა II თეიმურაზ გვანცელაძე  6 

არა აქვს ძველიბერძნულიენა I ეკა დუღაშვილი 6  
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ძვ.ბერძნ. ენა I ძველი ბერძნული ენა II ეკა დუღაშვილი  6 

არა აქვს ლათინური ენა I ეკა დუღაშვილი 6  

ლათინ.ენა I ლათინური ენა II ეკა დუღაშვილი  6 

არა აქვს ახალი სომხური ენა I მერაბ რობაქიძე; ნინო გოქაძე 6  

სომხ. ენა I ახალი სომხური ენა II მერაბ რობაქიძე; ნინო გოქაძე  6 

არა აქვს საბაკალავრო  ნაშრომი 

 

საბაკალავრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი შეიძლება იყოს 

როგორც პროგრამაში ჩართული 

პერსონალი, ასევე მოწვეული 

პერსონალი, რომელიც არ არის 

პროგრამის სასწავლო კურს(ებ)ის 

განმახორციელებელი, 

კერძოდ:კარიჭაშვილი ლია, 

ლომაძე თამარ. 

 6 

 

 

თავისუფალი არჩევითი სასწავლო კურსები2 

წინაპირობა სასწავლო კურსი ლექტორი 

შე
მო

დ
გ.

 

გა
ზა

ფ
ხ 

არა აქვს დემოკრატია და მოქალაქეობა გიორგი გახელაძე  6  

არა აქვს ქართული ხელოვნების ისტორია ქეთევან შენგელია  6 

არა აქვს ქართული კულტურის ისტორია მარინე კუხალაშვილი   6 

არა აქვს საგამომცემლო საქმის საფუძვლები მამუკა ხანთაძე 6  

არა აქვს სამუზეუმო და საარქივო საქმე მირიან ხოსიტაშვილი 6  

არა აქვს საბიბლიოთეკო საქმე მირიან ხოსიტაშვილი, რუსუდან 6  

                                                           
2 სასწავლო კურსების ამ სახით შეთავაზებას აქვს სარეკომენდაციო ხასიათი. სტუდენტს ასევე შეუძლია, საკუთარი ინტერესის შესაბამისად გაიაროს ნებისმიერი სხვა სასწავლო 

კურსი/კურსები, თუ აკმაყოფილებს კურსზე დაშვების წინაპირობას. სტუდენტს შეუძლია დამატებითი სპეციალობის ნაცვლად, თავად განსაზღვროს რომელი სასწავლო კურსების 

შესწავლა აინტერესებს აღნიშნული ჩამონათვალიდან. 
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ასათიანი 

არა აქვს სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლები დავით ბოსტოღანაშვილი  6 

არა აქვს საღვთო სჯული მახარე ბუკია  6 

არა აქვს რელიგიები საქართველოში გვანცა ბურდული  6  

არა აქვს მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია ნინო გომართელი  6 

არა აქვს ქართული ემიგრაციის ისტორია (1921-1980 წწ.)  რუსუდან დაუშვილი  6 

არა აქვს სოციოლოგიის შესავალი ვაჟა ლორთქიფანიძე  6 

არა აქვს საქართველოს არქეოლოგია ნიკოლოზ მურღულია 6  

არა აქვს საქართველოს  ეთნოლოგია მირიან ხოსიტაშვილი  6 

არა აქვს ფილოსოფიის შესავალი ირაკლი ბრაჭული  6 

24 კრედიტიანი დარგობრივი ინგლისური ენა 

ინგ. B 1 დარგობრივი ინგლისური ენა I მარინე ხუროშვილი 6  

დარგ. ინგ. I დარგობრივი ინგლისური ენა II მარინე ხუროშვილი  6 

დარგ. ინგ.II დარგობრივი ინგლისური ენა III მარინე ხუროშვილი 6  

დარგ, ინგ.III დარგობრივი ინგლისური ენა IV მარინე ხუროშვილი  6 
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დანართი 2- სასწავლო კურსების კომპეტენციები 

 

 

სასწავლო კურსი 

კომპეტენციები 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

IX
 

X
  X
I 

X
II

 

 

აკადემიური წერა          +    

თანამედროვე საოფისე ტექნოლოგიები         +    

უცხოენა            +  

საქართველოსისტორია      +    +  + 

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორია I საუკუნიდან 

XXI საუკუნემდე  
 

 
   +  

  +  + 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ხანის ქართული 

ლიტერატურის ისტორია 1 (V-XI სს) 
 

 
+    + 

+  +  + 

ქართული ენის ფონეტიკა + +     + +  +  + 

დამწერლობის ისტორია + +     + +  +  + 

ქართული ენის მორფოლოგია /სახელი/ + +     + +  +  + 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების ხანის ქართული 

ლიტერატურის ისტორია 2 (XII-XVIII სს) 
 

 
+    + 

+  +  + 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორია -1     +   + +  +  + 

ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/ + +     + +  +  + 

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია     +  + +  +   

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის ისტორია - 2    +   + +  +  + 

ქართული ენის სინტაქსი + +     + +  +  + 

ქართველოლოგიის შესავალი + +     + +  +  + 

XX-XXI საუკუნეების ქართულილიტერატურის ისტორია1    +   + +  +  + 

ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია     +  + +  +   

ძველი ქართული საისტორიო და საეკლესიო მწერლობის ენა + +     + +  +  + 

რუსთველოლოგია   +    + +  +  + 
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XX-XXI საუკუნეების ქართული ლიტერატურის ისტორია 2    +   + +  +  + 

ქართველურიდიალექტოლოგია /ზოგადიკურსი/ + +     + +  +  + 

ზოგადი ენათმეცნიერება + +     + +  +   

ქართული ენის ლექსიკოლოგია + +     + +  +  + 

ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები       +   +   

ქართული ზეპირსიტყვიერება    +   + +  +  + 

 

 
 
 
 
 

დანართი3 - სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმები 

 

სწავლის შედეგების შეფასება წარმოებს უნივერსიტეტში დამტკიცებული „საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების შეფასების და განვითარების წესის“ 

შესაბამისად.  

ქვემოთ მოცემულია სწავლის თითოეული შედეგის შეფასების ინსტრუქცია და სამიზნე ნიშნულები. 
 

 

სწავლის შედეგი №1: ქართული სამწიგნობრო  ენისა და სხვა ქართველური ქვესისტემების ფონემატური, მორფოლოგიური, სინტაქსური და სემანტიკური 

სტრუქტურების კრიტიკულად  გაანალიზება 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ქართული ენის ფონეტიკა შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

დამწერლობის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 
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/სახელი/ დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/ შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის სინტაქსი 
შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ძველი ქართული საისტორიო და 

საეკლესიო მწერლობის ენა 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველურიდიალექტოლოგია 

(ზოგადი კურსი) 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველოლოგიის შესავალი 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ზოგადი ენათმეცნიერება  
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის ლექსიკოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I-VIII  სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლისშედეგიII:ქართველთაენობრივისამყაროს, ქართველოლოგიისადაზოგადიენათმეცნიერებისძირითადისაკითხებისშესახებლოგიკურადმსჯელობა. 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 
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უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

ქართული ენის ფონეტიკა შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

დამწერლობის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია 

/სახელი/ 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/ შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის სინტაქსი 
შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველოლოგიის შესავალი 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ძველი ქართული საისტორიო და 

საეკლესიო მწერლობის ენა 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველურიდიალექტოლოგია 

(ზოგადი კურსი) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ზოგადი ენათმეცნიერება 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის ლექსიკოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I_VIIIსემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 
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- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №III: ქართული მწერლობის განვითარების ეტაპებზე, შუა საუკუნეების ქართული ლიტერატურის კონცეპტუალურ, ჟანრობრივ და მხატვრულ 

თავისებურებებზე, ქართული სასულიერო მწერლობის ძეგლებთან დაკავშირებულ ისტორიულ-ფილოლოგიურ და თეოლოგიურ საკითხებზე, რუსთველოლოგიის 

აქტუალურ პრობლემებზე მსჯელობა 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 1 (V-XI სს) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 2 (XII-XVIII სს) 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

რუსთველოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I_VII  სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 
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სწავლის შედეგი №IV: ქართული ფოლკლორის ჟანრული და მხატვრულ სახეთა სისტემის, ახალი და უახლესი ქართული ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციების, 

იდეურ-მხატვრული და სტილური თავისებურებების გაანალიზება, ინტერპრეტირება და განხილვა ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტში. 

 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ქართული ზეპირსიტყვიერება შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -1 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -2 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია1 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია2 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი III-VIII სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №V: ანტიკური და ბიზანტიური ლიტერატურის   განვითარების  ძირითად ეტაპებზე, ჟანრებზე,   ცალკეულ ავტორთა შემოქმედების ძირითად 

პრობლემატიკაზე,  ბიზანტიურ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობის  მნიშვნელოვან საკითხებზე,  ბიზანტიური პერიოდის  სხვადასხვა ჟანრის 
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ბერძნულენოვანი და  ქართულად ნათარგმნი ტექსტების ლინგვისტურ, ლიტერატურათმცოდნეობით, ტექსტოლოგიურ და საღვთისმეტყველო თავისებურებებზე 

მსჯელობა 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი II-III სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №VI: საქართველოს ისტორიისა და საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ისტორიის საკვანძო საკითხების გაანალიზება 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

საქართველოსისტორია 

 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 

ისტორია I საუკუნიდან XXI საუკუნემდე 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი II-V  სემესტრი 

 სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 
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სამიზნე ნიშნული: 

 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №VII: ფილოლოგიური ტერმინოლოგიის ადეკვატურად გამოყენების გზით ლიტერატურული და ლინგვისტური მოვლენების აღწერა, განხილვა, 

კომენტირება და შეფასება 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ქართული ენის ფონეტიკა შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

დამწერლობის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია 

/სახელი/ 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/ შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის სინტაქსი 
შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველოლოგიის შესავალი 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ძველი ქართული საისტორიო და 

საეკლესიო მწერლობის ენა 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველურიდიალექტოლოგია შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  
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(ზოგადი კურსი)  დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ზოგადი ენათმეცნიერება 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის ლექსიკოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 1 (V-XI სს) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 2 (XII-XVIII სს) 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -1 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -2 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია 1 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია2 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

რუსთველოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ზეპირსიტყვიერება შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I- VIII სემესტრი 

 სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 
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სამიზნე ნიშნული: 

 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №VIII: ლიტერატურული  და ლინგვისტური წყაროების, ასევე,  წყროთმცოდნეობითი დოკუმენტური/დიალექტოლოგიური მასალების მოძიება, 

დამუშავება და სისტემატიზება. 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ქართული ენის ფონეტიკა შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

დამწერლობის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია 

/სახელი/ 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/ შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის სინტაქსი 
შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველოლოგიის შესავალი 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ძველი ქართული საისტორიო და 

საეკლესიო მწერლობის ენა 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველურიდიალექტოლოგია შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  
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(ზოგადი კურსი) დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ზოგადი ენათმეცნიერება 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის ლექსიკოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 1 (V-XI სს) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 2 (XII-XVIII სს) 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -1 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -2 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია 1 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია2 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

რუსთველოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ზეპირსიტყვიერება შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I- VIII სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  
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სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №IX: თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით ინფორმაციის წარდგენა და სხვებისთვის გაზიარება, ამოცანის შესაბამისი 

ლექსიკითა და სტილით მეტყველება და აკადემიურ გარემოში საჭირო სხვადასხვა დანიშნულების ტექსტების შექმნა ქართულ ენაზე. 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

აკადემიური წერა  შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

თანამედროვე საოფისე 

ტექნოლოგიები 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება პრაქტიკული 

დავალება 

დავალების ფაილები 

საანგარიშო პერიოდი I  სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

. 
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სწავლის შედეგი №X:თემატურ დისკუსიებში მონაწილეობა, ოპონირება განსხვავებული თვალსაზრისის პატივისცემის პრინციპთა დაცვით. 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ქართული ენის ფონეტიკა შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

დამწერლობის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია 

/სახელი/ 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/ შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის სინტაქსი 
შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველოლოგიის შესავალი 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ძველი ქართული საისტორიო და 

საეკლესიო მწერლობის ენა 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველურიდიალექტოლოგია  

(ზოგადი კურსი) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ზოგადი ენათმეცნიერება 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის ლექსიკოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 1 (V-XI სს) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 2 (XII-XVIII სს) 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 



28 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -1 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -2 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია1 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია2 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

რუსთველოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ზეპირსიტყვიერება შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საქართველოსისტორია 

 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 

ისტორია I საუკუნიდან XXI საუკუნემდე 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ზოგადი ენათმეცნიერება 
შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I-VIII  სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 
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სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ  ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

- კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №XI: ერთ-ერთ უცხო ენაზე  B 2 დონეზე ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია; 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

უცხოენა შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I-IV სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. 

სწავლების შედეგების შეფასება მოიცავს სტუდენტებისთვის მიღწეული B2 დონის შემოწმებას,  სათანადო მეთოდის 

საშუალებით. 

დონის შემოწმება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი №XII: საკუთარი წვლილის შეტანა მრავალსაუკუნოვან ქართულ სამწიგნობრო კულტურაში გამოვლენილი ზოგადსაკაცობრიო, მოქალაქეობრივი, 

ეთიკური და ესთეტიკური ღირებულებების გავრცელებასა და განვითარებაში. 

სასწავლო კურსი/კურსები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის 

შედეგის მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

ქართული ენის ფონეტიკა შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

დამწერლობის ისტორია შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 
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დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია 

/სახელი/ 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის მორფოლოგია /ზმნა/ შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის სინტაქსი 
შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველოლოგიის შესავალი 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ძველი ქართული საისტორიო და 

საეკლესიო მწერლობის ენა 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართველურიდიალექტოლოგია 

(ზოგადი კურსი) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები  

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ენის ლექსიკოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 1 (V-XI სს) 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

შუა საუკუნეებისა და აღორძინების 

ხანის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია 2 (XIIლიტერატურის 

თეორიის საფუძვლები-XVIII სს) 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -1 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის 

ისტორია -2 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია1 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

XX-XXI საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურის ისტორია2 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 
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რუსთველოლოგია 
შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

ქართული ზეპირსიტყვიერება შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საქართველოსისტორია 

 

შუალედური შეფასება  პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის 

ისტორია I საუკუნიდან XXI საუკუნემდე 

შუალედური შეფასება პრეზენტაცია საპრეზ. მასალები 

დასკვნითი შეფასება წერითი გამოცდა წერითი ნამუშევარი 

საანგარიშო პერიოდი I-VIII სემესტრი 

 

სამიზნე ნიშნული: 

 

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან 

მაღალ შედეგს.  

 

სწავლის შედეგის შეფასების პროცესის აღწერა: 

სწავლების შედეგების შეფასება ხორციელდება პერიოდულად სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ. სწავლების 

შედეგების შეფასება მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

- საპრეზენტაციო მასალების (მოხსენებების წერითი ვარიანტი, სლაიდშოუ...)  მონიტორინგი; 

- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრებს მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება დადებითი შეგასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 
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დანართი 4 - საგანმანათლებლო პროგრამაში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

 

პროგრამაში ჩართული აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობა დაკავშირებულია თითოეული სასწავლო კურსის სპეციფიკასთან და 

პროგრამის სტუდენტთა კონტინგენტთან და გამომდინარეობს შემდეგი მიდგომებიდან:  

- საგანმანათლებლო პროგრამის ყოველ 50 სტუდენტზე გათვალისწინებული უნდა იყოს არანაკლებ ერთი აფილირებული აკადემიურ 

თანამდებობაზე მყოფი პირი; 

- საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსების კრედიტების ჯამური რაოდენობის 

არანაკლებ 51%-ის განხორციელება უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს უნივერსიტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალით. 

 

პროგრამაში საკონტაქტო საათების ორგანიზების ზოგადი წესი: 

- სალექციო ფორმატით საკონტაქტო საათის ორგანიზებისას სტუდენტთა ჯგუფების ფორმირებისას გათვალისწინებულია სასწავლო კურსების 

სპეციფიკა;  

- პრაქტიკული მუშაობისა და სასემინარო მუშაობისათვის ჯგუფში სტუდენტთა საშუალო, რეკომენდებული რაოდენობაა 30 სტუდენტი. 

სასწავლო კომპონენტის განმახორციელებელი, შესაბამისი კომპონენტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უფლებამოსილია, განსაზღვროს გამოსაყენებელი 

სწავლების მეთოდის შესაბამისად სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა. ასეთის არსებობის, შემთხვევაში სტუდენტთა ოპტიმალური ოდენობის შესახებ ჩანაწერი კეთდება 

შესაბამისი კომპონენტის სილაბუსში. 

 


