
1 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი 

 

თარგმანმცოდნეობა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - ფილოლოგიის დოქტორი         

კრედიტების რაოდენობა - 180 ECTS  კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: ეკა დუღაშვილი 

საკონტაქტო ნომერი: 593 71 13 17  

საუკუნეების განმავლობაში თარგმანს სოციალურ-კულტურული და საერთაშორისო მნიშვნელობა 

ენიჭებოდა და  საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იყო. საქართველოს 

თარგმანის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია გააჩნია. თარგმნილი ლიტერატურა ქართული მწერლობის 

ისტორიის სათავეებთან დგას.  თარგმანმცოდნეობითი კვლევებისას მნიშვნელოვანია  ორი ასპექტი: 1. 

თარგმანის პრაქტიკული განხორციელება. 2. მისი მეცნიერული შესწავლა, კრიტიკა და ანალიზი  უახლესი, 

ინოვაციური კვლევითი მეთოდოლოგიის მიხედვით.  

თარგმანმცოდნეობის პროგრამის აქტუალურობა განპირობებულია შემდეგი ასპექტებით: 

  საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ქართულ ენაზე შესრულებული და იმავდროულად 

ქართული ენიდან უცხო ენებზე თარგმნილი ლიტერატურა, რათა ხელი შეეწყოს ქართული 

კულტურის, ქართული სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურის გატანას უცხოეთში. 

 განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს თარგმანების ფილოლოგიურ, ტექსტოლოგიურ, 

კოდიკოლოგიურ, ლინგვიტურ, ლინგვოკულტუროლოგიურ კვლევას და თარგმანების 

კულტურათა შორის დიალოგის ასპექტში  განხილვას. თარგმანის კვლევას 

ინტერდისციპლინარულ ჭრილში. 

თარგმანმცოდნეობის მიმართულება მიზნად ისახავს თარგმანის მკვლევართა, კრიტიკოსთა და  

მთარგმნელთა მომზადებას.  პროგრამის მიზანია:  

 სიღრმისეულად შეასწავლოს თარგმანმცოდნეობითი კვლევის როგორც  ტრადიციული, ისე    

თანამედროვე,  ინოვაციური  მეთოდები. 

 თარგმანმცოდნეობის  პროგრამის ფარგლებში კურსდამთაავრებულებმა შესრულებული 

კვლევებით ახლებურად წარმოაჩინონ ქართულ და უცხოურ კულტურათა ურთიერთობებში 

თარგმანის მრავალმხრივი მნიშვნელობა.  ქართული მთარგმენლობითი კულტურისა და  ქართული 

ლიტერატურის უცხოენოვანი თარგმანების როლი და ღირებულება მსოფლიო ლიტერატურისა და 

კულტურის ისტორიაში;  

 ხელი შეუწყოს თარგმანმცოდნეობითი მიმართულებით შესრულებულ კვლევათა ინტეგრაციას 

საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში.   

სადოქტორო პროგრამა სამეცნიერო კომპონენტთან ერთად  სხვა საგანმანთლებლო პროგრამებისგან 

განსახვავებით მოიცავს   რამდენიმე  სპეციალურ  სასწავლო კურსს,( კონტრასტული ლინგვიტიკა, 

თარგმანმცოდნეობითი კვლევის მეთოდები)  რაც აუცილებელია თანამდროვე სამეცნიერო სტანდერტების 

კვლევითი ნაშრომის  შესრულებისთვის. 

 

1. მიზანი: 
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თარგმანმცოდნეობის მიმართულება მიზნად ისახავს თარგმანის მკვლევართა, კრიტიკოსთა და  

მთარგმნელთა მომზადებას.  პროგრამის მიზანია:  

 სიღრმისეულად შეასწავლოს თარგმანმცოდნეობითი კვლევის როგორც  ტრადიციული, ისე    

თანამედროვე,  ინოვაციური  მეთოდები. 

 თარგმანმცოდნეობის  პროგრამის ფარგლებში კურსდამთაავრებულებმა შესრულებული კვლევებით 

ახლებურად წარმოაჩინონ ქართულ და უცხოურ კულტურათა ურთიერთობებში თარგმანის 

მრავალმხრივი მნიშვნელობა.  ქართული მთარგმენლობითი კულტურისა და  ქართული ლიტერატურის 

უცხოენოვანი თარგმანების როლი და ღირებულება მსოფლიო ლიტერატურისა და კულტურის 

ისტორიაში; ინტერკულტურული ურთიერთობებისა და კულტურათა განსხვავებულობის ფონზე 

თარგმანის თავისებურებები და მნიშვნელობა. 

 ახალგაზრდა დოქტორთა ცოდნა და უნარები შესაბამისობაში მოიყვანოს საერთაშორისო 

სტანდარტებთან. 

 სადოქტორო პროგრამამ უნდა მოამზადოს თარგმანმცოდნეობის მიმართულებით მაღალი 

კვალიფიკაციის  კონკურენტუნარიანი, თანამედროვე სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრები, რომელთაც 

შეეძლებათ უახლესი ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი; 

 ხელი შეუწყოს თარგმანმცოდნეობითი მიმართულებით შესრულებულ კვლევათა ინტეგრაციას 

საერთაშორისო აკადემიურ წრეებში.   

 

2. სწავლის შედეგები 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

დოქტორანტი  ქართული თარგმანის ისტორიული გამოცდილებისა და თანამედროვე მთარგმნელობითი 

პრაქტიკის საფუძველზე შეიძენს ღრმა და  სისტემურ ცოდნას. თარგმანების ლინგვისტურ-

კულტუროლოგიური ასპექტების, კონტრასტული ლინგვისტიკის, ლიტერატურული ტიპოლოგიის, 

ლიტერატურის პოეტიკის საკითხების შესწავლით ეცოდინება თარგმანის ლინგვისტური, მხატვრული და 

ტიპოლოგიური თავისებურებანი, მთარგმნელობითი ურთიერთობების უმთავრესი მიმართულებები, 

თარგმანმცოდნეობითი და წყაროთმცოდნეობითი კვლევის მეთოდიკის შესწავლით შეძლებს სრულად 

დაეუფლოს თარგმანმცოდნეობითი კვლევის სპეციფიკურ თეორიულ და კვლევით სტანდარტებს და 

ინოვაციებს.  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

დამოუკიდებლად დაგეგმავს, განახორციელებს და წარმართავს ინოვაციურ კვლევას თარგმანმცოდნეობის  

მიმართულებით; შეარჩევს  თარგმნის  თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად სამეცნიერო, სასწავლო, 

მხატვრულ და სხვ. ლიტერატურას; შეეძლება შეიმუშაოს ახლებური ანალიტიკური და კვლევა-ძიებითი 

მეთოდები და მიდგომები, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და აისახება   

პუბლიკაციებში, ან სამეცნიერო მოხსენებებში. პროგრამის გავლის შედეგად  კურსდამთავრებულს 

შეეძლება ახალი თარგმანების შესრულება და კვლევით ხასითის ნაშრომების შესრულება 

თარგმანმცოდნეობითი და წყაროთმცოდნეობითი კვლევის მეთოდიკის გათვალისწინებით. 

დასკვნის გაკეთების უნარი: 

 

კურსდამთავრებული შეძლებს ინოვაციური, ახალი და რთული თეორიული მოსაზრებებისა და 

მიდგომების კრიტიკულ ანალიზს, სინთეზსა და შეფასებას, რაც ხელს შეუწყობს ახლებური მეთოდოლოგიის 

შემუშავებას;  

თეორიული დასკვნებით დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბებს  პრობლემის გადაჭრისათვის სწორ და ეფექტურ 

თვალსაზრისს და  შეძლებს  მათ მთარგმნელობით პრაქტიკაში  და კვლევაში დანერგვას. 

 

კომუნიკაციის უნარი: 
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კურსდამთავრებული შეძლებს  სადავო, წინააღმდეგობრივი და რთული ინფორმაციის დამაჯერებელ 

გადაცემას  კოლეგებისა და ფართო საზოგადოებისთვის დაინტერესებისა და მომზადების ხარისხის 

გათვალისწინებით. კურსდამთავრებული შეძლებს  აკადემიური თუ პროფესიული საზოგადოების წინაშე 

ქართულ და უცხოურ ენებზე ლოგიკურად დაასაბუთოს და დაიცვას თავისი პოზიცია და 

თარგმანმცოდნეობის კვლევების თანამედროვე მეთოდებზე დაფუძნებული თვალსაზრისი. მას შეეძლება 

ეფექტურად და ნაყოფიერად იმუშაოს თარგმანის მკვლევრებთან და პრაქტიკოს მთარგმნელებთან, 

ითანამშრომლოს კოლეგებთან საქართველოში და უცხოეთში, იყოს საერთაშორისო აკადემიური სივრცის 

სრულფასოვანი წევრი. 

 

სწავლის უნარი: 

კურსდამთავრებულს შეეძლება სამივე საფეხურის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა;  

თარგმანმცოდნეობის პროგრამით გათვალისწინებული დისციპლინების როგორც სალექციო, ასევე 

სასემინარო კურსების გაძღოლა. დოქტორანტს ექნება უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც მას 

ხელსშეუწყობს შეისწავლოს და შეიმეცნოს ახალი იდეები,  წარმატებით აითვისოს კვლევის უახლესი 

მეთოდები; ექნება შემოქმედებითი აზროვნება და შეეძლება ახალი იდეების გენერირება. 

ღირებულებები: 

პროგრამის სასწავლო კურსების გავლით კურსდამთავრებულს შეეძლება   თარგმანმცოდნეობის ერთ-ერთი 

უმთავრესი ასპექტის, კულტურათა დიალოგის ტრანსფერის  ღირებულების დაცვა. კურსდამთავრებული 

გააცნობიერებს ინტერკულტურული ურთიერთობების ფარგლებში ენობრივი ასპექტების და კულტურათა 

განსხვავებულობის ფონზე წარმოქმნილ მთარგმნელობით თავისებურებებს. თარგმანის შესრულებისას  ან  

მისი შეფასებისას   დაიცავს კულტურათა დიალოგის  მრავალმხრივ მნიშვნელობას. პატივს სცემს 

კულტურათა მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, ამკვიდრებს აკადემიური ეთიკის ფასეულობებს, 

შეუძლია არა მარტო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების ძიება, არამედ მათ დასამკვიდრებლად 

ინოვაციური მეთოდების შემუშავებაც. 

3. შეფასების სისტემა 

სადოქტორო პროგრამა დაკომპლექტებულია სასწავლო კომპონენტებით და სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტით.  

დოქტორანტი პროგრამის თითოეულ კომპონენტში ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. ამასთან, შეფასების 

წესი განსხვავებულია სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კვლევითი კომპონენტებისთვის.  

სტუდენტის შეფასება სასწავლო კომპონენტში: 

სასწავლო კურსის ფარგლებში სტუდენტის შეფასება მოიცავს მოიცავს შუალედურ შეფასებას და დასკვნით 

შეფასებას. თითოეული სასწავლო კურსის ფარგლებში დეტალური ინფორმაცია დოქტორანტისათვის 

ხელმისაწვდომია შესაბამისი სასწავლო კურსების სილაბუსებით.  

შეფასების სისტემა, სასწავლო კომპონენტის მიზნებისთვის ითვალისწინებს ხუთი სახის დადებით 

შეფასებას: 

 (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.  

შეფასების სისტემა, ასევე, ითვალისწინებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

 (FX) ვერ ჩააბარა – 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება 

და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

დამატებითი გამოცდა ტარდება დასკვნითი შეფასების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 დღის შემდეგ. 

 (F) ჩაიჭრა – 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
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სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული 

ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება 

სასწავლო კურსის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის 

მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F - 0 ქულა.  

 

სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასება: 

დოქტორანტის მიერ შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება  ერთჯერადად 

(დასკვნითი შეფასებით), შემდეგი სისტემით:  

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) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად მოთხოვნებს 

აკმაყოფილებს; 

ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად, წაყენებულ მოთხოვნებს 

მაინც აკმაყოფილებს; 

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufficient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო; 

ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს 

სრულიად ვერ აკმაყოფილებს. 

სამეცნიერო-კვლევითი შეფასების საკითხებს დეტალურად აწესრიგებს ფაკულტეტის დოქტორანტურის 

და სადისერტაციო საბჭოს დებულება. 

 

 

4. საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

 

მაგისტრის დიპლომი  ჰუმანიტარულ   მეცნიერებებში  

- ევროპული  და კლასიკური ენების, ქართული ენისა და ლიტერატურის, ქართული თარგმანის ისტორიისა 

და თარგმანის თეორიის   საკითხების  ცოდნა/შემოწმდება გასაუბრების დროს/;  

თანაბარ პირობებში უპირატესობა ენიჭება იმ კონკურსანტს, რომელსაც აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები, 

მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა სამეცნიერო (მათ შორის სტუდენტთა/მაგისტრანტთა) 

კონფერენციებსა და სემინარებში. 

 დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი ევროპული ენის არანაკლებ B2 დონეზე 

ცოდნის დადასტურება(შიდა საუნივერსიტეტო შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება ან საერთაშორისო 

აღიარების მქონე სერთიფიკატის წარმოდგენა) 

 თუ ემპირიული კვლევის ობიექტი არის ევროპული ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული), მაშინ   

დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ერთ-ერთი ევროპული ენის  C1 დონეზე ცოდნის 

(საერთაშორისო აღიარების მქონე სერთიფიკატის წარმოდგენა). 

 

5. საგანმანათლებლო პროგრამაში  გამოყენებული სწავლა-სწავლების მეთოდები  

დისკუსია-დებატები შემთხვევის ანალიზის მეთოდი (Case study), დემონსტრირების მეთოდი 

პრაქტიკული მეთოდები, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი დ ასინთეზი, სწავლების ინდუქციური 

მეთოდი, სწავლების დედუქციური მეთოდი სწავლების სინთეზის პროცესი, ახსნა-განმარტებითი 

მეთოდი ეფუძნება, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება წერითი მუშაობის მეთოდი.  


