
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

 
 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ქართული ფილოლოგია 

 

პროგრამის სახელწოდება (ქართულად და ინგლისურად) 

 

ქართული ფილოლოგია - Georgian Philology 

 

უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

 

მაგისტრატურა 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია (ქართულად და ინგლისურად), კვალიფიკაციის კოდი 

 

0232.2.2 - ჰუმანიტარული მეცნიერებების მაგისტრი ქართველურ ენათმეცნიერებაში - Master of 

Arts (MA) in Georgian (Kartvelian) Linguistics/ 

0232.2.4 - ჰუმანიტარული მეცნიერებების მაგისტრი ქართულ ლიტერატურაში - Master of Arts 

(MA) in Georgian Literature 

 

სწავლების ენა 

 

ქართული 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

 

ქართული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე საქართველოს მოქალაქეების ჩარიცხვის 

წინაპირობაა: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ნებისმიერი მიმართულებით, წერითი გამოცდა 

სპეციალობაში. 

საქართველოს განათლებისა და შრომის ბაზრის თავისებურებების გათვალისწინებით, 

სამაგისტრო პროგრამაზე დაიშვებიან ნებისმიერი მიმართულების კურსდამთავრებულები, 

მაგრამ წერითი გამოცდა სპეციალობაში ადგენს მაგისტრანტობის კანდიდატების მზაობას, 

სწავლა განაგრძონ ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით. კერძოდ, გამოცდა სპეციალობაში 

ამოწმებს რამდენად იცნობს მაგისტრანტობის კანდიდატი ქართულ ლიტერატურასა და 

ქართველურ ენათმეცნიერებას.   

წერითი გამოცდის ბილეთი მოიცავს სამ თეორიულ  საკითხს ქართული  ლიტერატურის 

მოდულისთვის და ორ თეორიულ და ერთ პრაქტიკულ  საკითხს ქართველური 

ენათმეცნიერებისათვის. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე საერთო სამაგისტრო გამოცდის გავლის გარეშე ჩარიცხვა 

ხორციელდება „უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე 

აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების 

წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანების შესაბამისად. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

მინისტრის 2010 წლის 2 თებერვლის ბრძანება №10/ნ-ით დამტკიცებული „უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
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გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მობილობის წესით 

ჩარიცხული სტუდენტები. 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე შესაძლებელია შიდა მობილობის წესით ჩარიცხვა. ვადები, 

პროცედურები და შესაბამისი დამატებითი საკითხები განისაზღვრება უნივერსიტეტის 

რექტორის აქტით და შიდა მობილობის პროცედურების დაწყებამდე, გონივრული ვადით ადრე, 

ქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე. დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია, 

უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში, რომელიც განთავსებულია 

უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.sangu.edu.ge. 

 

პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა მაქსიმალური ოდენობა: 20 სტუდენტი 

 

პროგრამის სტრუქტურა და სწავლის ხანგრძლივობა 

 

წარმოდგენილი სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით მაგისტრის  მომზადების 

ნორმატიული ვადაა 2 წელი და მოიცავს 120 ECTS  კრედიტს; კერძოდ: 

30 ECTS კრედიტი ეთმობა ორივე მოდულისათვის სავალდებულო სასწავლო კურსებს. 

36 ECTS კრედიტი განკუთვნილია თითოეული მოდულისათვის სავალდებულო 

დისციპლინებისთვის. 

24 ECTS კრედიტის ფარგლებში სტუდენტს შეუძლია მისთვის სასურველი სასწავლო კურსების 

არჩევა.  

30 ECTS კრედიტი განსაზღვრულია სამაგისტრო ნაშრომისათვის. 

თითოეული მოდულის სტუდენტს აქვს უფლება, რომ ორი სასწავლო კურსი აირჩიოს მეორე 

მოდულის საგნების ჩამონათვალიდან.  

 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

 

მანანა ტაბიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტის  პროფესორი; ტელ.:   599 96 

92 70, ელ.-ფოსტა: m.tabidze@sangu.edu.ge 

 

პროგრამის მიზნები 

 

ქართული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს მისცეს ღრმა და 

სისტემური ცოდნა ქართველური ენათმეცნიერებისა და ქართული ლიტერატურის 

მიმართულებით,  გამოუმუშავოს მას ფილოლოგიური კვლევა-ძიებისათვის აუცილებელი 

უნარები; ჩამოაყალიბოს მკვლევარი, რომელიც აკადემიური ცოდნითა და თანამედროვე 

მიდგომებით წვლილს შეიტანს დარგისა და საზოგადოების განვითარებაში; მოამზადოს 

სპეციალისტები, რომელთა დარგობრივი ცოდნა და სხვადასხვა (კოგნიტური, 

მეთოდოლოგიური, ტექნოლოგიური, სისტემური, საკომუნიკაციო, სოციალური და სხვ.) 

უნარები უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას საგანმანათლებლო და სამეცნიერო, საგამომცემლო, 

მასმედიის სფეროებში, სასულიერო-საგანმანათლებლო, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, 

საჯარო სექტორში და სხვ.  

გარდა ამისა, პროგრამის მიზნებია: 

● ქართველური ენათმეცნიერების  ძირითადი პრობლემატიკის, ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და 

სინტაქსის პრობლემური საკითხების, ქართული სამწიგნობრო ენის განვითარების ძირითადი 

ეტაპებისა და თავისებურებების სწავლება; 

● ქართული ლიტერატურის განვითარების ძირითადი ეტაპების, ჟანრების, მხატვრული და 

მსოფლმხედველობრივი თავისებურებების და შესაბამისი ისტორიული, ფილოლოგიური, 

თეოლოგიური და სხვა პრობლემატიკის სწავლება. 

 

http://www.sangu.edu.ge/
mailto:m.tabidze@sangu.edu.ge
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სწავლა-სწავლების ფორმები და სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

 

სწავლების პროცესში გამოიყენება: დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, 

თანამშრომლობითი სწავლება, შემთხვევის ანალიზი, გონებრივი იერიში, დემონსტრირების 

მეთოდი, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–განმარტებითი მეთოდი, ელექტრონული სწავლება და 

სხვ. 

აღნიშნული მეთოდების გამოყენება ხდება ლექციის, სემინარის, პრაქტიკუმის, სამუშაო ჯგუფის, 

საშინაო დავალების, შუალედური შეფასების, პრეზენტაციის, რეფერატის, ესეს,  სამაგისტრო 

ნაშრომის და სხვ. ფორმატში. 

სისტემატურად ეწყობა ექსკურსიები კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს 

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. პროგრამა ითვალისწინებს საველე პრაქტიკასაც. სასწავლო 

პროცესის გაღრმავებისა და გამრავალფეროვნების მიზნით პერიოდულად ეწყობა სტუდენტთა 

სამეცნიერო კონფერენციები.  

 

პროგრამის სწავლის შედეგები 

 

ცოდნა და გაცნობიერება  

 

1. ამჟღავნებს  ქართველური ენათმეცნიერების ღრმა და სისტემურ ცოდნას, რაც მოიცავს 

ქართულის და მასთან ერთად მეგრულის, ლაზურის, სვანურის ფონეტიკის, მორფოლოგიის და 

სინტაქსის  საკითხებს, ქართველური დიალექტოლოგიის, ლექსიკოლოგიისა და 

ლექსიკოგრაფიის საკვანძო თემებს; 

2. სიღრმისეულად  აანალიზებს ენათმეცნიერული კვლევის სხვადასხვა ასპექტს, ენის 

გეოგრაფიულ და სოციალურ ვარიაციებს, ენაში მიმდინარე ცვლილებათა  თავისებურებებსა და 

მიზეზებს  ენის ფუნქციონირების სხვადასხვა სფეროში; 

3. ავლენს  ქართული ლიტერატურის სხვადასხვა პერიოდის ლიტერატურული და ფოლკლორული 

ტექსტების, შესაბამისი ეპოქისა და ჟანრისთვის დამახასიათებელი მსოფლმხედველობრივი და 

მხატვრული თავისებურებების,  ტექსტების ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარს, 

ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიული საკითხების საფუძველზე ტექსტის კვლევის 

(სემიოლოგიური, მხატვრულ-ესთეტიკური) მეთოდების ცოდნას; 

4. სხვადასხვა ასპექტით განიხილავს ქართული ლიტერატურის საკვანძო საკითხებს  შესაბამისი 

ეპოქის ლიტერატურული პროცესების, ესთეტიკური იდეალებისა და დისკურსული ანალიზის 

საფუძველზე და ლიტერატურულ მიმდინარეობათა  კონტექსტში; 

5. აცნობიერებს ქართული მწერლობის ადგილს მსოფლიო ლიტერატურის შესაბამისი ეპოქის 

ისტორიაში; 

 

უნარები 

 

6. როგორც წერილობით, ისე ზეპირად საფუძვლიანად მსჯელობს  ქართველური ენათმეცნიერების,  

ქართულის და მასთან ერთად მეგრულის, ლაზურის, სვანურის ფონეტიკის, მორფოლოგიის და 

სინტაქსის, ქართველური დიალექტოლოგიის, ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის საკვანძო 

საკითხებზე; 

7. მრავალი ასპექტით და კრიტიკულად გაიაზრებს და პრაქტიკულად იყენებს ქართულის და/ან 

მასთან ერთად მეგრულის, ლაზურის, სვანურის სტრუქტურულ კომპონენტებს/შემადგენელ 

ელემენტებს;  

8. სიღრმისეულად  ფლობს ენობრივი მასალის შეგროვება-დამუშავების საველე და/ან სხვა 

მეთოდებს (დაკვირვების, ინტერვიუირების, კითხვარების, ტესტირების და სხვ.); 

9. მრავალმხრივ მსჯელობს, აღწერს და  განმარტავს ქართულ ლიტერატურულ პროცესებსა და 

მხატვრულ ტექსტებს კონცეპტების თავისებურებების გათვალისწინებით, შესაბამისი პერიოდის 

მსოფლმხედველობრივ, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ და კულტურულ კონტექსტში; 
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10. ქართველურ ენათმეცნიერებასთან და/ან ქართულ ლიტერატურასთან დაკავშირებით 

წარმოადგენს საკუთარ ხედვას და არგუმენტირებულად აყალიბებს  საკუთარ მოსაზრებებს; 

11. პროფესიულ საქმიანობაში იცავს და ნერგავს ქართული ლიტერატურის კულტურულ 

მონაპოვარსა და მორალურ-ზნეობრივ პრინციპებს; 

12. წარმოაჩენს ქართული ლიტერატურის როლსა და მნიშვნელობას ინტერკულტურული 

კომუნიკაციის განვითარებისა და თანამედროვე საზოგადოებრივ-კულტურული პროცესებისა 

და გამოწვევების კრიტიკული გააზრებისათვის; 

13. ავითარებს ახალ იდეებს ქართველური ენათმეცნიერების ან ქართული ლიტერატურის სფეროში, 

რომლებსაც არგუმენტირებულად აყალიბებს საკვალიფიკაციო ნაშრომში, ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით და წარუდგენს აკადემიურ და პროფესიულ 

საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით, პროფესიული ეთიკისა და აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით; 

14. სწავლის, კვლევისა და საქმიანობის პროცესში აანალიზებს როგორც პირველად, ისე მეორად 

წყაროებს, ლიტერატურულ მასალასა და შესაბამის სამეცნიერო ლიტერატურას და ახდენს მათ 

სინთეზს, ინტერპრეტაციასა და კონტექსტუალიზაციას კვლევის უახლესი, მათ შორის ციფრული 

მეთოდების გამოყენებით; 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 

15. ავლენს სამეცნიერო პრობლემის იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის, დამოუკიდებლად სწავლისა 

და კვლევის უნარს, რითიც მონაწილეობს ქართული  ფილოლოგიის, როგორც სამეცნიერო 

დარგის, განვითარებაში; 

16. განსხვავებულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით გარემოებებსა და სიტუაციებში 

ავლენს პრობლემის დროული იდენტიფიკაციისა და მისი გადაჭრის უნარს, როგორც 

ინდივიდუალურ, ისე გუნდურ ფორმებში; 

17. აღწერს მულტილინგვურ და/ან მულტიკულტურულ გარემოში მიმდინარე ქართული 

მწიგნობრობის განვითარების ეტაპებს, პატივის სცემს ქართულს, როგორც სახელმწიფო ენას, 

გამოხატავს ტოლერანტობას განსხვავებული კულტურების, კონფესიებისა და ეთნოსების 

მიმართ. 

 

ქართველური ენათმეცნიერების მოდულის სწავლის შედეგები 

 

• ამჟღავნებს  ქართველური ენათმეცნიერების ღრმა და სისტემურ ცოდნას, რაც მოიცავს 

ქართულის და მასთან ერთად მეგრულის, ლაზურის, სვანურის ფონეტიკის, მორფოლოგიის და 

სინტაქსის  საკითხებს, ქართველური დიალექტოლოგიის, ლექსიკოლოგიისა და 

ლექსიკოგრაფიის საკვანძო თემებს; 

• სიღრმისეულად  აანალიზებს ენათმეცნიერული კვლევის სხვადასხვა ასპექტს, ენის 

გეოგრაფიულ და სოციალურ ვარიაციებს, ენაში მიმდინარე ცვლილებათა  თავისებურებებსა და 

მიზეზებს  ენის ფუნქციონირების სხვადასხვა სფეროში; 

• როგორც წერილობით, ისე ზეპირად საფუძვლიანად მსჯელობს  ქართველური ენათმეცნიერების,  

ქართულის და მასთან ერთად მეგრულის, ლაზურის, სვანურის ფონეტიკის, მორფოლოგიის და 

სინტაქსის, ქართველური დიალექტოლოგიის, ლექსიკოლოგიისა და ლექსიკოგრაფიის საკვანძო 

საკითხებზე; 

• მრავალი ასპექტით და კრიტიკულად გაიაზრებს და პრაქტიკულად იყენებს ქართულის და/ან 

მასთან ერთად მეგრულის, ლაზურის, სვანურის სტრუქტურულ კომპონენტებს/შემადგენელ 

ელემენტებს;  

• სიღრმისეულად  ფლობს ენობრივი მასალის შეგროვება-დამუშავების საველე და/ან სხვა 

მეთოდებს (დაკვირვების, ინტერვიუირების, კითხვარების, ტესტირების და სხვ.); 
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ქართული ლიტერატურის მოდულის სწავლის შედეგები 

 

• ავლენს  ქართული ლიტერატურის სხვადასხვა პერიოდის ლიტერატურული და ფოლკლორული 

ტექსტების, შესაბამისი ეპოქისა და ჟანრისთვის დამახასიათებელი მსოფლმხედველობრივი და 

მხატვრული თავისებურებების,  ტექსტების ანალიზისა და ინტერპრეტაციის უნარს, 

ლიტერატურათმცოდნეობითი თეორიული საკითხების საფუძველზე ტექსტის კვლევის 

(სემიოლოგიური, მხატვრულ-ესთეტიკური) მეთოდების ცოდნას; 

• სხვადასხვა ასპექტით განიხილავს ქართული ლიტერატურის საკვანძო საკითხებს  შესაბამისი 

ეპოქის ლიტერატურული პროცესების, ესთეტიკური იდეალებისა და დისკურსული ანალიზის 

საფუძველზე და ლიტერატურულ მიმდინარეობათა  კონტექსტში; 

• აცნობიერებს ქართული მწერლობის ადგილს მსოფლიო ლიტერატურის შესაბამისი ეპოქის 

ისტორიაში; 

• მრავალმხრივ მსჯელობს, აღწერს და  განმარტავს ქართულ ლიტერატურულ პროცესებსა და 

მხატვრულ ტექსტებს კონცეპტების თავისებურებების გათვალისწინებით, შესაბამისი პერიოდის 

მსოფლმხედველობრივ, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ და კულტურულ კონტექსტში; 

• პროფესიულ საქმიანობაში იცავს და ნერგავს ქართული ლიტერატურის კულტურულ 

მონაპოვარსა და მორალურ-ზნეობრივ პრინციპებს; 

• წარმოაჩენს ქართული ლიტერატურის როლსა და მნიშვნელობას ინტერკულტურული 

კომუნიკაციის განვითარებისა და თანამედროვე საზოგადოებრივ-კულტურული პროცესებისა 

და გამოწვევების კრიტიკული გააზრებისათვის; 

 

ორივე მოდულისთვის საერთო სწავლის შედეგები  

 

• ქართველურ ენათმეცნიერებასთან და/ან ქართულ ლიტერატურასთან დაკავშირებით 

წარმოადგენს საკუთარ ხედვას და არგუმენტირებულად აყალიბებს  საკუთარ მოსაზრებებს; 

• ავითარებს ახალ იდეებს ქართველური ენათმეცნიერების ან ქართული ლიტერატურის სფეროში, 

რომლებსაც არგუმენტირებულად აყალიბებს საკვალიფიკაციო ნაშრომში, ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით და წარუდგენს აკადემიურ და პროფესიულ 

საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით, პროფესიული ეთიკისა და აკადემიური 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვით; 

• სწავლის, კვლევისა და საქმიანობის პროცესში აანალიზებს როგორც პირველად, ისე მეორად 

წყაროებს, ლიტერატურულ მასალასა და შესაბამის სამეცნიერო ლიტერატურას და ახდენს მათ 

სინთეზს, ინტერპრეტაციასა და კონტექსტუალიზაციას კვლევის უახლესი, მათ შორის ციფრული 

მეთოდების გამოყენებით; 

• ავლენს სამეცნიერო პრობლემის იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის, დამოუკიდებლად სწავლისა 

და კვლევის უნარს, რითიც მონაწილეობს ქართული  ფილოლოგიის, როგორც სამეცნიერო 

დარგის, განვითარებაში; 

• განსხვავებულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით გარემოებებსა და სიტუაციებში 

ავლენს პრობლემის დროული იდენტიფიკაციისა და მისი გადაჭრის უნარს, როგორც 

ინდივიდუალურ, ისე გუნდურ ფორმებში; 

• აღწერს მულტილინგვურ და/ან მულტიკულტურულ გარემოში მიმდინარე ქართული 

მწიგნობრობის განვითარების ეტაპებს, პატივის სცემს ქართულს, როგორც სახელმწიფო ენას, 

გამოხატავს ტოლერანტობას განსხვავებული კულტურების, კონფესიებისა და ეთნოსების 

მიმართ. 

 

სტუდენტის მიღწევების შეფასების სისტემა 

 

კრედიტის მოპოვება შესაძლებელია სტუდენტის მიერ მხოლოდ შესაბამისი სასწავლო კურსის 

სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება 

ქვემოთ მოცემული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით.  
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სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ სტუდენტის მაქსიმალური საბოლოო 

შეფასება 100 ქულის ტოლია. საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასებისა და 

დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს: 

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

დადებითი შეფასებები:  

(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;  

უარყოფითი შეფასებები:  

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

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის 

უფლება. სტუდენტს დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. შენიშვნა: 

დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 

დღეში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო 

კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება 

შეფასება F-0 ქულა. 

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

არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

შეფასების კონკრეტული ფორმები, მეთოდები და კრიტერიუმები მოცემულია შესაბამისი 

სასწავლო კურსების სილაბუსებში.   

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

პროგრამის ორივე მოდულის კურსდამთავრებულები შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე, კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩოს და 

ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მერვე დონის შესაბამისად, შესაბამის პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობების გათვალისწინებით. 

 

დასაქმების სფეროები 

 

კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს  უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებსა და სამეცნიერო-კვლევითი, სასულიერო-საგანმანათლებლო პროფილის 

ორგანიზაციებში, ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ, ლიტერატურულ და მემორიალურ მუზეუმებში, 

საქართველოს   ბიბლიოთეკებსა  და არქივში, მასმედიასა და საგამომცემლო სფეროში, ენობრივი 

პოლიტიკის განმსაზღვრელ თუ განმახორციელებელ დაწესებულებებში, საჯარო სექტორსა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებში და სხვ. პროგრამის კურსდამთავრებულებს ასევე შეუძლიათ 

სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში, საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული დამატებითი წინაპირობების დაკმაყოფილების შემდეგ 

(მაგალითად, მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი პროგრამის გავლა, შესაბამისი 

სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება და სხვ.). 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მატერიალური რესურსი 

 

პროგრამის განხორციელება დაგეგმილია სანგუ-ს ბაზაზე, რომელიც აღჭურვილია პროგრამის 

განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალურ–ტექნიკური რესურსით.  

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევა 

ხორციელდება შემდეგი მატერიალური რესურსებით: უნივერსიტეტის აუდიტორიები, 

ბიბლიოთეკა, ტექნიკური აღჭურვილობა (კომპიუტერები, ლიცენზირებული პროგრამული 

უზრუნველყოფა, ინტერნეტი და სხვ.), რამდენიმე საგამოცდო დარბაზი. 
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უნივერსიტეტის აუდიტორიები სათანადოდაა აღჭურვილი. თითოეულ მათგანში 

განთავსებულია კომპიუტერები, სასწავლო და ე.წ. ჭკვიანი დაფები. ფუნქციონირებს აგრეთვე 

რამდენიმე კომპიუტერული ლაბორატორია სათანადო პროგრამული უზრუნველყოფის მქონე 

კომპიუტერებით. ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი ასევე აღჭურვილია ინტერნეტში 

ჩართული კომპიუტერული ტექნიკით (კომპიუტერები, სკანერისა და ასლების გადამღები 

აპარატები), ელექტრონული კატალოგით და საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო 

ქსელით. 

უნივერსიტეტი ფლობს დისტაციური (მათ შორის ონლაინ) სწავლების პროგრამული 

საშუალებების ლიცენზიებს და აქვს ამ პრაქტიკის კარგი გამოცდილება. უნივერსიტეტში არის 

სპეციალურად გამოყოფილი სტუდენტური სივრცეები, სპორტული დარბაზი და კაფეტერია. 

 

დანართი 1 - სასწავლო გეგმა1 

 

სავალდებულო სასწავლო კურსები მოდულისთვის  ,,ქართველური ენათმეცნიერება“ 

 
სემ. წინაპირობა სასწავლო კურსი კრ. ლექტორი 

1 

წინაპირობის გარეშე ქართული სალიტერატურო 

ენის ნორმალიზაციის 

ძირითადი პრობლემები 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი  მანანა 

ტაბიძე 

ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი თეა 

ბურჭულაძე 

წინაპირობის გარეშე თეორიული 

ენათმეცნიერების 

პრობლემები 

6 ფილოლოგიის დოქტორი 

თინათინ თურქია 

წინაპირობის გარეშე ქართველური ფონემატური 

სტრუქტურა 

 

6 ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო 

კეკუა 

ფილოლოგიის დოქტორი მიხეილ 

ლაბაძე 

წინაპირობის გარეშე კვლევის მეთოდები ქართულ 

ფილოლოგიაში 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი  გიორგი 

ალიბეგაშვილი; 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი   მანანა 

ტაბიძე; 

ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი  ეკა 

დუღაშვილი 

წინაპირობის გარეშე აკადემიური წერა 6 ფილოლოგიის დოქტორი თინათინ 

თურქია 

  

2 

წინაპირობის გარეშე ქართული სამწიგნობრო ენის 

სახელური და ზმნური 

პარადიგმები   

6 ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო 

კეკუა 

წინაპირობის გარეშე ქართული ენის სინტაქსის 

კომპიუტერული 

მოდელირების ძირითადი 

საკითხები 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი ოლეგ კაპანაძე; 

ფილოლოგიის დოქტორი ნათია 

იაკობიძე 

წინაპირობის გარეშე ციფრული  ჰუმანიტარიის 

საფუძვლები 

6 ფილოლოგიის მაგისტრი ნათია 

სადღობელაშვილი 

                                                           
1 სასწავლო გეგმა მოცემულია თითოეული მოდულისთვის ცალ-ცალკე. გამუქებულია ის სასწავლო კურსები, 
რომლებიც სავალდებულოა ორივე მოდულისთვის. 



8 

წინაპირობის გარეშე უცხო ენა 1 (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული) 

6 ენების ცენტრის მასწავლებლები 

 არჩევითი საგანი    

3 

წინაპირობის გარეშე იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერების ძირითადი 

პრობლემები 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი თეიმურაზ გვანცელაძე 

უცხო ენა 1 

(ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული) 

უცხო ენა 2 (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული) 

6 ენების ცენტრის მასწავლებლები 

 არჩევითი საგანი 6  

 არჩევითი საგანი 6  

 არჩევითი საგანი 6  

4 
ყველა სავალდებულო 

სასწავლო კურსი 

სამაგისტრო ნაშრომი 30  

 

არჩევითი სასწავლო კურსები მოდულისთვის  ,,ქართველური ენათმეცნიერება“ 
 

წინაპირობა სასწავლო კურსი კრედიტი ლექტორი 

წინაპირობის გარეშე ქართველურ ენა-კილოთა 

შედარებითი გრამატიკა 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი მერაბ ნაჭყებია 

წინაპირობის გარეშე გრამატიკული აზროვნების 

ისტორია 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი ლია ქაროსანიძე 

წინაპირობის გარეშე ქართველური 

დიალექტოლოგიის 

თეორიული კურსი  

6 ფილოლოგიის დოქტორი 

სოფიო კეკუა; 

ფილოლოგიის დოქტორი 

მიხეილ ლაბაძე 

წინაპირობის გარეშე ენა და კულტურა 6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი მანანა 

ტაბიძე 

წინაპირობის გარეშე ენა და ფსიქოლოგია 6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი მანანა 

ტაბიძე 

წინაპირობის გარეშე ქართული როგორც უცხო ენა/ 

ქართული უცხოელებისთვის 

6 ფილოლოგიის მაგისტრი 

ნათია სადღობელაშვილი 

 

სავალდებულო სასწავლო კურსები მოდულისთვის ,,ქართული ლიტერატურა“ 
 

სემ. წინაპირობა სასწავლო კურსი კრ. ლექტორი 

1 

წინაპირობის გარეშე ძველი ქართული 

სასულიერო მწერლობა 

6  ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი  ეკა 

დუღაშვილი 

წინაპირობის გარეშე ,,ვეფხისტყაოსნის” 

ტექსტობრივი ანალიზი 

6 ფილოლოგიის დოქტორი  ივანე 

ამირხანაშვილი 

წინაპირობის გარეშე ფოლკლორი და 

ლიტერატურა 

6 ფილოლოგიის დოქტორი ამირან 

არაბული 

წინაპირობის გარეშე კვლევის მეთოდები ქართულ 

ფილოლოგიაში 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი  გიორგი 

ალიბეგაშვილი; 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი   მანანა 

ტაბიძე; 
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ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი  ეკა 

დუღაშვილი 

წინაპირობის გარეშე აკადემიური წერა 6 ფილოლოგიის დოქტორი თინათინ 

თურქია 

2 

წინაპირობის გარეშე XVI-XVIII სს. ქართული 

ლიტერატურის 

პრობლემატიკა და თემატიკა 

6 ფილოლოგიის დოქტორი საბა 

მეტრეველი 

წინაპირობის გარეშე ქართული რომანტიზმი და 

რეალიზმი 

6 ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა 

კალანდარიშვილი 

წინაპირობის გარეშე ციფრული  ჰუმანიტარიის 

საფუძვლები 

6 ფილოლოგიის მაგისტრი ნათია 

სადღობელაშვილი 

წინაპირობის გარეშე უცხო ენა1 (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული) 

6 ენების ცენტრის მასწავლებლები 

 არჩევითი საგანი 6  

3 

წინაპირობის გარეშე XX საუკუნის ქართული 

მწერლობის ძირითადი 

კონცეპტები 

6 ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი მანანა კვაჭანტირაძე 

უცხო  ენა1 

(ინგლისური, 

გერმანული, 

ფრანგული) 

უცხო ენა 2 (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული) 

6 ენების ცენტრის მასწავლებლები 

 არჩევითი საგანი 6  

 არჩევითი საგანი 6  

 არჩევითი საგანი 6  

4 
ყველა სავალდებულო 

სასწავლო კურსი  

სამაგისტრო ნაშრომი 30  

 

არჩევითი სასწავლო კურსები მოდულისთვის ,,ქართული ლიტერატურა“ 
 

წინაპირობა სასწავლო კურსი კრედიტი ლექტორი 

წინაპირობის გარეშე ქრისტიანული 

ანთროპოლოგია 

6 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი გიორგი 

ალიბეგაშვილი 

წინაპირობის გარეშე სახისმეტყველება 6 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი გიორგი 

ალიბეგაშვილი 

წინაპირობის გარეშე  ქართული სამონასტრო-

სამწიგნობრო ცხოვრება: 

კულტურული და 

იდეოლოგიური კონტექსტი 

6 ფილოლოგიის დოქტორი,  

ასოცირებული 

პროფესორი ეკა 

დუღაშვილი 

წინაპირობის გარეშე მოდერნისტული და 

პოსტმოდერნისტული 

ლიტერატურის პარადიგმები 

6 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი მანანა 

კვაჭანტირაძე 

წინაპირობის გარეშე სიმბოლოთა სისტემა და 

ლიტერატურული დისკურსი  

 

6 ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი ეკა 

დუღაშვილი 

წინაპირობის გარეშე ტექსტის სემიოლოგია 

 

6 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, 
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ასოცირებული 

პროფესორი მანანა 

კვაჭანტირაძე 

 

ენის  შემსწავლელი არჩევითი პრაქტიკული სასწავლო კურსები 
 

წინაპირობა სასწავლო კურსი კრედიტი ლექტორი 

წინაპირობის გარეშე მეგრულ-ლაზურის 

პრაქტიკული კურსი 1 

6 ფილოლოგიის დოქტორი 

მიხეილ ლაბაძე 

მეგრულ-ლაზურის 

პრაქტიკული კურსი 1 

მეგრულ-ლაზურის 

პრაქტიკული კურსი 2 

6 ფილოლოგიის დოქტორი 

მიხეილ ლაბაძე 

წინაპირობის გარეშე სვანურის  პრაქტიკული კურსი 

1 

6  ფილოლოგიის დოქტორი 

ქეთევან გურჩიანი 

სვანურის  

პრაქტიკული კურსი 1 

სვანურის  პრაქტიკული კურსი 

2 

6 ფილოლოგიის დოქტორი 

ქეთევან გურჩიანი 

წინაპირობის გარეშე აფხაზური ენა 1 6 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი 

თეიმურაზ გვანცელაძე 

აფხაზური ენა 1 აფხაზური ენა 2 6 ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი 

თეიმურაზ გვანცელაძე 

წინაპირობის გარეშე თურქული ენა 1 6 ფილოლოგიის დოქტორი 

მზისა ბუსკივაძე 

თურქული ენა 1 თურქული ენა2 6 ფილოლოგიის დოქტორი 

მზისა ბუსკივაძე 

წინაპირობის გარეშე სპარსული ენა 1 6 ფილოლოგიის დოქტორი 

ნომადი ბართაია 

სპარსული ენა 1 სპარსული ენა 2 6 ფილოლოგიის დოქტორი 

ნომადი ბართაია 

წინაპირობის გარეშე ძველი ბერძნული ენა 1 6 ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი ეკა 

დუღაშვილი 

ძველი ბერძნული ენა 1 ძველი ბერძნული ენა 2 6 ფილოლოგიის დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი ეკა 

დუღაშვილი 

წინაპირობის გარეშე დარგობრივი ინგლისური 6 ენების ცენტრის 

მასწავლებელი 

 

დანართი 2 - სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი 

 

ქართული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის სწავლის შედეგები ფასდება შეფასების შესაბამისი მეთოდებით (ინფორმაცია 

მოცემულია შესაბამისი საგნების სილაბუსებში), ხოლო თავად პროგრამის სწავლის შედეგების 

მიღწევის შეფასება განხორციელდება პერიოდულად, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ, 

შეფასების პირდაპირი და არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებით. ქართული ფილოლოგიის 

სამაგისტრო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასებისას განისაზღვრება, რამდენად მიაღწია 

სტუდენტმა და/ან კურსდამთავრებულმა დაგეგმილ სწავლის შედეგებს, რაც დადგინდება 

შემდეგი საშუალებებით: ა) პროგრამის შესაბამის კომპონენტში შეფასების კონკრეტული 

მეთოდით;  ბ) კურსდამთავრებულთა თვითშეფასებით (როგორ შეაფასებენ თავად მათ მიერ 

მიღწეულ შედეგებს); გ) დამსაქმებლების მიერ კურსდამთავრებულების უნარების შეფასებით; დ) 
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კურსდამთავრებულთა დიპლომის საშუალო ქულებით; ე) სამაგისტრო ნაშრომების საბოლოო 

შეფასებების ანალიზით; ვ) კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებლებით; ზ) და სხვ. 

(დანართი 1.1). 

შეფასების პირდაპირი მეთოდების სამიზნე ნიშნულები. სასწავლო კომპონენტში 80 ქულაზე მეტი 

უნდა მიიღოს სტუდენტების არანაკლებ 70%-მა, 51-79 ქულა - 28%-მა, ხოლო 0-50 ქულა - 2%-მა.  

შეფასების არაპირდაპირი მეთოდების სამიზნე ნიშნულები. კურსდამთავრებულის 

თვითშეფასებისას კურსდამთავრებული თავად აფასებს რამდენად მიაღწია ამა თუ იმ სწავლის 

შედეგს. ამ შემთხვევაში სამიზნე ნიშნული არის შემდეგი: 80 ქულაზე მეტად უნდა შეაფასოს 

შედეგზე გასვლა სტუდენტთა არანაკლებ 70%-მა, 51- 79 ქულა – 28%, 0-50 ქულა – 2%. 

დამსაქმებლის მიერ კურსდამთავრებულის შეფასებას დამსაქმებელი აფასებს რამდენად მიაღწია 

კურსდამთავრებულმა ამა თუ იმ სწავლის შედეგს. ამ შემთხვევაში სამიზნე ნიშნული არის 

შემდეგი: 80 ქულაზე მეტად უნდა შეაფასოს შედეგზე გასვლა დამსაქმებელთა არანაკლებ 70%-მა, 

51-79 ქულა – 28%, 0-50 ქულა – 2%.  

 



ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

 

დანართი 3 - სწავლის შედეგების რუკა 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სასწავლო/სამეცნიერო კომპონენტი 
პროგრამის სწავლის შედეგები 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ქართული სალიტერატურო ენის 

ნორმალიზაციის ძირითადი პრობლემები 

1-2 1-2    2       3  3  3 

თეორიული ენათმეცნიერების პრობლემები  3    1-2    2   2  2   

ქართველური ფონემატური სტრუქტურა 2 2    2-3 2-3   2   2     

ქართული სამწიგნობრო ენის სახელური და 

ზმნური პარადიგმები   

3 3    3 3      2  2   

ქართული ენის სინტაქსის კომპიუტერული 

მოდელირების ძირითადი საკითხები 

2 2    2       2 2 2 3  

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების 

ძირითადი პრობლემები 

1-2 3    1-2    2        

ძველი ქართული სასულიერო მწერლობა   2-3 2-3 2    2  2 2  2 2 2 3 

,,ვეფხისტყაოსნის” ტექსტობრივი ანალიზი   2-3 2-3 2    2  2 2  2 2 2 2 

ფოლკლორი და ლიტერატურა   2 2 2    2  2 2  2 2 2 2 

XVI-XVIII სს. ქართული ლიტერატურის 

პრობლემატიკა და თემატიკა 

  2 2 2    2  2 2  2 2 2 2 

ქართული რომანტიზმი და რეალიზმი   2 2 2    2  2 2  2 2 2 2 

XX საუკუნის ქართული მწერლობის 

ძირითადი კონცეპტები 

  2 2 2    2-3  2 2  2 2 2 2 

აკადემიური წერა          2-3   3 3    

ციფრული  ჰუმანიტარია  1-2        1-2 1-2 1-2      

კვლევის მეთოდები ქართულ ფილოლოგიაში          1 1 1-2 2     

სამაგისტრო ნაშრომი  3 3 3 3           3 3 3 


