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უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური 

მაგისტრატურა 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, კვალიფიკაციის კოდი 

საქართველოს ისტორიის მაგისტრი 

100401 

სწავლების ენა 

ქართული 

პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა 

 

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს ბაკალავრს, რომელიც ჩააბარებს საერთო სამაგისტრო და უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ მისაღებ გამოცდებს 

სპეციალობასა და უცხო ენაში B2 დონეზე (რუსული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული). საუნივერსიტეტო გამოცდაში სპეციალობის კოეფიციენტი  70, ხოლო  უცხო 

ენის - 30.  უცხო ენაში გამოცდისაგან თავისუფლდება პირი, რომელიც წარმოადგენს  შესაბამისი ენის დონის ფლობის საერთაშორისო სერთიფიკატს (სერთიფიკატის 
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აღიარება მოხდება უნივერსიტეტის უცხო ენის ცენტრის მიერ) ან რომელსაც შესაბამისენოვან პროგრამაზე მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება, რაც დასტურდება 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტით.  

 

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. 

 

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.  

საგანმანათლებლო პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან მსურველები შიდა მობილობის წესით. შიდა მობილობის ვადები და პროცედურები დგინდება უნივერსიტეტის 

რექტორის ბრძანებით და ინფორმაცია რეგულარულად თავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე www.sangu.edu.ge. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა ზღვრული ოდენობა განისაზღვრება 40 სტუდენტით. 

 

სტრუქტურა და სწავლის ხანგრძლივობა 

პროგრამაზე სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობაა 2 წელი. მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მისაღებად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არანაკლებ 120 ECTS 

კრედიტი. 

პროგრამაში შედის:  

- 42 კრედიტის მოცულობის  სავალდებულო საგნები, რომელთა მიზანია: 

 სტუდენტმა გაიღრმავოს ცოდნა საქართველოს ისტორიაში; 

 ანალიტიკურად შეაფასოს ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობა ისტორიის თანამედროვეობასთან მიმართებით; 

- 30 კრედიტის ფარგლებში  - არჩევითი საგნები, რომელიც  სტუდენტს  შესძენს დამატებით ცოდნას სპეციალობაში; 

- 18 კრედიტი პრაქტიკა -  პრაქტიკის სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გამოუმუშავდება ისეთი უნარ-ჩვევები, როგორიცაა: დამოუკიდებლად  სხვადასხვა 

ხასიათის დოკუმენტებისა თუ წყაროების დამუშავება, გაანალიზება, კლასიფიკიაცია და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა. 

 30 კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომი - მაგისტრანტი  კვლევითი ნაშრომით წარმოადგენს მისეულ ხედვას ამა თუ იმ სამეცნიერო-კვლევით პრობლემაზე. 
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პროგრამის ხელმძღვანელები 

ვახტანგ გურული 

ისტორიის მეცნიერებათა დოqტორი, ასოცირებული პროფესორი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა.  ტელ. 597 21 20  60;  ელფოსტა v.guruli@sangu.edu.ge 

გვანცა ბურდული 

ისტორიის დოქტორი. მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა. 555999685; ელფოსტა g.burduli@sangu.edu.ge 

 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ისტორიის დარგში ფართო სამეცნიერო პროფილის მქონე სპეციალისტის მომზადებას. კონკრეტულად კი პროგრამა მიზნად 

ისახავს მოამზადოს საქართველოს ისტორიის ღრმა და სისტემური ცოდნით აღჭურვილი, კვლევაზე ორიენტირებული მაგისტრი. პროგრამაში დასახული მიზანი 

მიიღწევა: სტუდენტისათვის კრიტიკული აზროვნების უნარის განვითარებით, სამეცნიერო პრობლემის, შესაბამისი თეორიული საფუძვლის, წყაროების 

იდენტიფიკაციის, კვლევის და მიღებული შედეგებიდან შესაბამისი დასკვნების გამოტანის, რეპრეზენტაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებით;  

ამავე დროს საგანმანათლებლო პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოს ისტორიის დარგის ისეთი  სპეციალისტების მომზადებას, რომლებსაც ექნებათ ღრმა  და 

სისტემური ცოდნა: 

 ძველი და შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის საკვანძო საკითხებზე; 

 შუა საუკუნეების საქართველოში საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის განმსაზღვრელ ფაქტორებზე; 

 საქართველოს საგარეო ურთიერთობების, გეოპოლიტიკური მდებარეობის უმთავრეს პრობლემებზე (უძვ. დროიდან -XXI); 

 ისტორიული პროცესის კანონზომიერების საზრისის, ისტორიის ფილოსოფიის ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების   შესახებ; 

 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკისა და დიპლომატიის ძირითად მიმართულებებზე; 

 საისტორიო აზროვნების ფორმირებასა და განვითარებაზე. 

სტუდენტები გააცნობიერებენ ისტორიის მრავალმხრივი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე, პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს; შეძლებენ 

წყაროების მოძიებას/კლასიფიკაციას და კრიტიკულ ანალიზს, ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობის ისტორიის თანამედროვეობასთან დაკავშირებას. 

საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მაგისტრანტს გამოუმუშაოს ცალკეული ფაქტების განზოგადებისა და მოვლენების 

ურთიერთდაკავშირებისა და კრიტიკული შეფასების უნარი. სწავლის პროცესში მაგისტრანტი დაეუფლება სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მეთოდოლოგიას და 

ცალკეულ პრობლემებზე კვლევის ჩატარებისათვის  აუცილებელ ჩვევებს. 
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სწავლის შედეგები 

ა) საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულებს აქვთ:  

საქართველოს ისტორიის ისტორიული წყაროების და ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობის ღრმა და სისტემური ცოდნა;  

კურსდამთავრებული აცნობიერებს: 

-  საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა თეორიულ საფუძველზე რეპრეზენტაციის შესაძლებლობას და შეუძლია მისი, როგორც ერთიანი პროცესის დაკავშირება 

მსოფლიო ისტორიასთან;  

- ისტორიის საკვანძო საკითხების, საქართველოს ისტორიის გაყალბებისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტირის განმსაზღვრელი ძირითადი 

ფაქტორების მნიშვნელობას.  

ბ) კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

გ) კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ: 

- ისტორიული მოვლენების ანალიზი, ქართულ ისტორიოგრაფიაში უკვე დამკვიდრებული შეხედულებების კრიტიკულად შეფასება და შესაბამისი დასკვნების 

გაკეთება. 

დ) კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება (ემპირიული მასალის მოძიება, ვალიდური კვლევითი მეთოდების გამოყენება). 

ე)  მსჯელობს ისტორიის ფილოსოფიის ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების შესახებ. 

 

სწავლება-სწავლის მეთოდები 

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.  
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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. 

დადებითი შეფასებებია:  

(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 შეფასებებია:  

(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. 

საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს: 

შუალედური შეფასება - 60 ქულა: შუალედური გამოცდა - 30 ქულა; მიმდინარე გამოკითხვები სემინარებზე - 20 ქულა; პრეზენტაცია/რეფერატი - 10 ქულა.   

დასკვნითი გამოცდა ფასდება 40 ქულით. 

 

შუალედური გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 8 ქულა; პრეზენტაცია კომპონენტის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 4 ქულა; მიმდინარე 

გამოკითხვების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 8 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა სავალდებულოა და მასზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასების სახით მოპოვებული აქვს არანაკლებ 20 ქულა.  

დასკვნით გამოცდაზე დადებითი შეფასების მისაღებად სტუდენტმა უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და მიიღოს არანაკლებ 21 ქულა. 

 

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-16-19 სასწავლო კვირების განმავლობაში;   
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დამატებითი გამოცდა ჩატარდება დასკვნითი შეფასების გაცნობიდან არანაკლებ 5 დღის შემდეგ. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

სამაგისტრო საფეხურის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს სწავლის გაგრძელებას განათლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში. 

დასაქმების სფეროები 

საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს  შესაძლებელია დასაქმდეს შემდეგ დაწესებულებებში: 

1. სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში; 

2. არქივებსა და მუზეუმებში; 

3. კერძო და არასამთავრობო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში;  

4. მასმედიის საშუალებებში; 

5. ტურისტულ სააგენტოებში და სხვ. 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისთვის აუცილებელი მატერიალური რესურსი 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა სრულადაა დაკომპლექტებული 

ძირითადი სასწავლო ლიტერატურით. გარდა ამისა, ქართული უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებს და აკადემიურ პერსონალს აქვთ წვდომა ეროვნული ბიბლიოთეკის 

ელექტრონულ რესურსზე. 

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 ა.შ.).  

ყოველივე ეს საშუალებას იძლევა, მომზადდეს ისეთი მაგისტრი, რომელიც მზად იქნება შრომითი საქმიანობისათვის.  

 

  



7 

დანართი 1 - სასწავლო გეგმა 

 

წინაპირობა 

 

 

 სასწავლო კურსი ლექტორი 

შე
მო

დ
გო

მა
 

გა
ზა

ფ
ხუ

ლ
ი 

არ აქვს წინაპირობა სავალდებულო როგორ იწერებოდა საქართველოს ისტორია ნინო შიოლაშვილი 
6 

  

 

არ აქვს წინაპირობა სავალდებულო საქართველო და გარე სამყარო (1555 წლის ამასიის ზავიდან - 1921 

წლის ყარსის ხელშეკრულებამდე) 

ვახტანგ გურული 
6  

არ აქვს წინაპირობა სავალდებულო საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა შუა საუკუნეების 

საქართველოში 

როინ მეტრეველი, 

გელა ქისტაური 
6  

არ აქვს წინაპირობა არჩევითი არჩევითი სასწავლო კურსი  6  

არ აქვს წინაპირობა არჩევითი არჩევითი სასწავლო კურსი  6  

არ აქვს წინაპირობა სავალდებულო საისტორიო აზროვნების განვითარება და კვლევა ნინო შიოლაშვილი  6 

არ აქვს წინაპირობა სავალდებულო ისტორიის ფილოსოფია მიხეილ გოგატიშვილი  6 

არ აქვს წინაპირობა სავალდებულო ქართულ-ევროპული ურთიერთობები 1918-1921 წლებში. გურამ მარხულია  6 

არ აქვს წინაპირობა არჩევითი არჩევითი სასწავლო კურსი   6 

არ აქვს წინაპირობა არჩევითი არჩევითი სასწავლო კურსი   6 

არ აქვს წინაპირობა სავალდებულო აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები ნინო შიოლაშვილი 6   

არ  აქვს წინაპირობა არჩევითი არჩევითი სასწავლო კურსი  6   

არ  აქვს წინაპირობა სავალდებულო პრაქტიკა ვახტანგ გურული 18  

არ  აქვს წინაპირობა სავალდებულო სამაგისტრო  ნაშრომი სამაგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი 

შეიძლება იყოს 

პროგრამაში ჩართული 

 

30 
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აკადემიური ან 

მოწვეული  

პერსონალი. 

 

 

არჩევითი სასწავლო კურსების ჩამონათვალი:  

წინაპირობა სასწავლო კურსი 

 

 

კრედიტები ლექტორი 

არ  აქვს წინაპირობა ქართულ-ოსური ურთიერთობის ისტორია 6 გიორგი სოსიაშვილი 

არ  აქვს წინაპირობა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები 6 ბეჟან ხორავა 

არ  აქვს წინაპირობა რუსეთის აღმოსავლური პოლიტიკა და საქართველო XVIII საუკუნის 70-90-იან 

წლებში  (,,საბერძნეთის პროექტი“) 

6 ვახტანგ გურული 

არ  აქვს წინაპირობა ავტოკეფალისტური მოძრაობა საქართველოში 1905-1907 წლებში 6 გვანცა ბურდული 

არ  აქვს წინაპირობა სამოხელეო წყობა ძველი და შუა საუკუნეების  

საქართველოში 

6 ლია ახალაძე 

არ  აქვს წინაპირობა აშშ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობის ისტორია 6 მარიამ ხატიაშვილი 

არ  აქვს წინაპირობა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 6 დავით კუხალაშვილი 

არ  აქვს წინაპირობა XX საუკუნის 30-იანი წლების პოლიტიკური რეპრესიები საქართველოში 6 ვახტანგ გურული 

არ  აქვს წინაპირობა ქართული პოლიტიკური პარტიების ისტორია (1904-1927) 6 ვახტანგ გურული 

არ აქვს წინაპირობა წინაქრისტიანული  ხანის სააზროვნო სისტემა შუა საუკუნეების ქართულ  

მწერლობაში 

6 გელა ქისტაური 

არ აქვს წინაპირობა საქართველო-ოსმალეთის (თურქეთის) ურთიერთობა (1918-1921)  6 

 

როინ ყავრელიშვილი 
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არ  აქვს წინაპირობა ქართული დისიდენტური მოძრაობის ისტორია 6 ვლადიმერ 

ლუარსაბიშვილი 

არ  აქვს წინაპირობა საქართველო და წმინდა მიწა 6 გიორგი სოსიაშვილი 

არ  აქვს წინაპირობა საქართველოს ძველი და შუა საუკუნეების პოლიტიკური ისტორია და ისტორიული 

საზღვრები 

6 გელა ქისტაური 

არ  აქვს წინაპირობა 
ქველმოქმედებისა და მეცენატობის ისტორია საქართველოში XIX საუკუნის 

ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში 

6 გვანცა ბურდული 

არ  აქვს წინაპირობა ახალი პოლიტიკური აზროვნება - არჩილ ჯორჯაძე (1872-1913) 6 ვახტანგ გურული 

არ  აქვს წინაპირობა მსოფლიო რელიგიების ისტორია 6 გვანცა ბურდული 
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დანართი 2 - სწავლის შედეგების რუკა 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგები 

ა ბ გ დ
 

ე 

როგორ იწერებოდა საქართველოს ისტორია √ √ √   

საისტორიო აზროვნების განვითარება და კვლევა √ √ √ √  

საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა შუა საუკუნეების საქართველოში √ √ √   

საქართველო და გარე სამყარო (1555 წლის ამასიის ზავიდან - 1921 წლის ყარსის ხელშეკრულებამდე) √ √ √   

ისტორიის ფილოსოფია  √   √ 

ქართულ-ევროპული ურთიერთობები 1918-1921 წლებში √ √ √   

აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები  √ √ √  

პრაქტიკა    √  

სამაგისტრო  ნაშრომი  √ √ √  
 

  



11 

დანართი 3 - 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 ა:   კურსდამთავრებულებს აქვთ: საქართველოს ისტორიის ისტორიული წყაროების და ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობის ღრმა და სისტემური 

ცოდნა; კურსდამთავრებული აცნობიერებს: 

-  საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა თეორიულ საფუძველზე რეპრეზენტაციის შესაძლებლობას და შეუძლია მისი, როგორც ერთიანი პროცესის დაკავშირება 

მსოფლიო ისტორიასთან;  

- ისტორიის საკვანძო საკითხების, საქართველოს ისტორიის გაყალბებისა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტირის განმსაზღვრელი ძირითადი 

ფაქტორების მნიშვნელობას.  

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

 როგორ იწერებოდა საქართველოს ისტორია 

 საისტორიო აზროვნების განვითარება და კვლევა 

 საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა შუა საუკუნეების 

საქართველოში 

 საქართველო და გარე სამყარო (1555 წლის ამასიის ზავიდან - 1921 

წლის ყარსის ხელშეკრულებამდე) 

 ქართულ-ევროპული ურთიერთობები 1918-1921 წლებში 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი გამოცდის 

ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები 

საანგარიშო პერიოდი  მე-3-ე სემესტრი 

სამიზნე ნიშნული  

სტუდენტების 100%-ის შემთხვევაში დასტურდება სწავლის შედეგებზე 

გასვლა. მათ შორის, სტუდენტთა საშუალოდ 10% აჩვენებს ძალიან მაღალ 

შედეგს.  

 



12 

 

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 ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი ბ:  კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ არგუმენტირებული მსჯელობა; 

 

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

 როგორ იწერებოდა საქართველოს ისტორია 

 საისტორიო აზროვნების განვითარება და კვლევა 

 საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა შუა საუკუნეების 

საქართველოში 

 საქართველო და გარე სამყარო (1555 წლის ამასიის ზავიდან - 1921 წლის 

ყარსის ხელშეკრულებამდე) 

 ისტორიის ფილოსოფია 

 ქართულ-ევროპული ურთიერთობები 1918-1921 წლებში 

 აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი გამოცდის 

ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები 

სამაგისტრო ნაშრომი 

 

  დასკვნითი შეფასება 

საანგარიშო პერიოდი  მე-3-ე, მე-4-ე 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 ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

სწავლის შედეგი გ: ისტორიული მოვლენების ანალიზი, ქართულ ისტორიოგრაფიაში უკვე დამკვიდრებული შეხედულებების კრიტიკულად შეფასება და შესაბამისი 

დასკვნების გაკეთება. 

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

 როგორ იწერებოდა საქართველოს ისტორია 

 საისტორიო აზროვნების განვითარება და კვლევა 

 საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის პრობლემა შუა საუკუნეების 

საქართველოში 

 საქართველო და გარე სამყარო (1555 წლის ამასიის ზავიდან - 1921 წლის 

ყარსის ხელშეკრულებამდე) 

 ქართულ-ევროპული ურთიერთობები 1918-1921 წლებში 

 აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 
 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი გამოცდის 

ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები 

სამაგისტრო  ნაშრომი 

 

  დასკვნითი შეფასება 

საანგარიშო პერიოდი  მე-3-ე, მე-4-ე 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 ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

 

 

სწავლის შედეგი დ:   კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება (ემპირიული მასალის მოძიება, ვალიდური კვლევითი მეთოდების 

გამოყენება). 

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

 საისტორიო აზროვნების განვითარება და კვლევა 

 აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 

 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება 

დასკვნითი 

გამოცდის 

თეორიული 

საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი გამოცდის 

ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები 

პრაქტიკა 

 

პრაქტიკის დღიური პრაქტიკის დღიური პრაქტიკის დღიური 

სამაგისტრო  ნაშრომი 

 

  დასკვნითი შეფასება 

საანგარიშო პერიოდი მე-2-ე, მე-3-ე, მე-4-ე 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 ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

 

 

 

სწავლის შედეგი ე:   მსჯელობს ისტორიის ფილოსოფიის ძირითადი მიმართულებებისა და კონცეფციების შესახებ. 

პროგრამის კომპონენტი/ 

კომპონენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაბამისი სწავლის შედეგის 

მიღწევას 

შეფასების ფორმა შეფასების მეთოდი მტკიცებულება 

 ისტორიის ფილოსოფია 

 

დასკვნითი გამოცდა, 

შუალედური შეფასება 

დასკვნითი გამოცდის 

თეორიული საკითხები, 

პრეზენტაცია 

დასკვნითი გამოცდის 

ნაწერი, 

პრეზენტაციის 

მასალები 

საანგარიშო პერიოდი მე-2-ე 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; 
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- დასკვნითი გამოცდების წერითი ნამუშევრების მონიტორინგი; 

კომისიის წევრთა გასაუბრება წარმოებს დადებითი შეფასების მქონე სტუდენტებთან სწავლის შედეგების შემოწმების მიზნით. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


