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საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:
 ფუნდამენტური განათლება ვიზუალურ ხელოვნებაში, როგორც ძირითადი სპეციალობის საფუძველი.
 შემოქმედებითი, ტექნიკური და პროფესიონალური უნარ-ჩვევები ძირითადი სპეციალობის ფარგლებში.
ძირითადი სპეციალობის კურსის ფარგლებში შემავალი დისციპლინების საშუალებით,
მედია ხელოვნების სპეციალობის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:
 შემოქმედებითი კონცეპტუალური ხედვა - შემოქმედებითი კონცეფციის ჩამოყალიბების, იდეების გენერირების და განვითარების, კრეატიული და ანალიტიკურ
აზროვნების უნარი.
 ვიზუალური კომუნიკაციის უნარი - გრაფიკული და ციფრული დიზაინის, ვიდეო კონტენტის შექმნისა და ვიზუალური თხრობის მეთოდების გამოყენება
შემოქმედებით პროექტებში.
 სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების უნარი - სტრუქტურული აზროვნება კრეატიული კონცეფციის შესამუშავებლად, მედია მატარებლების
გამოყენებას კონკრეტულ პროექტთან ან ბრენდებთან მიმართებაში, ინტეგრირებული კამპანიისთვის მედიებისა და ციფრული ტექნოლოგიების შერჩევის,
დაგეგმვისა და მართვის, შედეგების კრიტიკულად შეფასებისა და პროფესიული ეთიკის დაცვის უნარი.
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ტექნიკური უნარები - თანამედროვე ციფრული, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მეთოდებისა და ხერხების შერჩევის უნარი
კონკრეტულ პროექტთან მიმართებაში და მისი შემოქმედებითად გამოყენება.
ტრანსფერული უნარი - ცოდნისა და უნარების დემონსტრირება, იდეების რეალიზება, კამპანიის დაგეგმვა, პროექტის განვითარების თანმიმდევრული
გააზრება და პროექტის განხორციელება, სამუშაოს კრიტიკულად შეფასება. კოლეგებთან და დამკვეთებთან პროფესიონალური ურთიერთობა, ეფექტიანად,
ნაყოფიერად და ანგარიშვალდებულად მუშაობა გუნდში. სარეკლამო კონცეფციების, გეგმების, წინადადებებისა და საკითხების ეფექტიანად და
პროფესიონალურად წარმოდგენა ფორმატისა და ვადების დაცვით.

მედია ხელოვნების სპეციალობის მიზანია სტუდენტმა შეძლოს:
 თავის დამკვიდრება კრეატიულ ინდუსტრიაში, მრავალმხრივი/მრავალფეროვანი შემოქმედებითი და ტექნიკური უნარების დაუფლებით
მრავალმილიონიან ინდუსტრიაში სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმება.
 ქართული სარეკლამო ინდუსტრიის განვითარებაში წვლილის შეტანა. საერთაშორისო პროექტებსა და კონკურსებში მონაწილეობით გაზარდოს
ინდუსტრიის ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე.

მედია ხელოვნების სპეციალობის მიზნების მიღწევაში მნიშვნელოვანი როლი აქვთ პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ კრეატიულ სააგენტოებს და საერთაშორისო
გამოცდილების მქონე ლექტორებს, რომლებიც მუდმივად ხელს უწყობენ სტუდენტების განვითარებას, მათ დიდი როლი აქვთ სტუდენტების სააგენტოში ან
დამოუკიდებელ დასაქმებაში (Freelance), ეხმარებიან პორტფოლიოს ხარისხის გაუმჯობესებაში, რაც ამ დარგის პროფესიონალისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია
და კურსდამთავრებულის საერთაშორისო აღიარების საწინდარია. ამასთანავე ადმინისტრაცია, ლექტორები და კომპანიები სტუდენტებს სწავლის პროცესშივე
რთავენ რეალურ პროექტებში ან კონკურსებში (Young Lions Competition, Portfolio Review, რეალურ დამკვეთთან ურთიერთობა, დამოუკიდებელი „კლასგარეშე“
შემოქმედებითი პროექტები). ადმინისტრაციის, კომპანიების და ლექტორების ჩართულობით სტუდენტები სწავლის პერიოდში ახორციელებენ შემოქმედებით
პროექტებსა და ქმნიან სტუდენტურ პორტფოლიოს. პროგრამის დასკვნითი VIII სემესტრში (პრაქტიული კომპონენტი) სტუდენტი ახდენს მიღებული ცოდნის,
გამოცდილების და ტექნიკური უნარების დემონსტრირებას, მის პრაქტიკულ გამოყენებას, რაც გულისხმობს სასწავლო პრაქტიკის პერიოდში კრეატიული კამპანიის
იდეის მოფიქრებას, დაგეგმვას, შემოქმედებით ჯგუფში მუშაობას, იდეების განვითარებას და პროექტის განხორციელებას. ამასთან ერთად ქმნის/ასრულებს
პროფესიონალურ პორტფოლიოს.
აუდიო-ვიზუალური სპეციალობის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:
 შემოქმედებითი უნარები - ვიზუალური თხრობის ტრადიციული და თანამედროვე ფორმების ცოდნა.
 პრაქტიკული განხორციელება - ვიზუალური პროექტის განცხორციელების ყველა ეტაპის ცნობა, საერთაშორისო და ადგილობრივი ფონდების მუშაობის
სპეციფიკის ცოდნა.
 აუდიო-ვიზუალური კომუნიკაციის უნარი - პროექტის პოტენციალის შეფასების უნარი და ბაზართან მისი რელევანტურობის, დროულობის განსაზღვრა.
 ტექნიკური უნარები - ვიზუალური ნაწარმოების წარმოების ყველა საჭირო ტექნიკურ უნარის (კამერა, ხმა, მონტაჟი, ფერის კორექცია და ა.შ.) ფლობა.
 ტრანსფერული უნარი - ცოდნისა და უნარების დემონსტრირება, პრაქტიკულად გამოყენება, პროფესიონალური ეფექტური კომუნიკაცია, ნაყოფიერად და
ანგარიშვალდებულად მუშაობა გუნდში, შემოქმედებითი პროექტის კონცეფციების, წინადადებების, განხორციელების გეგმების ეფექტიანად,
პროფესიონალურად წარმოდგენა ფორმატისა და ვადების დაცვით.
აუდიო-ვიზუალური სპეციალობის მიზანია სტუდენტმა შეძლოს:
 საკუთარი თვითგამოხატვის ფორმის პოვნა, ჟანრული მრავალფეროვნების გაცნობა და გათავისება, საჭიროების შემთხვევაში შეძენილი უნარების
გამოყენება.
 მზარდ კინოინდუსტრიაში საკუთარი თავის დამკვიდრება. დამოუკიდებელი საავტორი კინოს განვითარებაში საკუთარი გამოცდილების და წვლილის
შეტანა. ახალი ფორმატების ინტეგრირება საკუთარ შემოქმედებაში.
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აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სპეციალობის მიზნის მიღწევაში დიდი როლი აქვსთ პრაქტიკოს პროფესიონალებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული სფეროში
მიმდინარე პროცესებში და შესაბამისად, სტუდენტებს საშუალება აქვთ მათი მეშვეობით გაეცნონ თანამედროვე ტენდენციებს, პერიოდულად ჩაერთონ მიმდინარე
პროექტებში და პრაქტიკულ საქმიანობაში. სწავლების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შემოქმედებითი აზროვნების, პროფესიონალური და
ტექნიკური უნარების თანაბარ განვითარებას, ინდივიდუალური და ჯგუფური პროექტების განხორციელებას, კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების
ხელშეწყობას, აუდიოვიზუალური ხელოვნების მიმართულებით არსებული პრობლემების შეფასებას, ანალიზს, თანამედროვე ტენდენციებსა და ტექნოლოგიებზე
დაყრდნობით ამ პრობლემების გადაჭრას. შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება ხელს უწყობს სტუდენტებს შემოქმედებითი პროექტების სწორად
განხორციელებაში. პროგრამის დასკვნითი VIII სემესტრში (პრაქტიული კომპონენტი) სტუდენტი ახდენს მიღებული ცოდნის, გამოცდილების და ტექნიკური
უნარების დემონსტრირებას, მის პრაქტიკულ გამოყენებას, რაც გულისხმობს შემოქმედებითი პროექტის შექმნას დამოუკიდებლად, იდეის მოფიქრებას,
დაგეგმვას, შემოქმედებით ჯგუფში მუშაობას, იდეების განვითარებას და პროექტის განხორციელებას. ამასთან ერთად ქმნის/ასრულებს პროფესიონალურ
პორტფოლიოს.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა
ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი
წესების დაცვით.
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრს აქვს ხელოვნების მიმართულების შესახებ, ასევე აუდიო-ვიზუალური ან მედია ხელოვნების მიმართულების საფუძვლიანი ცოდნა. ბაკალავრი ფლობს
სრულყოფილ ინფორმაციას კონკრეტულ სფეროში არსებული თეორიებისა და მიმდინარე პროცესების შესახებ და აცნობიერებს ამ სფეროს კომპლექსურ საკითხებს.
აქვს არტეფაქტების იდენტიფიცირების უნარი, შეუძლია ხელოვნების მიმდინარეობებსა და სტილზე მსჯელობა, მათი გარჩევა და შედარება, ხელოვნების
პროდუქტების მიმოხილვა და მთავარი იდეის/აზრის გამოტანა. კარგად ერკვევა თანამედროვე ტრენდებში. კარგად ფლობს საჭირო კომპიუტერულ პროგრამებს.
ერკვევა ხელოვნების მიმდინარეობებსა და სტილებში, თანამედროვე ტრენდებში. შეუძლია ინფორმაციის შეგროვება, ამოცანების განსაზღვრა, საკუთარი
შემოქმედებითი პროექტის შექმნა და წარდგენა. შეუძლია მიღებული დავალების გაგება, შემოქმედებითი გადაწყვეტილების მიღება და მისი ფორმულირება,
იდეების აღწერა/ახსნა და მისი გამოხატვა სხვადასხვა ხერხით.
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მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტი ფლობს ვიზუალური კომუნიკაციის ყველა საჭირო მეთოდებსა და შესრულების ხერხებს(თეორიული და ტექნიკური
უნარები,პრაქტიკული გამოცდილება). ერკვევა გრაფიკული და ციფრული დიზაინის ტენდენციებში, მედია საშუალებებში, ვიდეო კონტენტის შექმნასა და
კრეატიული პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპში.
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტი ერკვევა თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათ შორის ციფრული ტექნოლოგიების საკითხებში, აუდიოვიზუალური ხელოვნების მიმდინარეობებში, კინო-ტელე-დოკუმენტური ფილმისა და მულტიმდია პროექტების წარმოების საკითხებში.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
ბაკალავრს შეუძლია მიღებული ცოდნისა და შეძენილი უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. ბაკალავრს აქვს ინდივიდუალური და გუნდური, შემოქმედებითი შრომის
უნარი. შეუძლია დამოუკიდებლად და გუნდში იდეების გენერირება/კონსტრუირება, განვითარება და დემონსტრირება. პროექტის დაგეგმვა, სამუშაო გუნდის
ორგანიზება, შემოქმედებითი გადაწყვეტილებების მიღება, პრობლემის იდენტიფიცირება და მისი გადაჭრა საჭიროების შემთხვევაში, პროექტის წარმოება. შეუძლია
უცხო გარემოში ადაპტირება და შესაბამისად რეაგირება, ტრანსფერული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. აქვს ექსპერიმენტირებისა და ინტერპრეტირების უნარი.
აქვს აუდიოვიზუალურ ან მედია ხელოვნებასთან დაკავშირებული საკითხების, პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი. ეფექტურად იყენებს
შემოქმედებითი აზროვნებისა და შრომის უნარს. შეუძლია საშუალო სირთულის შემოქმედებითი პროექტის დამოუკიდებლად დაგეგმვა და განხორციელება. ადგენს
შემოქმედებითი მუშაობის პროცესში წამოჭრილი პრობლემებს, შეუძლია მათი გადაჭრა და შედეგების პროგნოზირება. იყენებს შეფასებისა და ანალიზის უნარს
საკუთარი მოსაზრებების ლოგიკურად ჩამოყალიბებისათვის. ახდენს ინდუსტრიის მოთხოვნების შესაბამისად, სწავლის პროცესში მიღებული თეორიული,
ტექნიკური და პრაქტიკული გამოცდილების რეალობაში გამოყენებას (სტაჟირების ან დამოუკიდებლად პროექტის განხორციელების პერიოდი).
მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობა, ვიზუალური კომუნიკაციის - გრაფიკული და ციფრული დიზაინის
პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება, ვიდეო კონტენტის შექმნა, საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება, კრეატიული კამპანიის დაგეგმვა და განხორციელება
შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად.
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია ინდივიდუალური და ჯგუფური პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება ყველა ეტაპზე, შეუძლია
პროექტზე მუშაობა ინდივიდუალურად და შემდეგ მისი განხორციელება ჯგუფურად იქნება ეს დოკუმენტური ფილმი, მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი თუ
ტრანსმედია პროექტი.
დასკვნის უნარი:
ბაკალავრი ფლობს პრობლემის ამოცნობისა და მისი ფორმულირების უნარს, შეუძლია პრობლემის გადაწყვეტის გზის შერჩევა და საკუთარი გადაწყვეტილების
დასაბუთება. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება, შედარება, გამოკვლევა, შემოწმება, დამუშავება და ლოგიკური დასკვნის გაკეთება. შეუძლია
საკუთარი მოსაზების ჩამოყალიბება, არგუმენტირებულად დასაბუთება და დაცვა/დარწმუნება, შეთავაზების ჩამოყალიბება და ეფექტურად პრეზენტირება.
დამაჯერებლად ასაბუთებს საკუთარ შემოქმედებით ხედვას. განიხილავს აუდიო-ვიზუალური ან მედია ხელოვნების სფეროში არსებულ პრობლემებს, გამოწვევებს
ან მიმდინარე პროცესებს, შეუძლია მათი დაკავშირება და განცალკევება. აქვს მრავალმხრივი ხედვის, ანალიზის და შეფასების უნარი, მეტნაკლებად კომპლექსურად
აანალიზებს სფეროში მიმდინარე პროცესებს. ახდენს პრობლემის იდენტიფიცირებას და გადაჭრის გზების ფორმულირებას. შეუძლია დადებითი და უარყოფითი
მხარეების განსაზღვრა, შეფასება და სათანადო დასკვნის გაკეთება.
მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია კონკრეტული ბრიფში დასმული ამოცანის გაგება და პრობლემის იდენტიფიცირება, მიზნის მისაღწევად
ამოცანების განსაზღვრა, ინფორმაციის მოძიება, მისი დამუშავება და ანალიზი, შემოქმედებითი გადაწყვეტილების არგუმენტირებულად დასაბუთება,
შემოქმედებითი ჯგუფისთვის საკუთარი მოსაზრების შეთავაზება და დამკვეთთან ეფექტური პრეზენტირება. შესრულებული სამუშაოს კრიტიკული შეფასება.
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია იდეის ირგვლივ კვლევის ჩატარება და სწავლის პროცესში მიღებული უნარების გამოყენებით
პროექტის ნებისმიერ ეტაპზე პრეზენტირება. შეუძლია კინოში მიმდინარე ტენდენციებზე საუბარი და მთავარი აქცენტების გამოკვეთა.
კომუნიკაციის უნარი:
იღებს და გასცემს ინფორმაციას, შეუძლია უცხოურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად დამუშავება. სასწავლო ფორმატი ბაკალავრს უყალიბებს გუნდში
ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას. საკუთარი აზრის ან იდეის მკაფიოდ და ნათლად გადმოცემა. ფლობს ვიზუალურ შემოქმედებით ხერხებსა და აქვს მრავალმხრივი
ხედვა. საკუთარი პოზიციის ან შემოქმედებითი ხედვის ფორმულირების, განმარტების და დასაბუთების უნარი. ეფექტური ვერბალური და ვიზუალური პრეზენტაციის
მომზადება და წარდგენა. შეუძლია მისთვის საინტერესო თემატიკასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში მონაწილეობის, საკუთარი მოსაზრებების თანმიმდევრული და
არგუმენტირებული გადმოცემა. ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში სწორი კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და ადეკვატური რეაგირების ხერხებს. ფლობს
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კრიტიკული შენიშვნების მომზადებისა და თავისი განსხვავებული პოზიციის დაასაბუთების უნარს. აქვს განსხვავებული აზრის მოსმენის, გააზრებისა და ადეკვატური
რეაგირების უნარი.
მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია სხვადასხვა შემოქმედებითი ხერხით გადმოსცეს საკუთარი იდეა (ჩანახატი, ფოტო, გრაფიკული, ციფრული და
მოძრავი გამოსახულება, ვიდეო, წერილობითი და ზეპირი ფორმა). შეუძლია კრეატიული იდეის ჩამოყალიბება და საინტერესო ხერხით შეთავაზება, შემოქმედებითი
ხედვის დასაბუთება და საპროექტო წინადადების მომზადება. გააზრებული აქვს ვიზუალური საკომუნიკაციო დარგის უპირატესობა და შეუძლია ახალი
საინფორმაციო- საკომუნიკაციო საშუალებების ათვისება, რაც დაეხმარება მიზნის მიღწევაში. შეუძლია შემოქმედებითი პორტფოლიოს შექმნა და აქვს მისი შემდგომში
განვითარების უნარი.
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია გამოცდილებიდან გამომდინარე სტუდენტს საკუთარი აზრის გამოთქმა, შემოქმედებითი
პოტენციალის გამოვლენა და თვითგამოხატვა ვიზუალური ფორმით (ფოტო, ვიდეო, ფილმი, ხმა, ციფრული ტექნოლოგია, წერილობითი და ზეპირი ფორმა) შეუძლია
საკუთარი აზრის და იდეის დაცვა და დასაბუთება. შემოქმედებითი ხედვის დასაბუთება, საპროექტო წინადადების მომზადება და მისი გააზრებული აქვს ვიზუალური
ინფორმაციის უპირატესობა და შეუძლია ახალი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო საშუალებების ათვისება, რაც დაეხმარება მიზნის მიღწევაში.
სწავლის უნარი:
ბაკალავრს შეუძლია სწავლის მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად წარმართვა და განვითარება, ინფორმაციის მოძიება, გააზრება და საჭიროების მიხედვით გამოყენება.
ავლენს სწავლის პროცესში, სხვადასხვა საგანში მიღებული ცოდნის დაკავშირების უნარსა და პროფესიონალური ზრდის შესაძლებლობებს. შეუძლია ცოდნის
მუდმივად განახლება. აქვს დამოუკიდებლად სწავლისა და პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვის სურვილი. შეუძლია პრაქტიკული გამოცდილების გაღრმავება,
მიღებული დავალებების დამოუკიდებლად შესრულება. შეუძლია საჭირო ინფორმაციის მოძიება და მისი გამოყენება. იღებს პასუხისმგებლობას შემოქმედებით
გადაწყვეტილებებზე დამოუკიდებლად ან/და გუნდში, გეგმავს და ასრულებს საშუალო სირთულის პროექტებს. აქვს სწავლის შედეგების ადეკვატური შეფასების და
შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრის უნარი.
მედია ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებლად ან/და შემოქმედებით გუნდში პროფესიონალური განვითარება (შემოქმედებითი და
პრაქტიკული/ტექნიკური), საკუთარი შესაძლებლობების გააზრება, ხარვეზების აღმოჩენა და მისი შევსება. აქვს შემდგომი სწავლის და განვითარების უნარი კრეატიულ
ინდუსტრიაში ადგილის დასამკვიდრებლად.
აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების სპეციალობის სტუდენტს შეუძლია ბაკალავრს შეუძლია ჰოლისტურად შეხედოს პროცესებს, დაინახოს კავშირები შესწავლილ საგნებს და
მათ პრაქტიკულ გამოყენებას შორის, შეუძლია მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ან მხატვრული ფილმის განხორციელება და დაგეგმვა, ტრანსმედია პროექტის შექმნა.
ღირებულებები:
ბაკალავრს გააზრებული აქვს ღირებულებათა სისტემა. აცნობიერებს პროფესიულ და ეთიკურ სტანდარტებს. სათანადოდ აღიქვამს და აფასებს სხვათა ღირებულებებს.
გააჩნია კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი. გაცნობიერებული აქვს ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობა, ესმის თანაბარი
შესაძლებლობებისა და გენდერული საკითხების როლი. აქვს ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. აღჭურვილია სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობით,
შეუძლია ობიექტური მსჯელობა, პრობლემის გაზიარება და მხარდაჭერა. აცნობიერებს ფსიქოლოგიური, სოციალური, კულტურული, ეთნიკური ფაქტორების
თავისებურებებს, გადაწყვეტილების მიღების დროს ითვალისწინებს მას. პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს, ითვალისწინებს მათ რელიგიურ, ეთნიკურ და
კულტურულ მახასიათებლებს.

8

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის
N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის
შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ.).
შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ
შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
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დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
აუდიო ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა
დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ
ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
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დასაქმების სფერო:
ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის, სპეციალობებით აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების და მედია ხელოვნების კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან კრეატიულ
ინდუსტრიაში. აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების მიმართულებით: ტელევიზიებში, პროდაქშენის და ხმის ჩამწერ სტუდიებში, რადიოებში და ასევე ბიზნეს სექტორში.
მედია ხელოვნების მიმართულებით: კრეატიულ სააგენტოებში, ბიზნეს სექტორში მარკეტინგის დეპარტამენტებში, დიზაინ სტუდიებში - გრაფიკული ან ციფრული
დიზაინის მიმართულებით, იმ პოზიციებზე, სადაც არ არის სავალდებულო მაგისტრის ხარისხი. ასევე, კურსდამთავრებულებს აქვთ თვითდასაქმების საშუალება, რისი
შემოქმედებითი და ტექნიკური უნარები გამომუშავებული აქვს სწავლის პერიოდში. პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი საერთაშორისო ხარისხზე ორიენტირებაა,
შესაბამისად კურსდამთავრებულები ფლობენ ყველა საჭირო უნარს, იმისათვის, რომ მოიპოვონ საერთაშორისო სტაჟირების უფლება ან ჩაერთონ საერთაშორისო
პროექტებში. ღია შემოქმედებითი პლატფორმები ხელს უწყობს მათ გააზიარონ საკუთარი ნამუშევრები და პორტფოლიო, მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო
კონკურსებში და გახდნენ წარმატებული პროფესიონალები.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნინო ლიპარტელიანი
ასოცირებული პროფესორი
ბროსეს ქ. #2
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 551) 975 475
E-mail: n.liparteliani@gipa.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნინო გედევანიშვილი
პროფესორი
ბროსეს ქ. #2
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 577) 449 397
E-mail: n.gedevanishvili@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:



ფართო ცოდნა ბიზნესის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპების, მიმართულებების შესახებ.
საბაზისო ცოდნა ბიზნესის შესაბამის მიმართულებებში - ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, პროექტის მართვა.

ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:





ბიზნეს სიახლეებისადმი ყურადღების მიდევნების, აგრეთვე კომუნიკაციის, ცოდნის მუდმივი განახლებისა და სწავლის უნარი;
ბიზნესის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა
უნარები;
ბიზნესის სფეროში პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, ამოცანების
გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები;
პროფესიული ეთიკისა და ბიზნეს ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.
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ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია აღზარდოს:


მეწარმე მოქალაქე, რომელსაც შეეძლება საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, დაინტერესებული
მხარეების ჩართვა, გადაჭრის გზების მოძიება და ალტერნატივების განსაზღვრა, გადაწყვეტილების მიღება, მისი განხორცილება და შედეგამდე მიტანა.

პროგრამის მიზნებს საფუძვლად უდევს კომუნიკაცია საქართველოში მოქმედი ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან და ამ კომუნიკაციის შედეგად
შემუშავებული რეკომენდაციები, შრომის ბაზრის ტენდენციების ანალიზი, კონკურენტი პროგრამებისა და ეროვნული გამოცდების შედეგების ანალიზი, პროგრამაში
ჩართული ლექტორ-მასწავლებლების რეკომენდაციები, წინა წლების სასწავლო პროცესის ანალიზი, სტუდენტების მხრიდან მიღებული შეფასებები და
რეკომენდაციები.
დასახული მიზნების განხორციელებას ემსახურება ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის წინამდებარე სასწავლო გეგმა, რომელიც აგებულია აგებულია
კლასიკური თეორიული საგნების და პრაქტიკის სინთეზზე. პრაქტიკული კურსი საშუალებას აძლევს ჩვენს სტუდენტებს სწავლების პირველი დღიდან ჩაერთონ
ბიზნესის რეალურ სამყაროში, ხოლო კურსდამთავრებულებს გააჩნდეთ როგორც აუცილებელი თეორიული საფუძვლები, ისე პრაქტიკული უნარ- ჩვევები, რომელიც
მნიშვნელოვანია მაღალკვალიფიციური კადრისთვის.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე
კანონმდებლობის შესაბამისად.

სტუდენტთა

მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი

ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრი ფლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს კომპლექსურ ცოდნას; იგი იცნობს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს ძირითად საკითხებს,
აკავშირებს თეორიებსა და პრინციპებს და აქვს უნარი მათი კრიტიკული გააზრებისა. განსაზღვრავს დარგის სტრუქტურას, სისტემებსა და ინსტიტუტებს.
ბაკალავრი იცნობს ბიზნესის მართვის საფუძვლებს, მის ძირითად პრინციპებსა და თეორიებს. ბაკალავრს აქვს წარმოდგენა საერთაშორისო ბიზნესის
მახასიათებლების შესახებ და გაცნობილია ოპერაციათა მენეჯმენტის ძირითად ასპექტებს. ბაკალავრი იცნობს მართვის ძირითად მოდელებს და გააზრებული აქვს
მათი გამოყენების თავისებურებები სხვადასხვა გარემოში. ბაკალავრი ერკვევა მიკრო და მაკროეკონომიკურ პროცესებში და გააზრებული აქვს ეკონომიკის და
ბიზნესის ურთიერთკავშირი; მას შესწავლილი აქვს ფინანსური ინსტიტუტების და ბაზრების მუშაობის ძირითადი პრინციპები. ბაკალავრი ერკვევა საგადასახადო

13

პოლიტიკაში და აფასებს საფინანსო პოლიტიკის გავლენას ბიზნესზე. ბაკალავრი იცნობს ინვესტიციების თეორიებსა და ძირითად ცნებებს, საფინანსო სისტემებს და
მათი ფუნქციონირების თავისებურებებს. ბაკალავრი ფლობს ტექნიკურ ცოდნას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ალბათობა, სტატისტიკა და ფინანსური აღრიცხვა და
ესმის მათი გამოყენების საჭიროება. ბაკალავრს სიღრმისეულად აქვს შესწავლილი მარკეტინგის საფუძვლები, ძირითადი თეორიები, მეთოდები და მათი
გამოყენების საშუალებები. ბაკალავრი იცნობს მარკეტინგული კვლევის მეთოდოლოგიას. ბაკალავრი ფლობს ბიზნეს პროექტის შექმნისა და განხორციელებისათვის
საჭირო ტექნიკურ ცოდნას. ბაკალავრი იცნობს ბიზნეს ეთიკის ძირითად პრინციპებს. ბაკალავრი გაცნობილია სამართლის საფუძვლებს და ესმის ბიზნეს სამართლის
ძირითადი ასპექტები.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე ბაკალავრი შეძლებს მის პრაქტიკაში გამოყენებასა და დანერგვას. სასწავლო პროცესით
გათვალისწინებული პრაქტიკული სამუშაოები, მათ შორის რეალურ ბიზნეს პროექტებზე მუშაობა და სავალდებულო სასწავლო პრაქტიკა ბაკალავრს ცოდნის
პრაქტიკაში გამოყენების უნარს უძლიერებს. ბაკალავრს შესწევს უნარი, შეაგროვოს პრაქტიკული კვლევითი თუ ბიზნეს პროექტის დასამუშავებლად საჭირო
მონაცემები. მოახდინოს ანალიზი სტანდარტული ინსტრუმენტების გამოყენებით ალბათობა/სტატისტიკის კურსის ფარგლებში შეძენლი ცოდნის საფუძველზე,
ასევე მოახდინოს მიღებული შედეგების განყენებული ინტერპრეტირება მარკეტინგული კვლევის კურსის ფარგლებში მიღებული ცოდნის საფუძველზე.
ბაკალავრს აქვს უნარი გამოიყენოს მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკულ ვითარებაში სწავლების განმავლობაში გათვალისწინებული პრაქტიკული
სამუშაოების განხორციელების საფუძვლეზე. ბაკალავრი ითვისებს ისეთ გამოყენებით უნარებს, როგორებიცაა მმართველობითი დილემის ამოცნობა და
შესაბამისი გადაჭრის გზის შემუშავება, მარკეტინგული გეგმის შემუშავება, ბიზნესის ფინანსური გეგმის შემუშავება, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და
გამოყენება ანალიზისა და დაგეგმვისათვის.
ბაკალავრი სასწავლო პროცესში ეცნობა ეკონომიკის პრინციპებს, რაც მას აძლევს საშუალებას გააკეთოს რეალობაში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების
ადეკვატური შეფასება. ბაკალავრს აქვს ბიზნესის სფეროში წამოჭრილი პრობლემების დანახვისა და შეფასების, ასევე მათი ადეკვატური გადაჭრის გზების
შემუშავების უნარი.
სასწავლო პრაქტიკა სწავლების ბოლოს აძლევს ბაკალავრს საშუალებას, რეალურ ორგანიზაციულ კონტექსტში, პრაქტიკულად გამოიყენოს მიღებული ცოდნა და
გამომუშავებული უნარები.
დასკვნის უნარი:
ბაკალავრს შესწევს უნარი, შეაგროვოს და დაამუშავოს ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროსათვის დამახასიათებელი ინფორმაცია, მოახდინოს მისი სინთეზი და გააკეთოს
დასაბუთებული დასკვნები; ბაკალავრს შეუძლია სტანდარტული ინსტრუმენტებისა და მეთოდოლოგიის გამოყენებით დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება;
ბაკალავრს შესწევს უნარი ამოიცნოს პრობლემა, გააკეთოს სიტუაციის ანალიზი და შეიმუშავოს ადეკვატური დასკვნები როგორც სფეროსათვის დამახასიათებელი, ასევე
ახლებური მიდგომების გამოყენებით.
ბაკალავრს აქვს ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში არსებული პრობლემების შეცნობისა და მათი ანალიზის უნარი. ბაკალავრს შეუძლია, განსაზღვროს, რა ტიპის
ინფორმაციის შეგროვებაა საჭირო მოცემული პრობლემის ანალიზისათვის, იქნება ეს ფინანსური, მარკეტინგული, მმართველობითი თუ სტრატეგიული პრობლემა.
ბაკალავრს შესწევს უნარი, შეაგროვოს ამგვარი ინფორმაცია და მისი სინთეზის საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები პრობლემის გადაჭრის ფინანსური, მარკეტინგული,
მმართველობითი თუ სტრატეგიული ხერხების შესახებ. ბაკალავრს ასევე შეუძლია, დიდი რაოდენობის ინფორმაციის ფონზე შეაფასოს, რა ტიპის ინფორმაციაა
ძირითადი, და მისი ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავოს დასკვნები. სწავლის პროცესით გათვალისწინებული პრაქტიკული სამუშაოები აჩვევს ბაკალავრს, გაიაზროს
მიღებული ფინანსური, აღწერილობითი და ანალიტიკური ინფორმაციია და შეიმუშავოს დასაბუთებული არგუმენტაცია. ბაკალავრი სწავლობს, როგორ მოახდინოს
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სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის, მოვლენების შეფასება და მათ შორის კავშირის დანახვა, ასევე ინფორმაციის არარსებობის პირობებში პრობლემის ფორმულირება და
ადეკვატური დასკვნების გამოტანისათვის საჭირო სამუშაოების დაგეგმვა.
კომუნიკაციის უნარი:
იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება და ინფორმაციის სპეციალისტებისა და
არასპეციალისტებისათვის ზეპირად გადაცემა ქართულ და უცხოურ ენებზე, თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება;
ბაკალავრი ითვისებს მშობლიურ ენაზე აკადემიური და ტექნიკური ნაშრომების შექმნის, კვლევითი და ბიზნეს პროექტების ზეპირი და ნაწილობრივ წერილობითი
ფორმით წარმოდგენის ტექნიკას. უცხო ენის შესწავლა საშუალებას აძლევს ბაკალავრს, გაეცნოს ლიტერატურას სხვა ენებზეც და გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია
კომუნიკაციისას. ბაკალავრს აქვს უნარი ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროსათვის დამახასიათებელი ინფორმაცია, შემდეგ კი მასზე დაყრდნობით მონაწილეობა მიიღოს
ბიზნეს გეგმის, მარკეტინგული გეგმის, ფინანსური ანგარიშგების, სტრატეგიული გეგმის დამუშავებაში. ბაკალავრს აქვს უნარი წარუდგინოს საკუთარი ნაშრომი
საზოგადოებას ზეპირი პრეზენტაციის სახით და გაამყაროს საკუთარი მოსაზრებები დასაბუთებული არგუმენტებით. ბაკალავრი ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში
სწორი კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და ადეკვატური რეაგირების მეთოდებს. ასევე, ბაკალავრი ეჩვევა გუნდში მუშაობისას ნაყოფიერი კომუნიკაციის
დამყარებას, მოცემულ საკითხზე დისკუსიაში ჩართვას და კრიტიკული შენიშვნების ჩამოყალიბებას.
სწავლის უნარი:
სწავლების პროცესში გამომუშავებული უნარები საშუალებას აძლევს ბაკალავრს, შეაფასოს საკუთარი სწავლის პროცესი, დაინახოს არსებული სიძნელეები თუ
გამოწვევები და გააცნობიეროს მისი თავისებურებები. სწავლის პროცესის დროს გამოყენებული მეთოდიკა უვითარებს სტუდენტს უნარს, დაინახოს საკუთარი სწავლის
პროცესი პერსპექტივაში, მოახდინოს შემდგომი საჭიროებების დადგენა და მომავალი სწავლის პროცესის დაგეგმვა.
სწავლების პერიოდში ბაკალავრს უწევს საკუთარი სწავლის პროცესის შეფასება, რაც ეხმარება იმაში, რომ დაინახოს საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარეები,
გააცნობიეროს სწავლის ამა თუ იმ ასპექტის თავისებურებები და უკეთ დაგეგმოს სწავლის პროცესი. ბაკალავრს აქვს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით
პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვა. ბაკალავრს შეუძლია დამოუკიდებლად გაიფართოვოს ცოდნა ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე
დაყრდნობით; აქვს ბიზნესის სფეროსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების, სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური სიახლეების და უახლესი
მეცნიერული მიღწევებისათვის თვალის მიდევნების და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრს შესწევს უნარი, სწავლა
განაგრძოს სამაგისტრო პროგრამაზე და გააგრძელოს ცოდნის გაღრმავება.
ღირებულებები:
სწავლის პროცესში ბაკალავრი მონაწილოებს ღირებულებების ფორმირების პროცესში. ბაკალავრი ეცნობა ღირებულებებს, რომლებიც ეფუძნება ადამიანის უფლებებისა
და თავისუფლებების ლიბერალურ პრინციპებს; საკუთარი პოზიციისადმი პრინციპულ მიდგომასთან ერთად სხვისი აზრისადმი პატივისცემასა და საღ
დამოკიდებულებას.
ბაკალავრი ორიენტირებულია ბიზნესში ეთიკის პრინციპების დაცვაზე, აქვს ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და აღჭურვილია სოციალური
პასუხისმგებლობის გრძნობით. სწავლების პროცესში ბაკალავრი ჩაბმულია პროფესიულ სიტუაციებში ეთიკური გადაწყვეტილების მიღებისა და ეთიკური დილემების
შესახებ დისკუსიაში. ბაკალავრს ესმის ბიზნეს საქმიანობის წარმოებისას საზოგადოების ცალკეული ჯგუფებისა და მომხმარებლების ინტერესებისა და ღირებულებების
პატივისცემის მნიშვნელობა. ბაკალავრი მოტივირებულია, რომ დაიცვას ეთიკის ნორმები, მომავალ თანამშრომლებთან, კონკურენტებთან და მომხმარებლებთან
მიმართებაში. საქმიანობისას ბაკალავრი აცნობიერებს პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების თავისებურებებს და ბიზნეს
გადაწყვეტილების მიღებისას ეყრდნობა დემოკრატიულ ფასეულობებს. ბაკალავრს ესმის ისეთი ფასეულობების მნიშვნელობა, როგორიცაა ადამიანის კეთილდღეობა,
სოციალური პასუხისმგებლობა, ეკოლოგია და ისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად; საჭიროების შემთხვევაში კი მზადაა, მიიღოს მონაწილეობა ახალი ღირებულებების
ფორმირებაში.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☒ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☐ სხვა
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ

ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული
შეფასების სისტემის შესაბამისად.
ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს
- შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, ბაზრის კვლევა, ქეისების გარჩევა, დებატები და სხვ).
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შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ
დონე.

შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის

შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების კომპეტენციის
მინიმალური ზღვარი შეიძლება მერყეობდეს 20-50 პროცენტის ფარგლებში და აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის
დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
ბიზნესის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში
მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო
კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50
ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
დასაქმების სფერო:
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ და წარმატებით იმუშავებენ როგორც კერძო, ასევე საჯარო თუ
საზოგადოებრივ სექტორში შემდეგი მიმართულებები მენეჯმენტი, ფინანსები, ბიზნეს ანალიზი, პროექტის მენეჯმენტი, მარკეტინგო.
გარდა ამისა,
კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძონ სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია უფრო მაღალი დონის სპეციალისტის მომზადებაზე.
კურსდამთავრებულები უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მარტივად ადაპტირდნენ თანამედროვე დასაქმების ბაზარზე:





პირველი კურსის გავლის შედეგად შეძენილი ცოდნის საფუძველზე სტუდენტს უნდა ჰქონდეს უნარი შეასრულოს მენეჯერის თანაშემწის პოზიციაზე არსებული
შრომითი მოთხოვნები;
მეორე წლის შემდეგ სტუდენტს უნდა ჰქონდეს უნარი დააკმაყოფილოს ანალიტიკოსის პოზიციაზე არსებული მოთხოვნები;
მესამე წლის შემდეგ სტუდენტს უნდა ჰქონდეს უნარი იმუშაოს პროექტის მენეჯერად;
სწავლის დასრულების შემდეგ სტუდენტმა უნდა შეძლოს დაბალი და საშუალო რგოლის მენეჯერად მუშაობა; გარდა ამისა, სწავლის პერიოდში ან
დამთავრებისთანავე სტუდენტს უნდა ჰქონდეს უნარი დაიწყოს საკუთარი ბიზნესი.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
გიორგი თურქია
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7 თბილისი,
0105, საქართველო ტელ: (995 32)
249 75 00
მობ: 599 93 11 77
e-Mail: g.turkia@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:







ფართო თეორიული ცოდნა კომუნიკაციისა და მედიის ძირითად მიმართულებათა შესახებ;
ცოდნა ციფრული კომუნიკაციის დარგში მსოფლიო გამოცდილების, კომუნიკაციებზე ტექნოლოგიათა გავლენის ისტორიის, თანამედროვეობისა და მომავლის
გამოწვევების შესახებ;
სხვადასხვა მედიუმის საშუალებით კომუნიკაციის პრინციპების ცოდნა;
კვლევის თანამედროვე სტანდარტების საბაზისო ცოდნა;
ცოდნა იმ ღირებულებების, პრინციპების და სტანდარტების შესახებ, რასაც ეყრდნობა საუკეთესო პრაქტიკა თანამედროვე მედიასა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობაში;
სხვადასხვა სახის მედია ორგანიზაციის აგებულებისა და სტრუქტურული რგოლების ფუნქციების ცოდნა.

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:


ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
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ონლაინ კონტენტის შექმნის, სხვადასხვა აუდიტორიისა და მიზნებისთვის სწორი ფორმატის შერჩევის, კონტენტის დისტრიბუციის სტრატეგიის დაგეგმვის
უნარი;
სხვადასხვა წყაროებიდან ინფორმაციის შეგროვების, გაანალიზების, შეფასებისა და გამოყენების უნარი;
სხვადასხვა ტიპის ონლაინ მედია პლატფორმის დამოუკიდებლად შეარჩევის, შექმნისა და განვითარების უნარი; ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებით
პროფესიული ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის უნარი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე, რომელთაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში უცხო ენად აქვთ ჩაბარებული ინგლისური ენა. რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი
ეროვნული გამოცდები, ხოლო უცხო ენად ჩააბარა ინგლისური ენა.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

სტუდენტთა

მიღება/ჩარიცხვა

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრს აქვს კომუნიკაციის ისტორიისა და თანამედროვეობის შესახებ ფართო თეორიული, და ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის შესახებ სიღრმისეული ცოდნა;
ფლობს სრულყოფილ ინფორმაციას კომუნიკაციის თეორიების, პრაქტიკისა და მიმდინარე პროცესების შესახებ და შეუძლია ამ სფეროს კომპლექსური საკითხების
გაცნობიერება.
ბაკალავრი ერკვევა ვერბალური, არავერბალური, ვიზუალური თუ ციფრული კომუნიკაციის სხვადასხვა მიმართულებებში; შეუძლია მათი დახასიათება და ამოცანების
განსაზღვრა; იგი აცნობიერებს ციფრული მედიისა და კომუნიკაციების ძირითად პრინციპებს და იცის, თუ რას წარმოადგენს საუკეთესო ციფრული კომუნიკაციის
პრაქტიკა. ერკვევა და იცნობს სხვადასხვა სახის მედია ორგანიზაციის აგებულებას და სტრუქტურული რგოლების ფუნქციებს: იცნობს და იზიარებს პროფესიული
ეთიკის ფუნდამენტურ პრინციპებს.
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე ბაკალავრს შეუძლია ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ბაკალავრს აქვს უნარი კონსულტაციების გავლის
შედეგად, რესურსის სიმცირის პირობებშიც კი, გამონახოს ადეკვატური და ეფექტური გზები კომუნიკაციასთან და მედიასთან დაკავშირებული პროფესიული
პრობლემების მოსაგვარებლად; შეუძლია უცხო გარემოში ადაპტირება და შესაბამისად რეაგირება.
ბაკალავრს აქვს ციფრულ გარემოში კონტენტის შექმნის, სასურველი აუდიტორიისთვის სათანადო ფორმატში მიწოდების უნარი; შეუძლია ინფორმაციის მოძიება
ონლაინ წყაროებიდან, დოკუმენტებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან და სოციალური ქსელებიდან, მათი შეფასება და გამოყენება საკუთარი კონტენტის შესაქმნელად;
პროფესიული მიზნებიდან გამომდინარე შეუძლია სხვადასხვა ვებ-ტექნოლოგიების გამოყენებით სხვადასხვა აუდიტორიაზე წვდომა და სხვადასხვა მიზნით და
ფორმით კომუნიკაცია. ბაკალავრს შეუძლია ვებსაიტის კომპონენტების გააზრება, მოდიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი პორტალის შექმნა და მართვა.
ციფრული კონტენტის შექმნასთან ერთად შეუძლია ონლაინ თემების/მომხმარებლების მართვა სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებისთვის.
დასკვნის უნარი:
ბაკალავრი ფლობს არაკომპლექსური პრობლემის ამოცნობისა და მისი ფორმულირების უნარს, შეუძლია პრობლემის გადაწყვეტის გზის შერჩევა და საკუთარი
გადაწყვეტილების დასაბუთება. შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და ლოგიკური დასკვნის გაკეთება. ბაკალავრი აღჭურვილია მის
გარშემო მიმდინარე მოვლენებისა და არსებული მონაცემების ანალიზის უნარით. შეუძლია მათი მეტ-ნაკლებად კომპლექსურად განსჯა.
ბაკალავრს შეუძლია ლოგიკურად აზროვნება და ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზი; ციფრული კომუნიკაციის სფეროში არსებული ძირითადი პრობლემის
იდენტიფიკაცია, გამოცალკევება და ერთმანეთთან შედარება; ბაკალავრი ითვისებს აბსტრაქტული აზროვნების უნარს, რომელიც აძლევს მიღებული ინფორმაციის
სწორად გააზრების, არგუმენტაციის, ანალიზის, მსჯელობის აგებისა და დამუშავებული ინფორმაციის სინთეზირების საშუალებას. ბაკალავრს შეუძლია: ციფრულ
კომუნიკაციებში მიმდინარე პროცესებზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება; ჩატარებული კვლევის, მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე მიღებული მონაცემების სწორი
ანალიზი; ახალი ინფორმაციის კონტექსტუალიზაცია; შედეგების ფორმულირება და დასკვნების გამოტანა; გადაწყვეტილების მიღება და მისი დაცვა; პრობლემების და
მოვლენების კონტექსტში დანახვა და გააზრება.
კომუნიკაციის უნარი:
ბაკალავრს შეუძლია წერილობითი, ზეპირი და ვიზუალური ფორმით გადმოსცეს საკუთარი დასკვნები და არგუმენტები. თავისუფლად ფლობს ახალ საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო საშუალებებს და შეუძლია მათი მეშვეობით პროფესიული კომუნიკაცია არხის თავისებურებების გათვალისწინებით. პროგრამის სასწავლო
ფორმატიდან გამომდინარე, ბაკალავრს შეუძლია გუნდში ნაყოფიერი მუშაობა და ონლაინ კოლაბორაცია.
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ბაკალავრს შეუძლია გამართულად მეტყველება და წერა- საკუთარი და სხვისი აზრის როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი, და ვიზუალური ფორმით მკაფიოდ და
ნათლად გადმოცემა. შეუძლია მასალის ძირითადი აზრის გაგება და მოკლე შინაარსის დამახინჯების გარეშე გადმოცემა; გუნდში მუშაობა და გუნდური
გადაწყვეტილებების შემუშავებაში მონაწილეობა; საკუთარი მოსაზრებების დაცვა; არსებული პრობლემებისა და მოვლენების შესახებ სასურველ აუდიტორიაზე
მორგებული ტექსტური თუ აუდიო-ვიზუალური ნაშრომის შექმნა. აკადემიური პროცესის განმავლობაში შეძენილი მრავალმხრივი ხედვა, შედარებითი და კრიტიკული
ანალიზისა და არგუმენტირებულად საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი ბაკალავრს საშუალებას აძლევს, მონაწილეობა მიიღოს ციფრული კომუნიკაციის
ნებისმიერ მიმართულებასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში; შეუძლია თეორიული მასალისა თუ კვლევის შედეგების თანმიმდევრული და არგუმენტირებული
გადმოცემა.
ბაკალავრი ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში ეფექტური კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და ადეკვატური რეაგირების მეთოდებს. იგი ფლობს კრიტიკული
შენიშვნების მომზადებისა და დებატებში ჩაბმის უნარს, აქვს კულტურა მოუსმინოს სხვის აზრს და დაასაბუთოს თავისი განსხვავებული პოზიცია. პროგრამის
კურსდამთავრებულს შეუძლია თავისუფლად წარმართოს დიალოგი არასპეციალისტებთან, რადგან მას აქვს გამომუშავებული საკითხების მარტივად ჩამოყალიბებისა
და გადმოცემის უნარი.
სწავლის უნარი:
ბაკალავრს შეუძლია სწავლის მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად წარმართვა, ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და პროფესიული განვითარების
შესაძლებლობებს.
ბაკალავრს აქვს ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. დამოუკიდებლად სწავლისა და პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვის უნარი, რაც ძირითადად პრაქტიკული
გამოცდილების გაღრმავებას გულისხმობს. ბაკალავრს შეუძლია მიღებული სასწავლო დავალებების დამოუკიდებლად შესრულება, საჭირო ინფორმაციის მოძიება
არსებული სასწავლო და სხვა რესურსების გამოყენებით; საკუთარი სწავლის შედეგების ადეკვატური შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა; აქვს
დამოუკიდებლად და გუნდში მუშაობის უნარი; პასუხს აგებს საკუთარ სამუშაოზე და შეუძლია მისი შეფასება.
ღირებულებები:
ბაკალავრს მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული ღირებულებათა სისტემა. აქვს უნარი, შეაფასოს და ადეკვატურად აღიქვას სხვათა ღირებულებები, იცნობს და აფასებს
ზოგაგსაკაცობრიო ღირებულებებს. მას გააჩნია განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი, აქვს სოციალური
პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების უნარი.
ბაკალავრი ერკვევა და იზიარებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს. აცნობიერებს სოციალურ, სახელმწიფო და სამოქალაქო პასუხისმგებლობას; გაცნობიერებული აქვს
დამოუკიდებელი მედიის მნიშვნელობა დემოკრატიისათვის და მისი ფუნქციები, უფლებები და პასუხისმგებლობები დემოკრატიულ საზოგადოებაში. იცნობს
კომუნიკაციის სპეციალისტების პროფესიული ქცევის ნორმებს და ეთიკურ დილემებს, და შეუძლია მიღებული ცოდნის გამოყენება პროფესიული საქმიანობის
წარმართვისას. ითვალისწინებს საზოგადოების რელიგიურ, ეთნიკურ და კულტურულ თავისებურებებს. სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ
პასუხისმგებლობას, მოქმედებს კეთილსინდისიერად.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების პროცესში

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის
N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება,
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პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი
აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების
კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.

ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება

დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა
დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ
ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე.
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საგნებისა და კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის
ხვედრითი წილია:
A=4
B = 3,2
C = 2,4
D = 1,6
E = 0,8
დასაქმების სფერო:
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ ონლაინ მედიაში ან ტრადიციული მედიის ონლაინ-სივრცეში, როგორც
საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ; საერთაშორისო, არასამთავრობო, სამთავრობო და კომერციული კომპანიების საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურებში, განსაკუთრებით, სოციალური მედიის მენეჯერების, კონტენტის მწარმოებლების და ონლაინ თემის კურატორების პოზიციებზე; შეძლებენ
დამოუკიდებლად შექმნან და განავითარონ ონლაინ მედია-პლატფორმა.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ანა ქეშელაშვილი
პროფესორი
ბროსეს ქ. #2
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 595) 902905
E-mail: a.keshelashvili@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:
საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამის მიზანია აღზარდოს სტუდენტები რომელთაც ექნებათ საერთაშორისო
ურთიერთობებისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების კარგი ცოდნა, ფართო განათლება, ანალიზისა და კრიტიკული აზროვნების, პროგრამის ფარგლებში
შესწავლილი მიმართულებების ძირითადი პოზიციების მკაფიოდ ჩამოყალიბების უნარი. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტები შეძლებს გაერკვეს საერთაშორისო
პოლიტიკისა და ურთიერთობების ყველაზე აქტუალურ საკითხებში და ექნება კარგი საბაზისო ცოდნა, რათა გააგრძელონ შემდგომში სწავლა და კვლევითი საქმიანობა
აღნიშნული მიმართულებებით. პროგრამა სტუდენტებს მისცემს საკმარის უნარ-ჩვევებს და ცოდნა იმისათვის, რომ კურსდამთავრებულები დასაქმდნენ სახელმწიფო
სამსახურში, არასამთავრობო სექტორსა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში და თავიანთი წვლილი შეიტანონ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის გაძლიერებაში,
საერთაშორისო მშვიდობის დაცვასა თუ დემოკრატიის განმტკიცებაში.

26

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ სრული საშუალო განათლება და წარმატებით
ჩაბარებული აქვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდები.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
დარგის შესწავლა და გაცნობიერება სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაეცნოს და აღწეროს საერთაშორისო ურთიერთობების ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები და
მიმართულებები - როგორიცაა საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები, მსოფლიო ისტორია, ეროვნული უსაფრთხოება, საერთაშორისო ორგანიზაციები და
პოლიტიკური რეჟიმები. სტუდენტი აღწერს ერი სახელმწიფოს რაობას და მის როლს საერთაშორისო საზოგადოებაში და თეორიული ჩარჩოს ფარგლებში განმარტავს
სახელმწითა ინტერაქციის ძირითად შედეგებს.
ამასთან, სტუდენტი განიხილავს და ეცნობა მომიჯნავე სფეროების იმ მიმართულებებს, რომელთა გარეშეც
წარმოუდგენელია საერთაშორისო ურთიერთობათა ათვისება - როგორიცაა შედარებითი პოლიტიკა, სოციოლოგია, ეკონომიკა. სპეციფიკურად დარგობრივი
სფეროების გარდა, სტუდენტი ეცნობა ისეთი მიმართულებების ძირითად პრინციპებს როგორიცაა ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ლიტერატურა და ხელოვნება ამისა,
რაც მას ეხმარება მსჯელობის უკეთ განვითარებასა და თვალსაწიერის გაფართოებაში.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის დამახასიათებელი და ასევე სოციალური მეცნიერებების რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდის მეშვეობით სტუდენტი
აანალიზებს პრობლემას და აჩვენებს მისი გადაჭრის სავარაუდო გზებს. შესწავლის მასალას აკავშირებს მიმდინარე მაგალითებთან და აკეთებს მარტივ შედარებით
ანალიზს.
დარგის შესწავლის პროცესში სტუდენტი ეცნობა საერთაშორისო ურთიერთობების პრაქტიკულ საკითხებს, რაც მას აძლევს საგარეო პოლიტიკის, გლობალური
უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების, საერთაშორისო თანამშრომლობის ვაჭრობისა და განვითარების საკითხების გაგების და მარტივი ინტერპრეტრების
საშუალებას.
დასკვნის უნარი:
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი აანალიზებს საერთაშორისო ურთიერთობებთან, გლობალურ უსაფრთხოებასთან და ეროვნულ
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს ისეთი მონაცემების ჭრილში როგორიცაა სამხედრო ძალა, ეკონომიკური განვითარება, ძალთა ბალანსი, პოლიტიკური
სტაბილურობა და ინსტიტუციები. ბაკალავრი აღნიშნულ ცნებებზე დაყრდნობით აკეთებს არგუმენტირებულ დასკვნებს. სტუდენტს შეუძლია საერთაშორისო
ურთიერთობების ფარგლებში არსებული მონაცემების, მონათესავე სფეროებში არსებულ მონაცემებთან შედარება და მათი შეკავშირების საფუძველზე არსებული
დასკვნების ანალიზი.
კომუნიკაციის უნარი
საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებზე რეგულარული დისკუსიების, პრეზენტაციების, ასევე სფეროში მოღვაწე ცნობილ პროფესიონალებთან შეხვედრების
გზით სტუდენტს უყალიბდება წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარს; ქართული ენის ცოდნის გაღრმავებისა და უცხო ენების კარგად ათვისების გზით,
როგორც ქართულ ასევე უცხოურ აუდიტორიასთან, ბაკალავრი იუმჯობესებს ურთიერთობების უნარ-ჩვევებს. სტუდენტს შეუძლია იდეების, არსებული
პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ როგორც წერილობითი, ასევე ზეპირი ანგარიშის მომზადება, როგორც ქართულ ასევე უცხო ენებზე.
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სწავლის უნარი:
სტუდენტს შეუძლია საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებთან დაკავშირებული აკადემიური მასალისა თუ პუბლიცისტიკის გააზრება-გაანალიზება; ძირითადი
პრინციპების ათვისებით სტუდენტი ივითარებს, საერთაშორისო ურთიერთობათა სფეროში როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული საკითხების გაღრმავების უნარს.
სტუდენტს შეუძლია მამზადოს წერილობითი და ვერბალური პრეზენტაციები, მემორანდუმები, რეპორტები საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითად საკითხებზე.
ჯგუფური და ინდივიდუალური მეთოდების გამოყენების შედეგად ბაკალავრი იუმჯობესებს როგორც ინდივიდუალურად ასევე გუნდში მუშაობის უნარ-ჩვევებს.
დროში განსაზღვრული დავალებების ჩაბარების სისტემურობიდან გამომდინარე სტუდენტი ეუფლება შეზღუდულ ვადაში სამუშაოს შესრულების უნარს.
ღირებულებები:
სტუდენტი პატივს სცემს დამოუკიდებლად მუშაობის სურვილს, ამასთან იაზრებს ჯგუფური მუშაობის აუცილებლობას და გამოიმუშავებს კოლეგის აზრებისადმი
ტოლერანტულ მიდგომას. ბაკალავრი ეუფლება პროფესიულ ეთიკას და იაზრებს თუ რამდენად ნეგატიურია პლაგიატიზმი და სხვისი ინტელექტუალური
საკუთრების მითვისების ყველა ფორმა. სტუდენტი აღიარებს დემოკრატიულ პრინციპებს და პატივს სცემს სხვა ადამიანთა მოსაზრებას მაშინაც კი, როცა მათ არ
ეთანხმება. სტუდენტს გააზრებული აქვს ეროვნული უსაფრთხოებისა და მშვიდობის დაცვის ღირებულებები.
სწავლება-სწავლის მეთოდები:
ლექცია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
პრაქტიკული მუშაობა
სემინარი
ელექტრონული რესურსით სწავლება
ელექტრონული სწავლება
სხვა

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების პროცესში

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007
წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
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საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, კაზუსის ამოხსნა, იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების
მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
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(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება
დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
დასაქმების სფერო:
საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ, როგორც სამთავრობო, ასევე
არასამთავრობო და საერთაშორისო სტრუქტურებში. იგულისხმება ისეთი უწყებები როგორიცაა საგარეო თუ თავდაცვის სამინისტრო, საერთაშორისო ორგანიზაციები
და არასამთავრობოები, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების საკითხებზე.
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში მისაღებად, ასევე ადვოკატისა და პროკურორის თანამდებობის დასაკავებლად.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
თორნიკე შარაშენიძე
პროფესორი
ბროსეს ქ. #1
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 599) 199983
E-mail: t.sharashenidze@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:




ფართო თეორიული ცოდნა ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების, ზოგადსამართლებრივი
პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების, სამართლის პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, ფილოსოფიური, ისტორიული და ეკონომიკური
ასპექტების, აგრეთვე ეროვნული და უცხოური სამეცნიერო აზრისა და კანონმდებლობის შესახებ;
სიღრმისეული ცოდნა და სპეციალური მომზადება საჯარო, კერძო, სისხლის სამართლის და/ან საერთაშორისო სამართლის დარგებში.

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:



საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეებისადმი ყურადღების მიდევნების, აგრეთვე კომუნიკაციის, ცოდნის
მუდმივი განახლებისა და სწავლის უნარი;
სამართლის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა
უნარები;
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სამართლის სფეროში სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, აგრეთვე საკითხის შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების,
ამოცანების გადაწყვეტისთვის აუცილებელი უნარები;
პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი;
სამართლის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის
უნარი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, სამართლის
კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

სტუდენტთა

მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრს აქვს სპეციალიზაციის სფეროს მრავალმხრივი და სპეციალიზირებული თეორიული ცოდნა, ამასთან ერთად გააჩნია პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც
საშუალებას აძლევს განახორციელოს პროფესიული მოღვაწეობა. არსებული თეორიული ცოდნა საშუალებას აძლევს, კრიტიკულად გაიაზროს სამართლის თეორიები
და პრინციპები, ასევე გაიგოს და გააცნობიეროს სფეროს კომპლექსური საკითხები და ურთიერთდაკავშირებული პრობლემები.
ბაკალავრს აქვს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების ფართო ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს სამართლის
არსი და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა, სამართლებრივი სისტემის სტრუქტურა. კურსდამთავრებულმა იცის: სამართლის განმარტების
მეთოდები; სახელმწიფო მოწყობისა და საქართველოს კონსტიტუციის საკითხები; ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; საერთაშორისო საჯარო
სამართლის ძირითადი პრინციპები; სახელშეკრულებო და კანონისმიერი ვალდებულებები; სანივთო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართლის არსი და
პრინციპები; დანაშაულის არსი, სახეები და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებები; სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის
სამართალწარმოება; ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები.
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ბაკალავრს გააჩნია ღრმა ცოდნა ქართული სამართლისა და კანონმდებლობის შესახებ. ის ფლობს განათლებას ქართული სამართლის ყველა ძირითადი
მიმართულებით, მათ შორის საჯარო, კერძო, სისხლის და საერთაშორისო სამართლის სფეროებში. ბაკალავრი იცნობს სამართლის სისტემას და ზოგადი ნორმების
ადგილს ამ სისტემაში, ასევე ქართული სამართლის ძირითად ინსტიტუტებს, შესაბამისი სამართლებრივი პრინციპებისა და ღირებულებების ერთობლიობას.
ბაკალავრისათვის ასევე ცნობილია ქართული სასამართლო პრაქტიკის ძირითადი ტენდენციები და მიმართულებები. ბაკალავრი კარგად ფლობს მთლიანად
სამართლის სფეროსათვის დამახასიათებელ ინტერპრეტაციისა და სამართლის მეთოდლოგიის საკითხებს. ფლობს სახელმწიფო მოწყობისა ასევე
ადამიანის
უფლებების საკითხებს. ბაკალავრი კარგად იცნობს საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძირითად პრინციპებს და ამ სფეროსთან დაკავშირებულ სხვა
მნიშვნელოვან სფეროებს, როგორიცაა: საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი და საერთაშორისო ორგანიზაციები. კერძო სამართლის მიმართულებით
ბაკალავრი ეუფლება ისეთ საგნებს, როგორიცაა:
შესავალი კერძო სამართალში (სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი) ვალდებულებითი სამართალი (მათ
შორის კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთოებები), სახელშეკრულებო სამართალი, სანივთო სამართალი და საოჯახო/სამემკვიდრეო სამართალი. ბაკალავრს
კარგად ესმის, ადმინისტრაციული სამართლის არსი და პრინციპები. ასევე, კარგად ერკვევა სისხლის სამართლის პრინციპებში და ისეთ საკითხებში, როგორიცაა:
დანაშაულის არსი, სახეები და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებები. ბაკალავრი ეუფლება განათლებას სისხლის, სამოქალაქო და
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის საკითხებში, მისთვის ცნობილია ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები. ამასთან ერთად, არჩეული ძირითადი
სამართლის სფეროების ფარგლებში, ბაკალავრს საშუალება აქვს დაეუფლოს კონკრეტულ სამართლებრივ მიმართულებებს და განშტოებებს და შესაბამისი
მიმართულებით გაიღრმავოს ცოდნა. ბაკალავრი კარგად ერკვევა არსებულ სასამართლო პრაქტიკაში და ეცნობა ქართულ სასამართლო გადაწყვეტილებებს. ბაკალავრი
ეცნობა საქართველოს ძირითად კანონებსა და ნორმატიულ აქტებს, რომელიც ეკუთვნის სხვადასახვა სამართლებრივ სფეროს, მათ შორის სისხლის, სამოქალაქო და
საჯარო სამართლის მიმართულებებს. ბაკალავრი კარგად იცნობს აღნიშნული აქტების შინაარსს და მათ სტრუქტურას, შეუძლია შესაბამისი და საჭირო ნორმების და
მუხლების იდენტიფიცირება, განმარტება და გამოყენება.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე, ბაკალავრს გააჩნია თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული თვისებების საკმარისი მარაგი
გადაწყვიტოს აბსტრაქტული პრობლემები შესაბამის დარგში. ბაკალავრს შეუძლია დროის/რესურსის სიმცირის პირობებშიც ადეკვატური და ეფექტური გზები მონახოს
პრობლემატური სიტუაციის გადასაჭრელად. ბაკალავრი იყენებს სფეროსათვის დამახასიათებელ მეთოდებისა და პრინციპების ერთობლიობას თეორიული და
კვლევითი საკითხების გადასაწვეტად.
ბაკალავრს აქვს სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის ნორმატიული საფუძვლების მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების
უნარი. შეუძლია იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული აქტის პროექტის, ხელშეკრულების და სარჩელის) შედგენა.
ბაკალავრს უნარი აქვს მიღებული განათლება გამოიყენოს პრაქტიკაში. ბაკალავრს აქვს მყარი ცოდნა იურიდიული მეთოდოლოგიის საკითხებში, რაც მას საშუალებას
აძლევს მოახდინოს შესაბამისი სამართლებრივი საკითხის იდენტიფიცირება, ამ საკითხის ირგვლივ შესაბამისი ფაქტობრივი გარემოებების გამოყოფა და სათანადო
სამართლებრივი ნორმის გამოყენებითა და სუბსუმფციის გზით სამართლებრივი დასკვნის გამოტანა. ამავდროულად ბაკალავრს აქვს
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პრაქტიკული უნარები, მათ შორის საკუთარი აზრების პრეზენტაცია, ინსცენირებულ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობა. მას შეუძლია შეადგინოს სხვადასხვა
სამართლებრივი დოკუმენტები (მათ შორის ხელშეკრულებები და შეთანხმებები) და გასცეს პრაქტიკული იურიდიული რჩევები.
ბაკალავრს შეუძლია ადვილად მოძებნოს ფაქტობრივი გარემოებების შესატყვისი სამართლის ნორმა და განახორციელოს ამ უკანასკნელის განმარტება და მისი
გამოყენება შესაბამისი ფაქტების მიმართ.
სამართლებრივ ტექსტებთან და კანონებთან მუშაობის შედეგად ბაკალავრს უყალიბდება ტექსტების კვლევისა და ანალიზის უნარი, რაც შეუძლია წარმატებით
გამოიყენოს პრაქტიკაში.
დასკვნის უნარი:
ბაკალავრს უნარი აქვს შეაგროვოს, განმარტოს, სწორად წაიკითხოს და კრიტიკულად შეაფასოს წარმოდგენილი მასალა. მას უნარი აქვს მოახდინოს აუცილებელი
ინფორმაციის იდენტიფიცირება, მისი გამოყოფა და შემდგომი სინთეზი. ასევე ხელეწიფება, სწორად ჩამოაყალიბოს პრობლემა და მისი ანალიზის საფუძველზე
წარმოადგინოს გადაწყვეტის გზები. ბაკალავრს შეუძლია, არჩეული გადაწყვეტილება დაასაბუთოს შესაბამისი არგუმენტაციის, მეთოდებისა და პრინციპების
საფუძველზე.
ბაკალავრს აქვს სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მისი გადაწყვეტის, თეზისის განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის
დასაბუთების უნარი. ბაკალავრი მუდმივად მუშაობს კაზუსებზე და ჰიპოტეტურ სამართლებრივ შემთხვევებზე და გამოიმუშავებს სამართლებრივი პოზიციის
ჩამოყალიბების და არგუმენტირების უნარს.
ბაკალავრს გააჩნია ფაქტებიდან, სამართლებრივად მნიშვნელოვანი და რელევანტური საკითხების იდენტიფიცირების, ანალიზისა და დასაბუთებული
სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღების უნარი.
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და შეძენილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების საფუძველზე, მას შეუძლია
სამართლებრივი პრობლემის სხვადასხვა ჭრილში დანახვა ალტერნატიული არგუმენტების განსაზღვრით.
პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბაკალავრი შეძლებს იურიდიული ნაშრომებისა და დოკუმენტების გაანალიზებას, სასამართლო გადაწყვეტილებების
ტექსტებიდან შესაბამისი სამართლებრივი წესის განზოგადებას და მის ჩამოყალიბებას. ასევე აღნიშნული გადაწყვეტილებების კრიტიკულ შეფასებას შესაბამისი
არგუმენტებისა და კონტრარგუმენტების განსაზღვრის გზით. აღნიშნულის ფონზე ბაკალავრს შეუძლია არჩეული მოსაზრების დასაბუთება.
კომუნიკაციის უნარი:
ბაკალავრს შეუძლია მკაფიოდ ჩამოყალიბოს თავისი არგუმენტები და მოსაზრებები, მოახდინოს მისი გადმოცემა სწორი პროფესიული ენით და იმ საშუალებებით, რაც
საკმარისია არაპროფესიონალის მიერ ინფორმაციის აღქმისა და გაგებისათვის. ბაკალავრი ასევე ფლობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს. ამასთან
ერთად გარკვეულ საკითხებზე ბაკალავრს შეუძლია ინფორმაციის გადმოცემა და ახსნა უცხოურ ენაზე. ბაკალავრს ჩამოყალიბებული აქვს საკმარისი წერილობითი
ჩვევები, ძალუძს საკუთარი აზრების წერილობით გადმოცემა გასაგები შინაარსით.
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ბაკალავრს აქვს ინფორმაციის მშობლიურ და უცხოურ ენაზე მოძიების და იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით გადაცემის
უნარი.
სამართლის პროგრამა გაჯერებულია თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ერთობლიობით. პრაქტიკული უნარ-ჩვებები მოიცავს ასევე ბაკალავრის
უნარს განახორციელოს საკუთარი მოსაზრებებისა და დასკვნების სწორი და მკაფიო ფორმით კომუნიკაცია. ბაკალავრს შეუძლია მშობლიურ ენაზე ჩამოაყალიბოს
სამართლებრივი არგუმენტები და ამ მიზნით გამოიყენოს სათანადო იურიდიული ტერმინოლოგია და სწორი გრამატიკული ფორმები. მას გააჩნია კარგად
გამომუშავებული წერის კულტურა და შეუძლია წერილობით წარმოადგინოს საკუთარი პოზიცია სამართლებრივი არგუმენტაციის მეთოდების გამოყენებით.
ბაკალავრს შეუძლია სამართლებრივი პრობლემის გადასაწყვეტად სამართლის ყველა შესაბამისი წყაროს მოძიება, განმარტება და გამოყენება თანამედროვე
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით. ამავდროულად ბაკალავარს შესაძლებლობა აქვს დაეუფლოს ინგლისურ (მათ შორის ინგლისურს
იურისტებისათვის), რაც მას საშუალებას აძლევს პროფესიულ დონეზე აწარმოოს კომუნიკაცია უცხო ენებზე, როგორც ზეპირი ისე წერილობითი ფორმით.
სწავლის უნარი:
ბაკალავრს შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, ასევე ძალუძს დამოუკიდებლად დაძლიოს რთული და კომპლექსური საკითხების შესწავლა და
გაცნობიერება. ბაკალავრი თავად ირჩევს საკუთარ სასურველ სწავლის მიმდინარეობას, გამომდინარე არსებული შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან. შემოთავაზებული
საგნების ფარგლებში ის დამოუკიდებლად ირჩევს შესაბამის საგანს საკუთარი ინტერესისა და შესაძლებლობების საუკეთესო გამოვლენის, ასევე მოსალოდნელი
საჭიროებების მიხედვით.
ბაკალავრს აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების მიდევნების და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. ბაკალავრს
შეუძლია დამოუკიდებლად გადადგას ნაბიჯები იურიდიული პროფესიის დაუფლების პროცესში. სწავლის პერიოდში ბაკალავრი სწავლობს
ქართული სამართლებრივი სისტემის ძირითად საკანონმდებლო აქტებს. ის იცნობს არა მხოლოდ აღნიშნული კანონების შინაარსს, არამედ შეუძლია თვალყური
ადევნოს მასში განხორციელებულ ცვლილებებს. ანალოგიური კომპეტენციები გააჩნია ბაკალავრს, სასამართლო გადაწყვეტილებების პრაქტიკის კუთხით, რომელსაც
ის ეუფლება რიგი საგნების ფარგლებში. შესაბამისად, ბაკალავრი ინარჩუნებს პროფესიული ზრდის, სიახლეების მიდევნებისა და მუდამ განახლების ტემპს. მას
შეუძლია თვალყური ადევნოს საკანონმდებლო სიახლეებს, დამოუკიდებლად მიაკვლიოს შესაბამის წყაროებს, გაეცნოს და გაიგოს სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
ბაკალავრს შეუძლია სწავლა განაგრძოს სამაგისტრო პროგრამაზე.
ღირებულებები:
ბაკალავრი აფასებეს თავის და სხვების დამოკიდებულებას ღირებულებებისადმი და პასუხისმგებლობით იცავს პროფესიული საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს. ის
იძენს შემეცნებას იმ პრინციპებისა და ღირებულებების თაობაზე, რომელსაც ეყრდნობა არჩეული პროფესიული მიმართულება. მას უნარი აქვს საფუძვლად დაუდოს
არგუმენტირების პროცესს შესაბამისი ღირებულებები და მზადაა ისწრაფოს ამ ღირებულებების დასაცავად და დასამკვიდრებლად.
ბაკალავრი მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ინდივიდთა უფლებების განხორციელებას და იმოქმედოს სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და
დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით.
თავის საქმიანობაში ის ხელმძღვანელობს სამართლიანობის პრინციპით და ითვალისწინებს ასევე საზოგადოებაში არსებულ თანამედროვე ტენდენციებს. ის
გადაწყვეტილების მიღებისას ეყრდნობა დემოკრატიულ ფასეულობებს. ნებისმიერი საქმიანობის განხორციელებისას ბაკალავრი, უპირველეს ყოვლისა, ემსახურება
ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების დაცვას. ღირებულებებს შორის კონფლიქტის შემთხვევაში, ბაკალავრი ირჩევს შესაბამის ღირებულებას
ისე, რომ არ დარღვიოს მესამე პირების უფლებები და არ გამოიწვიოს მათი არალეგიტიმური შეზღუდვა; სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ
პასუხისმგებლობას, მოქმედებს კეთილსინდისიერად საჭიროების შემთხვევაში.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
ლექცია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
პრაქტიკული მუშაობა
სემინარი
ელექტრონული რესურსით
სწავლება Case study
ელექტრონული სწავლება
სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული
შეფასების სისტემის შესაბამისად.
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების
ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, კაზუსის ამოხსნა, იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა
და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების
მიღწევის დონე.
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შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში
მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო
კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50
ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
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დასაქმების სფერო:
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ, როგორც კერძო ასევე, სახელმწიფო და საერთაშორისო სტრუქტურებში,
სადაც მოითხოვება სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებებლი სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. პროგრამა
იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას, ისევე როგორც პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას დაიწყონ წარმატებული
კარიერა იურიდიულ სფეროში. გარდა ამისა, კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძონ სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია
უფრო მაღალი დონის სპეციალისტისა თუ მკვლევარის მომზადებაზე.
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში მისაღებად, ასევე ადვოკატისა და პროკურორის თანამდებობის დასაკავებლად.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ირაკლი სოკოლოვსკი
სამართლის დოქტორი
ბროსეს ქ. #1
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 599) 583 353
E-mail: i.sokolovski@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: პოლიტიკური მეცნიერებების ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:




ფართო თეორიული ცოდნა, როგორც ზოგადად პოლიტიკურ მეცნიერებებში, ისე მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილების შესახებ; სიღრმისეული ცოდნა
მსოფლიო ფილოსოფიური და სამეცნიერო მემკვიდრეობის, პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის და პოლიტიკური იდეოლოგიების შესახებ;
სიღრმისეული ცოდნა საჯარო პოლიტიკის, სახელმწიფოს დემოკრატიული წყობის, ლიბერალური ღირებულებების და ადამიანთა უფლებების
ძირითადიპრინციპების შესახებ;
ფართო ცოდნა ინდივიდის როლის, პასუხისმგებლობის და საზოგადოებაში მისი უფლებების შესახებ.

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:




პოლიტიკური მეცნიერებების სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით;
საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები; ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
პროფესიული ეთიკისა და სამართლებრივი ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
პოლიტიკური მეცნიერებების
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი
სახელმწიფო სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების
საფუძველზე,რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში, უცხო ენად აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, პოლიტიკური მეცნიერებების
ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

სტუდენტთა

მიღება/ჩარიცხვა

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრი სიღრმისეულად ფლობს პოლიტიკური მეცნიერებების ცნებებს და მეთოდოლოგიას. ბაკალავრი ფლობს სრულყოფილ ინფორმაციას კონკრეტულ სფეროში
არსებული თეორიებისა და მიმდინარე პროცესების შესახებ და აცნობიერებს ამ სფეროს კომპლექსურ საკითხებს.
ბაკალავრი საფუძვლიანად იცნობს მოცემულ სფეროს, რომელიც მოიცავს შესაბამისი თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას; ბაკალავრი იცნობს დარგის
განვითარების ისტორიას კლასიკური ნაშრომების შესწავლის საფუძველზე, ერკვევა პოლიტიკურ მეცნიერებათა სხვადასხვა მიმართულებებში; ახასიათებს ამ
მიმართულებებს და განსაზღვრავს რელევანტურ ამოცანებს; იცნობს პოლიტიკურ მეცნიერებათა ძირითად ცნებებს და თეორიულ მიდგომებს, პარადიგმებს,
კონცეფციებს და მოდელებს და ახდენს მათ ინტერპრეტაციას.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების ნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე, ბაკალავრი ამ ცოდნას პრაქტიკაში იყენებს. ბაკალავრი, კონსულტაციების გავლის შედეგად, რესურსის
სიმცირის პირობებშიც კი, პოულობს ადეკვატურ და ეფექტურ გზებს პრობლემების მოსაგვარებლად;
ბაკალავრი იყენებს სფეროსთვის დამახასიათებელ მეთოდს
პრობლემების გადასაჭრელად; ახორციელებს პრაქტიკული ხასიათის პროექტს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად.
ბაკალავრს აქვს პოლიტიკურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული საკითხების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი. ბაკალავრი გეგმავს და ახორციელებს სასწავლო
პროექტის სხვადასხვა კომპონენტებს. ბაკალავრი იძიებს საჭირო მასალას, აფასებს და აანალიზებს მიღებულ ინფორმაციას, ლოგიკურად აყალიბებს საკუთარ
მოსაზრებებს.
დასკვნის უნარი:
ბაკალავრი ფლობს არაკომპლექსური პრობლემის ამოცნობისა და მისი ფორმულირების უნარს, პოულობს პრობლების გადაწყვეტის გზას და ასაბუთებს საკუთარ
გადაწყვეტილებას. მოძიებული მასალის საფუძველზე, ერთი და იგივე მოვლენას თუ კონცეფციას აანალიზებს სხვადასხვა კუთხით და გამოაქვს ლოგიკური დასკვნები.
შეიმუშავებს საკუთარ განსხვავებულ შეხედულებას და ლოგიკურად იცავს მას. განსაზღვრავს სხვადასხვა პოლიტიკური თეორიების დადებით და უარყოფით
მხარეებს;მდამაჯერებლად ავითარებს და ასაბუთებს თავის თვალსაზრისს; ადეკვატურად აღიქვამს და აანალიზებს საზოგადოებრივ პროცესებს;

40

კომუნიკაციის უნარი:
ბაკალავრი წერილობითი და ზეპირი ფორმით (როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე) გადმოსცემს საკუთარ დასკვნებს და არგუმენტებს. ითვის ებს ახალ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებს . ბაკალავრი ამზადებს იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალურ
წერილობითი ანგარიშს. გადასცემს ინფორმაციას როგორც სპეციალისტებს, ასევე არასპეციალისტებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეფექტურად იყენებს
თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.
ბაკალავრი მეტყველებს და წერს გამართულად. ბაკალავრი აქტიურად მონაწილეობს არჩეული მიმართულების თემატიკასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში.
სწავლის უნარი:
ბაკალავრი სწავლას მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად წარმართავს; ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და პროფესიული
განვითარების შესაძლებლობებს.
ბაკალავრი მრავალმხრივად და ადეკვატურად აფასებს სწავლის პროცესს, სწავლის შედეგებს და განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის საჭიროებებს; ბაკალავრი
მუდმივად ანახლებს საკუთარ ცოდნას და ისწრაფვის პროფესიული ზრდისკენ.
ღირებულებები:
ბაკალავრს მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა სისტემა. ადეკვატურად აფასებს სხვათა ღირებულებებს. აღიარებს და პატივს სცემს
კულტურულ მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა და მოქმედებს სამოქალაქო თვითშეგნებით.
ბაკალავრი კარგად ერკვევა და იზიარებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს.ბაკალავრი იღებს ეთიკურ გადაწყვეტილებებს, მოქმედებს კოლეგიალურად და
სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას.

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
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პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების პროცესში

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5
იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი
აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება
შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური შეფასების კომპეტენციის ზღვარი არის
40%, ხოლო დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 50%.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
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ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში
დამატებითი გამოცდა
დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას
არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება
საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით
საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა
და კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის
ხვედრითი წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

დასაქმების სფერო:
პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ, როგორც სახელმწიფო ასევე
საერთაშორისო სტრუქტურებში, სადაც მოითხოვება პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. პროგრამა იძლევა თეორიულ ცოდნას ისევე,
როგორც პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას დაიწყონ წარმატებული კარიერა პოლიტიკის მეცნიერებების
მიმართულებით.
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პროგრამის ხელმძღვანელი:
ზაალ აბაშიძე
პროფესორი
გორგასლის ქ. #101
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2497545
მობ: (995 599)392428
E-mail: z.abashidze@gipa.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ლევან დოლიძე
ასოცირებული პროფესორი
გორგასლის ქ. #101
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 577) 443272
E-mail: l.dolidze@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:




ფართო თეორიული ცოდნა როგორც ზოგადად ფსიქოლოგიის დარგის, ისე მისი ცალკეული შემადგენელი ნაწილების შესახებ;
სიღრმისეული ცოდნა ფსიქოლოგიის საფუძვლების, ფსიქოლოგიის ისტორიისა და თანამედროვე მიმდინარეობების, სხვადასხვა ფსიქოლოგიური თეორიის,
კონცეფციისა თუ მიმართულებების (კოგნიტური, განვითარების, პიროვნების, სოციალური, ევოლუციური ფსიქოლოგიის და სხვ.) შესახებ;
სიღრმისეული და სპეციალური ცოდნა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სხვადასხვა დარგში (ორგანიზაციული, განათლების, დევიაციური და იურიდიული
ფსიქოლოგიის და სხვ).

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:



ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის
აუცილებელი სხვა უნარები;
ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
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ფსიქოლოგიის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის
უნარი;
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში, უცხო
ენად აქვს ჩაბარებული ინგლისური.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: უცხო ენა - ინგლისური.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრი სიღრმისეულად ფლობს ფსიქოლოგიაში დამკვიდრებულ თეორიულ მიდგომებსა და ძირითად ცნებებს, იცის მოცემული ცნებებისა და კონსტრუქტების
დეფინიცია და მათი გამოყენების კონტექსტი; იცნობს დარგის განვითარების ისტორიას და თანამედროვე მიმდინარეობებს; სხვადასხვა ფსიქოლოგიური კურსის
შესწავლის საფუძველზე, ერკვევა ფსიქოლოგიის მიმართულებებში, ახასიათებს მათ და განსაზღვრავს რელევანტურ ამოცანებს; აცნობიერებს დარგის
პრობლემატიკას და კომპლექსურ საკითხებს; აყალიბებს და მიმოიხილავს ფსიქოლოგიური კვლევის ბაზისურ მეთოდებს, ფლობს შესაბამის მეთოდოლოგიას.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე, ბაკალავრი ამ ცოდნას პრაქტიკაში იყენებს. ბაკალავრი, კონსულტაციების გავლის შედეგად,
რესურსის სიმცირის პირობებშიც კი, პოულობს ადეკვატურ და ეფექტურ გზებს პრობლემების მოსაგვარებლად; იყენებს ფსიქოლოგიის დარგისთვის
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დამახასიათებელ მეთოდებს და, მათზე დაყრდნობით, პოულობს ადეკვატურ და ეფექტურ გზებს პრაქტიკული ხასიათის პრობლემების გადასაჭრელად; წინასწარ
განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად, ბაკალავრი გეგმავს და ახორციელებს სასწავლო ხასიათის პროექტს და მის ცალკეულ კომპონენტებს: იძიებს საჭირო
მასალას, აფასებს და აანალიზებს მიღებულ ინფორმაციას, ლოგიკურად აყალიბებს საკუთარ მოსაზრებებს. პრაქტიკაში იყენებს ფსიქოლოგიის სხვადასხვა
დისციპლინის (კოგნიტური, პიროვნული, სოციალური, იურიდიული და დევიაციური, ორგანიზაციული, პოლიტიკური და სხვა) ფარგლებში შეძენილ ცოდნასა და
უნარებს.
დასკვნის უნარი:
ბაკალავრი ადარებს ერთმანეთს ფსიქოლოგიურ მიდგომებს, თეორიებს/მოდელებს და გამოაქვს დასკვნა მათი ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ; ანალიზის
საფუძველზე გამოაქვს დასკვნა იმ ინფორმაციის მოპოვების საჭიროების შესახებ, რომელიც შეავსებდა ფსიქოლოგიურ ცოდნაში არსებულ ხარვეზებს.
ბაკალავრი უსადაგებს ერთმანეთს ფსიქოლოგიის სხვადასხვა დარგში მიღებული ცოდნას, მისი სინთეზირებისა და კონკრეტულ თემატიკასთან დაკავშირების
მეშვეობით; ითვისებს აბსტრაქტული და ლოგიკური აზროვნების უნარს, რომელიც მას საშუალებას აძლევს, გაიაზროს და გაანალიზოს მიღებული ინფორმაცია,
განსაზღვროს ფსიქოლოგიის მეცნიერებისა და მისი მომიჯნავე სფეროების აქტუალური ამოცანები და მათი ზოგადი კონტექსტი, სხვადასხვა კუთხიდან შეხედოს
ერთსა და იგივე მოვლენას თუ კონცეფციას.
კომუნიკაციის უნარი:
ბაკალავრი წერილობით და ზეპირი ფორმით გამოხატავს საკუთარ მოსაზრებებს ფსიქოლოგიის სხვადასხვა თემასთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით;
გადმოსცემს საკუთარ დასკვნებს და არგუმენტებს; ამყარებს
წერილობით და ზეპირ კომუნიკაციას კოლეგებთან, გადასცემს ინფორმაციას როგორც სპეციალისტებს,
ასევე არასპეციალისტებს მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე; კომუნიკაციის პროცესში სწორად იყენებს ფსიქოლოგიურ ტერმინოლოგიას.
ბაკალავრი ითვისებს ახალ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებს და ეფექტურად იყენებს მათ. ბაკალავრი მეტყველებს და წერს გამართულად. ბაკალავრი
აქტიურად მონაწილეობს ფსიქოლოგიურ თემატიკასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში.
სწავლის უნარი:
ბაკალავრი სწავლას მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად
განვითარების შესაძლებლობებს.

წარმართავს;

ავლენს

სწავლის

პროცესის

თავისებურების

გაცნობიერებისა

და

პროფესიული

ბაკალავრი მრავალმხრივად და ადეკვატურად აფასებს სწავლის პროცესს, სწავლის შედეგებს და განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის საჭიროებებს; ბაკალავრი მუდმივად
ანახლებს საკუთარ ცოდნას და ისწრაფვის პროფესიული ზრდისკენ.
ღირებულებები:
ბაკალავრი აღიარებს და პატივს სცემს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებსა და კულტურულ მრავალფეროვნებას, პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს; მოქმედებს
სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით; აღიარებს გენდერული ასპექტის და თანაბარი შესაძლებლობების მნიშვნელობას;
მონაწილეობს ღირებულებების
ჩამოყალიბებისა და
დამკვიდრების პროცესში; უარყოფს რასობრივ, ეთნიკურ და
გენდერულ დისკრიმინაციას.
ბაკალავრი იღებს ეთიკურ გადაწყვეტილებებს, მოქმედებს კოლეგიალურად და სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას; იცავს
პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს სხვადასხვა სახის პროექტის დაგეგმვისას და
განხორციელებისას;
იცავს გამოკითხვისა თუ კვლევის ეთიკის
სტანდარტებით გათვალისწინებულ გამოკითხვის/კვლევის ობიექტის ნების თავისუფლებას და მის უვნებლობას; კორექტულად გამოთქვამს და
იღებს
კრიტიკას; პატივს სცემს საავტორო უფლებებს და უარყოფს პლაგიატს.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3
ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების
ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება
შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
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დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას, სტუდენტის შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის
40%, დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 50%.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი
გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით
შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის
სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა
და კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
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დასაქმების სფერო:
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ პროფესიულ საქმიანობას ფსიქოლოგიის (ზოგადი, სოციალური, იურიდიული, ორგანიზაციული და
პოლიტიკური) სფეროში და/ან ნებისმიერ იმ სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებაში, რომლის ეფექტური ფუნქციონირება ფსიქოლოგიის ცოდნას მოითხოვს
(მაგალითად, PR, HR, დევიაციისა და დანაშაულობის პრევენცია/კორექცია და სხვა.). პროგრამის ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნა, ისევე როგორც
პრაქტიკულ გამოცდილება, კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას დაიწყონ წარმატებული კარიერა ფსიქოლოგიურ სფეროში.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
თინა ჩხეიძე
ასოცირებული პროფესორი
გორგასლის ქ. #101
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 577) 443272
E-mail: t.chkheidze@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციოლოგიის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:




როგორც ზოგადი, ისე სპეციალიზებული - თეორიული და პრაქტიკული - ცოდნა სოციოლოგიის მიმართულებით;
ფართო თეორიული ცოდნა სოციოლოგიის საფუძვლების, ძირითადი თეორიებისა და მიმართულებების შესახებ;
სიღრმისეული ცოდნა და სპეციალური მომზადება სოციოლოგიის სხვადასხვა დარგში (ურბანული, განათლების, ჯანდაცვის, ეკონომიკის, შრომისა და
ორგანიზაციული სოციოლოგიის).

სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:





სოციოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა
უნარები;
ლოგიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
სოციოლოგიის სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის
უნარი;
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების და პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს,რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში, უცხო
ენად აქვს ჩაბარებული ინგლისური.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: უცხო ენა - ნგლისური.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრი სიღრმისეულად ფლობს ცოდნას სოციოლოგიის დარგების შესახებ და სრულყოფილ ინფორმაციას არსებული თეორიებისა და მიმდინარე პროცესების
შესახებ; აცნობიერებს პრობლემატიკას და კომპლექსურ საკითხებს სოციოლოგიის სფეროში; ახასიათებს სოციოლოგიის, როგორც მეცნიერების, საგანსა და ამოცანებს;
იცნობს სოციოლოგიის ძირითად ცნებებს, თეორიულ მიდგომებსა და ემპირიულ მიგნებებს; იცის სოციოლოგიის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ისტორია; იცნობს
სოციოლოგიის კვლევის როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისებრივ მეთოდებს (ინტერვიუს სხვადასხვა ფორმა, დოკუმენტების ანალიზი, ლიტერატურის მიმოხილვა,
ფოკუს-ჯგუფები, დაკვირვება და ეთნოგრაფიული კვლევა, დისკურს- ანალიზი, კონტენტ–ანალიზი, ექსპერიმენტი და მასობრივი გამოკითხვა); ამუშავებს
სოციოლოგიური კვლევის მონაცემებს სტატისტიკურად და თვისებრივად საბაზისო დონეზე.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე ბაკალავრი იყენებს ამ ცოდნას პრაქტიკაში; კონსულტაციების გავლის შედეგად, რესურსის სიმცირის
პირობებშიც კი, ბაკალავრი ეძებს და პოულობს ადეკვატურ და ეფექტურ გზებს პრობლემის მოსაგვარებლად; პრაქტიკაში იყენებს პროგრამის ფარგლებში შეძენილ
სოციოლოგიური კვლევისათვის აუცილებელ საბაზისო უნარ-ჩვევებს: გეგმავს და ახორციელებს კვლევას, შეარჩევს საკვლევი პრობლემის შესაბამის მეთოდებსა და
ინსტრუმენტებს, ამუშავებს მიღებულ შედეგებს შესაბამისი პროგრამებისა და საშუალებების გამოყენებით.
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ბაკალავრი დამოუკიდებლად გეგმავს და ახორციელებს თეორიული თუ ემპირიული პროექტების სხვადასხვა კომპონენტს და იცავს პროფესიული ეთიკის
სტანდარტებს კვლევის ყველა ეტაპზე - დაგეგმვა, განხორციელება, შედეგების გაანალიზება და წარმოდგენა.
დასკვნის უნარი:
ბაკალავრი ფლობს არაკომპლექსური პრობლემის ამოცნობისა და მისი ფორმულირების უნარს, შეარჩევს პრობლემის გადაწყვეტის გზას და ასაბუთებს საკუთარ
გადაწყვეტილებას; სხვადასხვა წყაროდან იძიებს ინფორმაციას, ამუშავებს მას და გამოქვს ლოგიკური დასკვნები.
ბაკალავრი კრიტიკულად მიმოიხილავს სოციოლოგიურ ლიტერატურას; განიხილავს ერთსა და იგივე მოვლენას, ფენომენს თუ კონცეფციას სხვადასხვა
(თეორიული თუ დარგობრივი) კუთხიდან, ამუშავებს მეტ-ნაკლებად რთულ ინფორმაციას მისი შემადგენელ ნაწილებად დაშლისა და შემდგომი სინთეზირების
გზით; თანმიმდევრულად და არგუმენტირებულად აყალიბებს საკუთარი მოსაზრებებსა და კვლევის შედეგებს.
კომუნიკაციის უნარი:
ბაკალავრი წერილობით და ზეპირი ფორმით გამოხატავს საკუთარ მოსაზრებებს სოციოლოგიის სხვადასხვა თემასთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით; გადმოსცემს
საკუთარ დასკვნებს და არგუმენტებს; ამყარებს წერილობით და ზეპირ კომუნიკაციას კოლეგებთან, გადასცემს ინფორმაციას როგორც სპეციალისტებს, ასევე
არასპეციალისტებს მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე; კომუნიკაციის პროცესში სწორად იყენებს სოციოლოგიურ ტერმინოლოგიას.
ბაკალავრი ითვისებს ახალ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებს, ეფექტურად იყენებს მათ. ბაკალავრი მეტყველებს და წერს გამართულად. ბაკალავრი
აქტიურად მონაწილეობს სოციოლოგიურ თემატიკასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში.
სწავლის უნარი:
ბაკალავრი სწავლას მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად
განვითარების შესაძლებლობებს.

წარმართავს;

ავლენს

სწავლის

პროცესის

თავისებურების

გაცნობიერებისა

და

პროფესიული

ბაკალავრი მრავალმხრივად და ადეკვატურად აფასებს სწავლის პროცესს, სწავლის შედეგებს და განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის საჭიროებებს; ბაკალავრი
მუდმივად ანახლებს საკუთარ ცოდნას და ისწრაფვის პროფესიული ზრდისკენ.
ღირებულებები:
ბაკალავრი აღიარებს და პატივს სცემს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებსა და კულტურულ მრავალფეროვნებას, პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს; მოქმედებს
სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით; აღიარებს გენდერული ასპექტის და თანაბარი შესაძლებლობების მნიშვნელობას; მონაწილეობს
ღირებულებების ჩამოყალიბებისა და დამკვიდრების პროცესში; უარყოფს რასობრივ, ეთნიკურ და გენდერულ დისკრიმინაციას.
ბაკალავრი იღებს ეთიკურ გადაწყვეტილებებს, მოქმედებს კოლეგიალურად და სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას; იცავს
პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს სხვადსხვა სახის პროექტის დაგეგმვისას და განხორციელებისას; იცავს გამოკითხვისა თუ კვლევის ეთიკის სტანდარტებით
გათვალისწინებულ გამოკითხვის/კვლევის ობიექტის ნების თავისუფლებას და მის უვნებლობას; კორექტულად გამოთქვამს და იღებს კრიტიკას; პატივს სცემს
საავტორო უფლებებს და უარყოფს პლაგიატს.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3
ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების
ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ
შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
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დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
სოციოლოგიის მეცნიერებების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური შეფასების კომპეტენციის ზღვარი არის 40%,
ხოლო დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 50%.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
სოციოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი
გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით
შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის
სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
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A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

დასაქმების სფერო:
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორებში, სადაც
მოითხოვება სოციოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. პროგრამა იძლევა ფართო და სიღრმისეულ თეორიულ ცოდნას, ისევე როგორც პრაქტიკულ
გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას დაიწყონ წარმატებული კარიერა სოციოლოგიის სფეროში.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
ქეთევან მუხიგული
ასოცირებული პროფესორი
გორგასლის #101
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 577) 443272
E-mail: k.mukhiguli@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:



სიღმისეული თეორიული ცოდნა ფუნდამენტური ეკონომიკური თეორიებისა და ძირითადი ეკონომიკური დოქტრინების შესახებ;
ფუნქციონალური ეკონომიკური დისციპლინების და დარგობრივი ეკონომიკის თავისებურებათა საფუძვლიანი ცოდნა.

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:




ეკონომიკის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით საქმიანობისთვის აუცილებელი სხვა უნარები;
კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო
სერტიფიკატის/ატესტატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე,
რომელსაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში უცხო ენად აქვს ჩაბარებული ინგლისური ენა.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: უცხო ენა - ინგლისური.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, ეკონომიკის
კანონმდებლობის შესაბამისად.

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე

სტუდენტთა

მიღება/ჩარიცხვა ხორციელდება მოქმედი

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
ბაკალავრი სიღრმისეულად ფლობს ეკონომიკური თეორიების საკითხებს და კარგად ერკვევა
ფუნდამენტურ ეკონომიკურ დისციპლინებსა და ეკონომიკურ
დოქტრინებში. ბაკალავრი საფუძვლიანად იცნობს დარგობრივი ეკონომიკის საკითხებს და დარგთაშორის კავშირებს, ერკვევა მსოფლიო ეკონომიკისა და
გლობალიზაციის პროცესის თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებში, იცნობს ეკონომიკური განვითარების ძირითად მოდელებს და სხვადასხვა ქვეყნებში მათი
გამოყენების შედეგებს;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და უნარების საფუძველზე, ბაკალავრი ამ ცოდნას პრაქტიკაში იყენებს. ბაკალავრი, კონსულტაციების გავლის შედეგად,
რესურსის სიმცირის პირობებშიც კი, პოულობს ადეკვატურ და ეფექტურ გზებს პრობლემების მოსაგვარებლად;
ბაკალავრი იყენებს ეკონომიკის სფეროსთვის
დამახასიათებელ მეთოდს პრობლემების გადასაჭრელად; ახორციელებს პრაქტიკული ხასიათის ეკონომიკურ პროექტს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების
შესაბამისად.
ბაკალავრს აქვს ეკონომიკასთან დაკავშირებული საკითხების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი. ბაკალავრი გეგმავს და ახორციელებს სასწავლო პროექტის
სხვადასხვა კომპონენტებს. ბაკალავრი იძიებს საჭირო მასალას, აფასებს და აანალიზებს მიღებულ ინფორმაციას, ლოგიკურად აყალიბებს საკუთარ მოსაზრებებს.
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დასკვნის უნარი:
ბაკალავრი ფლობს არაკომპლექსური ეკონომიკური პრობლემის ამოცნობისა და მისი ფორმულირების უნარს, პოულობს პრობლების გადაწყვეტის გზას და ასაბუთებს
საკუთარ გადაწყვეტილებას. მოძიებული მასალის საფუძველზე, ერთი და იგივე ეკონომიკურ მოვლენას თუ კონცეფციას აანალიზებს სხვადასხვა კუთხით და გამოაქვს
ლოგიკური დასკვნები.
შეიმუშავებს საკუთარ განსხვავებულ შეხედულებას და ლოგიკურად იცავს მას. განსაზღვრავს სხვადასხვა ეკონომიკური თეორიების დადებით და უარყოფით მხარეებს;
დამაჯერებლად ავითარებს და ასაბუთებს თავის თვალსაზრისს; ადეკვატურად აღიქვამს და აანალიზებს ეკონომიკურ პროცესებს;
კომუნიკაციის უნარი:
ბაკალავრი წერილობითი და ზეპირი ფორმით (როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე) გადმოსცემს საკუთარ დასკვნებს და არგუმენტებს. ითვისებს ახალ
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებს . ბაკალავრი ამზადებს იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების შესახებ დეტალურ წერილობითი
ანგარიშს. გადასცემს ინფორმაციას როგორც სპეციალისტებს, ასევე არასპეციალისტებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეფექტურად იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს.ბაკალავრი მეტყველებს და წერს გამართულად. ბაკალავრი აქტიურად მონაწილეობს ეკონომიკის მიმართულების
თემატიკასთან დაკავშირებულ დისკუსიებში.
სწავლის უნარი:
ბაკალავრი სწავლას მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად წარმართავს; ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და პროფესიული განვითარების
შესაძლებლობებს.
ბაკალავრი მრავალმხრივად და ადეკვატურად აფასებს სწავლის პროცესს, სწავლის შედეგებს და განსაზღვრავს შემდგომი სწავლის საჭიროებებს; ბაკალავრი მუდმივად
ანახლებს საკუთარ ცოდნას და ისწრაფვის პროფესიული ზრდისკენ.
ღირებულებები:
ბაკალავრს მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა სისტემა. ადეკვატურად აფასებს სხვათა ღირებულებებს. აღიარებს და პატივს სცემს
კულტურულ მრავალფეროვნებას და განსხვავებულ აზრს, აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა და მოქმედებს სამოქალაქო თვითშეგნებით.
ბაკალავრი კარგად ერკვევა და იზიარებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს.გააჩნია პროფესიული პასუხისმგებლობა და ზედმიწევნით იცავს პროფესიულ ეთიკას.
მოქმედებს კოლეგიალურად და სრულად აცნობიერებს თავის თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ

ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული
შეფასების სისტემის შესაბამისად.
ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს
- შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის
საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
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დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური შეფასების კომპეტენციის ზღვარი არის 40%, ხოლო დასკვნითი
შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 50%.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
ეკონიმიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის
შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში
მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო
კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50
ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
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დასაქმების სფერო:
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან სახელმწიფო ორგანიზაციებში, სამრეწველო და სხვა პროფილის კერძო კომპანიებში, საერთაშორისო
ეკონომიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლობებში, ბანკებსა და სხვა ფინანსურ ორგანიზაციებში, კვლევით ცენტრებში (იმ პოზიციებზე, სადაც სავალდებულო
მაგისტრის ხარისხი).

პროგრამის ხელმძღვანელი:
მერაბ კაკულია
პროფესორი
გორგასლის #101
თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 577) 443272
E-mail: m.kakulia@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ადგილობრივი თვითმმართველობა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, მმართველობის სკოლის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია,
დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი საჯარო მმართველობის სპეციალისტების ჩამოყალიბება.
ასევე - პროგრამის მონაწილეების აღჭურვა პოლიტიკური თანამდებობის პირის, მენეჯერისა თუ საჯარო მოხელისთვის იმ საჭირო ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით,
რომელიც აუცილებელია ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების, არსებული რესურსების სწორად მართვისა და დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობისათვის.
პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულების წარმატებულ მოღვაწეობას, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ
ხელისუფლებასა და წარმომადგენლობით ორგანოში, ასევე ცენტრალური მმართველობის დონეზე.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ
სფეროში და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით. შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ
წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3)
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შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურა (ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამაზე მიღების შიდასაუნივერსიტეტო პროცედურა შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:
დოკუმენტაციის ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის
პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას. გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს
აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა).

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრი სიღრმისეულად იცნობს ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების, არსის, მიზნების, პრინციპების, ძირითადი თეორიებისა და
თვითმმართველობის სისტემების საკითხებს. მიღებული ცოდნის საშუალებით მაგისტრი ახლებურად ახდენს ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში
მიმდინარე მოვლენების იდენტიფიცირებას და აღწერას.
მაგისტრი აცნობიერებს და აღიარებს ადგილობრივი თვითმმართველობის როლს და მოქალაქეთა თანამონაწილეობის მნიშვნელობას, ქვეყნის დემოკრატიული
მმართველობის პროცესში.
მაგისტრი იცნობს საერთაშორისო და უცხოური ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემებს, სრულად ერკვევა მმართველობის ძირითად ტიპებსა და
პოლიტიკური პროცესების წარმართვის მთავარ პრინციპებში. მაგისტრი სიღრმისეულად იცნობს ეროვნული სახელმწიფო მმართველობისა და თვითმმართველობის
სისტემებსა და ნორმებს, იაზრებს სისტემის თავისუბერებებსა და მარეგულირებელ გარემს. მაგისტრი იხილავს ეკონომიკურ პროცესებს, იცნობს ადგილობრივი
ეკონომიკური განვითარების მიმართულებებს. მაგისტრი სიღრმისეულად ერკვევა საგადასახადო პოლიტიკაში, კარგად იცნობს გადასახადებისა და მოსაკრებლების
გავლენას ბიუჯეტის შევსების პროცესზე, მიმოიხილავს საფინანსო პოლიტიკას საერთაშორისო გამოცდილებასთან მიმართებაში. მაგისტრს შესწავლილი აქვს ქალაქის
მართვისა და ურბანული პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები. იცნობს ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების სტრატეგიული განვითარების ეტაპებს, არამომგებიანი და
საჯარო ორგანიზაციების მართვის სპეციფიკას. მაგისტრი პროგნოზირებს და აღწერს რეგულირების გვლენის შეფასებას.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სასწავლო პროცესში თვითმმართველობის სფეროში არსებული რეალური ქეისების განხილვისა და პრაქტიკული სამუშაოების შესრულების დროს მიღებულ ცოდნასა
და გამომუშავებულ უნარებს მაგისტრი იყენებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისათვის.
მაგისტრი ეფექტურად იყენებს საჯარო მმართველობის, მუნიციპალური სამართლის, ადგილობრივი თვითმმართველობის და ურბანული პოლიტიკის სფეროში
მიღებულ თეორიულ ცოდნას და აქვს უნარი ეს ცოდნა სრულად გამოიყენოს მმართველობითი პროცესის შეფასებისთვის. მაგისტრი ეკონომიკური კუთხით მიღებული
ცოდნის მეშვეობით პროგნოზირებს და უჩვენებს არსებული პობლემების ეფექტურად მოგვარების გზებს. ითვისებს გამოყენებით უნარებს, როგორებიცაა
სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების, მეორად მონაცემებთან მუშაობისა და მათი ანალიზის, პრეზენტაციის მომზადების
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ცოდნის ადეკვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში. კვლევითი და აკადემიური პროექტების, სადიპლომო ნაშრომების მომზადების დროს მაგისტრი
პრაქტიკულად ითავისებს კვლევის სიღრმისეულად წარმართვის უნარს. მაგისტრს აქვს ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის სფეროში
წამოჭრილი პრობლემების ადეკვატური გადაწყვეტისათვის შესაბამისი პროექტების მომზადების და განხორციელების უნარი. სიღრმისუელად ერკვევა პროექტის
შემუშავებაში, შეუძლია დაგეგმოს განხორციელების პროცესი და შეიმუშაოს პროცესის შესაბამისი მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმები.
დასკვნის უნარი:
მაგისტრი ფლობს პრობლემის ამოცნობისა და მისი ჩამოყალიბების უნარს, შეუძლია პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური გზის შერჩევა და საკუთარი
გადაწყვეტილების დასაბუთება. მაგისტრს შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება. მაგიტრი
აღჭურვილია მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებისა და მონაცემების ანალიზის უნარით. შეუძლია მათი სინთეზურად განსჯა.
მაგისტრს გააჩნია სახელმწიფო მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში არსებული პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და მათი
კრიტიკული ანალიზის უნარი. სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრი სწავლობს როგორ უნდა შეაფასოს განხორციელებული
სამუშაო, მისი ადეკვატურობა დასახულ მიზნებთან, განაზოგადოს მიღებული შედეგები და დაშვებული შეცდომები მომავალი დაგეგმვის პროცესში გამოიყენოს.
სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს აბსტრაქტული აზროვნების უნარს, რომელიც საშუალებას აძლევს მიღებული ინფორმაციის სწორად
გააზრების, არგუმენტაციის ანალიზის, მსჯელობის აგებისა და დამუშავებული ინფორმაციის სინთეზირების უნარს. პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე,
მაგისტრი შეძლებს საჯარო ადმინისტრირების სფეროში სამეცნიერო კვლევითი
ნაშრომების გაანალიზებას, მეცნიერულად დასაბუთებული პოზიციის
გამოყოფასა და კომპეტენტური დასკვნის გაკეთებას.
კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრი აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან წერილობითი და ზეპირი ფორმით აყალიბებს საკუთარ დასკვნებსა და არგუმენტებს. შეუძლია ახალი
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებების ათვისება და მიღებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად დამუშავება. პროგრამის სასწავლო ფორმატი მაგისტრს
უყალიბებს გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას.
მაგისტრი ითვისებს მშობლიურ ენაზე აკადემიური ნაშრომების შექმნის, კვლევითი პროექტების წერილობითი და ზეპირი ფორმით წარმოდგენის ტექნიკას. მაგისტრს
გააჩნია განსხვავებული აზრის გაგებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკის სფეროში წამოჭრილი საკითხების ანალიზისას საკუთარი პოზიციის
დასაბუთების უნარი. სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში სწორი კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და
ადეკვატური რეაგირების მეთოდებს. საჭიროების შემთხვებაში, მაგისტრს გააჩნია სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებში მოსახლეობის ჩართულობისა და
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების დროს თანამონაწილეობის მაღალი ხარიხსის უზრუნველყოფის, მოსახლეობასთან მუშაობის უნარი.
პროგრამის სასწავლო ფორმატი მაგისტრს უყალიბებს გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას. სწავლისას მიღებული გამოცდილება მაგისტრს აძლევს
შესაძლებლობას დასმული საკითხი არა მარტო საჯარო მოხელეთა შორის, არამედ ინტერდისციპლინურ გუნდშიც განიხილოს. მაგისტრი ფლობს კრიტიკული
შენიშვნების ჩამოყალიბებისა და განსახილველი საკითხების გარშემო დებატებში ჩაბმის უნარს. მას შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს არსებული პოზიცია, შეიმუშაოს
განსხვავებული შეხედულება და დაიცვას იგი.
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სწავლის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და დაგეგმვის მაღალ დონეს. სწავლის
პროცესის დროს გამოყენებული მეთოდიკა უვითარებს სტუდენტს სისტემური ანალიზის უნარს, აჩვევს რეგულარულ მუშაობას როგორც სახელმძღვანელოებთან
(ქართულ და უცხოურ ენებზე), ასევე პროფესორ-მასწავლებლებთან და ჯგუფთან.
მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვა, რაც გულისხმობს, როგორც პრაქტიკული გამოცდილების გაღრმავებას, ასევე
სამეცნიერო საქმიანობის წარმოებას. აქვს საჯარო მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების, სოციალურპოლიტიკური და ეკონომიკური სიახლეების
და უახლესი მეცნიერული მიღწევების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. შეუძლია
დამოუკიდებლად გაიფართოვოს ცოდნა საჯარო ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე დაყრდნობით. საჯარო მმართველობის მაგისტრს შეუძლია
სწავლა განაგრძოს სადოქტორო პროგრამაზე და დაკავდეს აკადემიური საქმიანობით.
ღირებულებები:
მაგისტრი ივითარებს ღირებულებებს, რომლებიც ეფუძნება ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ლიბერალურ პრინციპებს; საკუთარი ქვეყნის
ინტერესებსა და ასევე სხვა ერებისა და რელიგიური ჯგუფების მიმართ პატივისცემას; საკუთარი პოზიციისადმი პრინციპულ მიდგომასთან ერთად სხვისი აზრისადმი
პატივისცემასა და საღ დამოკიდებულებას. მაგისტრი მკაფიოდ იყალიბებს საკუთარ ღირებულებათა სისტემას და აქვს უნარი შეაფასოს და ადეკვატურად
აღიქვას სხვათა ღირებულებათა სისტემა, გაიზიაროს და პროფესიული საქმიანობის ეთიკის ფარგლებში დაიცვას ორივე მხარის უფლებები. მაგისტრს გააჩნია
განსხვავებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ვალდებულებისა და პატივისცემის უნარი, აქვს სოციალური
პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების უნარი.
მაგისტრი იცნობს საჯარო სამსახურის ეთიკას, აქვს ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და აღჭურვილია სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობით.
მაგისტრი ითვისებს პროფესიულ სიტუაციებში ეთიკური გადაწყვეტილების მიღების, ეთიკური დილემის დროს ობიექტური მსჯელობისა და ანალიზის უნარს.
მაგისტრი სამეცნიერო თუ პრაქტიკულ საქმოანობებში ითვალისწინებს საზოგადოებრივ ინტერესებსა და ღირებულებებს. საქმიანობისას იგი აცნობიერებს
პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების თავისებურებებს და გადაწყვეტილების მიღებისას ეყრდნობა დემოკრატიულ
ფასეულობებს. სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას, მოქმედებს კეთილსინდისიერად და ორიენტირებულია წარმოდგენილ პირთა
ინტერესების დაცვაზე; საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში.

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
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☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან გამომდინარე.
კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში
სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის
N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, დებატი და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით
ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
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შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა
დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ
ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა)
უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).

ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
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ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი
(GPA) გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე.
საგნებისა და კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის
ხვედრითი წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

დასაქმების სფერო:
ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ სახელმწიფო სტრუქტურებში,
როგორც ადგილობრივ ასევე ცენტრალური მმართველობის ორგანიებსა და არასამთავრობო სექტორში. პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და
პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას აწარმოონ კვლევა ან პრაქტიკა ადგილობრივი თვითმმართველობის და საჯარო
მმართველობის სხვადასხვა მიმართულებით.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ალექსანდრე სვანიშვილი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: 599 56 13 54
E-mail: a.svanishvili@gipa.ge
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პროგრამის ხელმძღვანელი:
ცირა ელისაშვილი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: 599706377
E-mail: ts.elisashvili@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს მაღალ კვალიფიციური მეწარმე-მენჯერები, რომლებიც წარმატებით შეძლებენ კერძო, საჯარო
თუ საზოგადოებრივ სექტორში არსებული პრობლემების გადაწყვეტას.
აღნიშნულის მისაღწევად, ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა:



ბიზნესის ძირითად მიმართულებებში: ფინანსები, მენეჯმენტი, მარკეტინგი;
ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ძირითდი თავისებურებების, პრინციპებისა და თეორიების შესახებ.

ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:




მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;
კრიტიკული აზროვნების, ანალიზის, მართვის საკითხებში ახალი იდეების შემუშავებისა და არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი;
კვლევისა და კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი;
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ორგანიზაციის მიზნების დასახვისთვის, ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებისა და არსებული რესურსების სწორად მართვისთვის აუცილებელი უნართვისებები;
აკადემიური და პროფესიული წრეებისთვის არგუმენტაციის წერილობითი და ზეპირი ფორმით მიწოდების უნარი;
გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარი;
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვისა და პროფესიული ზრდისკენ მუდმივი სწრაფვის უნარი;
საკუთარი და სხვათა ღირებულებათა სისტემის შეფასებისა და ადეკვატურად აღქმის, ასევე, ახალი ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ
გაიღრმავონ ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1)
ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო
გასაუბრების წარმატებით გავლა, რომლის მიზანია შემოწმდეს სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისთვის მზადყოფნა, მოტივაცია და საჭირო ცოდნა და უნარჩვევები; 4) ინგლისურის ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც მოწმდება ინგლირი ენის ცოდნა (დონე B2-Intermediate), ან შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი
საერთაშორისო სერტიფიკატი.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრი ფლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს ღრმა და სისტემურ ცოდნას; მას შეუძლია სფეროს სხვადასხვა საკითხების, თეორიებისა და პრინციპების
კრიტიკული გააზრება და ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების შემუშავება, ასევე, ახალი, ორიგინალური იდეების გენერირება.
მაგისტრს აქვს ბიზნესის შემადგენელი ელემენტების - ფინანსების, მარკეტინგის, მენეჯმენტის პრინციპებისა და თეორიების ღრმა და სისტემური ცოდნა; ფლობს
მართვის მოდელების ცოდნას, შეუძლია მათი კრიტიკული გააზრება და გაანალიზება, სხვადასხვა გარემოში შესაბამისი მართვის მოდელის გამოყენება. მაგისტრი
ფლობს ცოდნას ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების თავისებურებების, ოპერაციათა და პროექტის მართვის, ასევე ადამიანური რესურსების მართვის სპეციფიკის
შესახებ.
მაგისტრი ფლობს ტექნიკურ ცოდნას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სტატისტიკა, ფინანსური და მენეჯერული აღრიცხვა და რეპორტინგი, აანალიზებს მათი
გამოყენების საჭიროებას და შეუძლია მათი პრაქტიკაში გამოყენება; მაგისტრი სიღრმისეულად ერკვევა ინვესტიციების არსში, ფინანსური ანალიზის მეთოდებში,
საგადასახადო პოლიტიკაში და აფასებს საფინანსო პოლიტიკის გავლენას ბიზნესზე;
მაგისტრს სიღრმისეულად აქვს შესწავლილი მარკეტინგის საფუძვლები, თეორიები, მეთოდები, მათი გამოყენების საშუალებები და შეუძლია მათი კრიტიკული
გააზრება. მაგისტრი ფლობს მარკეტინგული კვლევის მეთოდოლოგიას, ბრენდინგის პრინციპებსა და გაყიდვების თავისებურებებს; ესმისორგანიზაციული და
მომხმარებლის ქცევის თავისებურებები; მაგისტრი ფლობს სიღრმისეულ ცოდნას გლობალური ბაზრებისა და საერთაშორისო ბიზნესის სპეციფიკის შესახებ.
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მაგისტრი სიღრმისეულად ერკვევა მართვის ინფორმაციულ სისტემებსა და სტრატეგიული დაგეგმვის ასპექტებში; მაგისტრი ფლობს სიღრმისეულ ცოდნას მიკრო და
მაკროეკონომიკურ პროცესებში და გააზრებული აქვს ეკონომიკისა და ბიზნესის ურთიერთკავშირი; მას ღრმად აქვს შესწავლილი ფინანსური ინსტიტუტებისა და
ბაზრების მუშაობის პრინციპები; მაგისტრს აქვს ცოდნა ბიზნეს სამართლის სპეციფიკაში; მაგისტრს შეუძლია მართვის საკითხებში ახალი იდეებისა და ბიზნესის
მართვასთან დაკავშირებული ცალკეული პრობლემების გადაჭრის გზების შემუშავება.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრს შეუძლია მისი პრაქტიკაში გამოყენება და დანერგვა. სასწავლო პროცესით
გათვალისწინებული პრაქტიკული სამუშაოები, მათ შორის რეალურ ბიზნეს პროექტებზე მუშაობა, მაგისტრს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს
უძლიერებს.
მაგისტრს შესწევს უნარი განახორციელოს ბიზნეს პროექტი და უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით დამოუკიდებლად დაგეგმოს და ჩაატაროს კვლევა.
მაგისტრს შეუძლია შეიმუშავოს ახალი, ორიგინალური მეთოდები კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად. მაგისტრს შესწევს უნარი, ადეკვატურად იმოქმედოს
მისთვის ახალ, გაუთვალისწინებელ და მულტიდისციპლინურ გარემოში; სასწავლო პროცესში გათვალისწინებული პრაქტიკული სამუშაოების, მათ შორის
რამდენიმე ბიზნეს პროექტის დაგეგმვისა და განხორიცელების, სიმულაციებისა და ბიზნეს თამაშების საშუალებით, მაგისტრი იყენებს მიღებულ თეორიულ ცოდნას
პრაქტიკულ ვითარებაში; მაგისტრი ფლობს გამოყენებით უნარებს, როგორებიცაა მმართველობითი დილემის ამოცნობა და მისი გადაჭრის გზების შემუშავება,
მარკეტინგული გეგმის შემუშავება და დანერგვა, ბიზნესის ფინანსური გეგმის შემუშავება, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და გამოყენება ანალიზისა და
დაგეგმვისათვის; მაგისტრს შეუძლია როგორც პირველადი მონაცემების შეკრება, ასევე მეორად მონაცემებთან მუშაობა და მათი ანალიზის, პრეზენტაციის
მომზადების, ცოდნის ადეკვატური გამოყენება შესაბამის კონტექსტში; სხვადასხვა კვლევითი პროექტისა და სამაგისტრო ნაშრომის - ბიზნეს პროექტის
მომზადების დროს მაგისტრი პრაქტიკულად ითვისებს პროექტის/კვლევის დაუმოუკიდებლად წარმართვის უნარს; მაგისტრს აქვს ბიზნესის სფეროში წამოჭრილი
პრობლემების დანახვისა და შეფასების, ასევე მათი ადეკვატური გადაჭრის გზების შემუშავების უნარი. სიმულაციებისა და ბიზნეს თამაშების საშუალებით მაგისტრი
ეჩვევა მისთვის ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში ადაპტაციისა და პრობლემის გადაწყვეტის ადეკვატური გზების შემუშავების უნარებს. სწავლების პერიოდში
მსგავს ამოცანებზე მუშაობა მაგისტრს უვითარებს უნარს, პრობლემის გადასაჭრელად მოიძიოს არამარტო ბიზნესის სფეროსათვის დამახასიათებელი მეთოდები,
შესწავლილი მართვის, მარკეტინგის, ეკონომიკისა თუ სხვა კურსებში. ამას გარდა, მაგისტრს შეუძლია პრობლემის გადასაჭრელად დასახოს ახლებური გზები;
მაგისტრს შეუძლია ბიზნეს ეთიკის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენება;
დასკვნის უნარი:
მაგისტრი ფლობს პრობლემის ამოცნობისა და მისი ჩამოყალიბებისათვის საჭირო სიღრმისეულ ცოდნასა და უნარს, შეუძლია პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური
გზის შერჩევა და საკუთარი გადაწყვეტილების დასაბუთება. მაგისტრს შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან (რთული და თუნდაც არასრული) ინფორმაციის მოძიება,
დამუშავება, გაანალიზება და დასაბუთებული დასკვნების გაკეთება. მაგიტრი აღჭურვილია მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებისა და მონაცემების ანალიზის უნარით.
შეუძლია მათი სინთეზურად განსჯა.
მაგისტრს გააჩნია ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში არსებული პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და მათი კრიტიკული ანალიზის უნარი. სწავლისას მიღებული
ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრი ფლობს ცოდნას თუ როგორ უნდა შეაფასოს განხორციელებული სამუშაო, მისი ადეკვატურობა დასახულ მიზნებთან,
განაზოგადოს მიღებული შედეგები და დაშვებული შეცდომები მომავალი დაგეგმვის პროცესში გამოიყენოს. სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს
აბსტრაქტული აზროვნების უნარს, რომელიც საშუალებას აძლევს მიღებული ინფორმაციის სწორად გააზრების, არგუმენტაციის ანალიზის, მსჯელობის აგებისა და
დამუშავებული ინფორმაციის სინთეზირების უნარს; მაგისტრს შეუძლია ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში კვლევითი ნაშრომების სიღრმისეულად გაანალიზება,
დასაბუთებული პოზიციის გამოყოფა და კომპეტენტური დასკვნის გაკეთება.
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კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე, გადასცეს საკუთარი დასკვნები და
არგუმენტები. შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებების ათვისება და გამოყენება, მიღებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად დამუშავება.
პროგრამის სასწავლო ფორმატი მაგისტრს უყალიბებს გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას.
მაგისტრს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შეუძლია მშობლიურ და ინგლისურ ენებზე აკადემიური და ტექნიკური ნაშრომების შექმნა, კვლევითი და ბიზნეს
პროექტების ზეპირი და წერილობითი ფორმით წარმოდგენა, აკადემიური პატიოსნებისა სტანდარტების დაცვით. მაგისტრს შეუძლია როგორც წერილობითი, ასევე
ზეპირი სახით მიიღოს ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროსათვის დამახასიათებელი ინფორმაცია, შემდეგ კი მასზე დაყრდნობით მოამზადოს სხვადასხვა სახის ნაშრომი
- ბიზნეს გეგმა, მარკეტინგული გეგმა, ფინანსური ანგარიშგება, სტრატეგიული გეგმა; მაგისტრს გააჩნია განსხვავებული აზრის გაგებისა და ბიზნესის ადმინისტრირების
სფეროში წამოჭრილი საკითხების ანალიზისას საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი. მას შეუძლია მისთვის უცხო გარემოში სწორი კომუნიკაცია, დროული
ადაპტაცია და ადეკვატური რეაგირების მოხდენა. მაგისტრს აქვს ლიდერის თვისებები, ასევე, გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარი. სწავლისას მიღებული გამოცდილება
მაგისტრს აძლევს შესაძლებლობას დასმული საკითხი არა მარტო ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის, არამედ ინტერდისციპლინურ გუნდშიც განიხილოს; მაგისტრი
ფლობს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ცოდნას და იყენებს მათ როგორც პრობლემის ჩამოყალიბების, ასევე მისი გადაჭრის გზების შემუშავებისას.
სწავლის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის უნარს. მაგისტრს
აქვს უნარი გაიღრმაოს ცოდნა დამოუკიდებლობად, რაც გულისხმობს, როგორც პრაქტიკული გამოცდილების გაღრმავებას, ასევე აკადემიური საქმიანობის წარმოებას;
აქვს ბიზნესის სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების, სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური სიახლეების და უახლეს მეცნიერული მიღწევების თვალის
მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი; შეუძლია დამოუკიდებლად გაიფართოვოს ცოდნა ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე
სიახლეებზე დაყრდნობით; ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრს შეუძლია სწავლა განაგრძოს სადოქტორო პროგრამაზე და დაკავდეს აკადემიური საქმიანობით.
ღირებულებები:
მაგისტრს მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული საკუთარი ღირებულებათა სისტემა. ასევე, აქვს უნარი შეაფასოს და ადეკვატურად აღიქვას სხვათა ღირებულებათა სისტემა,
გაიზიაროს და პროფესიული საქმიანობის ეთიკის ფარგლებში დაიცვას ორივე მხარის უფლებები.
მაგისტრი იცნობს და აფასებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს; მაგისტრს გააჩნია განსხვავებების, კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის
უნარი, აქვს სოციალური პასუხიმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების უნარი; მაგისტრს ესმის ისეთი ღირებულებების მნიშვნელობა, როგორებიცაა
ადამიანის კეთილდღეობა, სოციალური პასუხისმგებლობა, ეკოლოგია დაისწრაფვის მათ დასამკვიდრებლად; მაგისტრს აქვს ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების
უნარი და აღჭურვილია სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობით; მაგისტრს აქვს პროფესიულ სიტუაციებში ეთიკური გადაწყვეტილების მიღების, ეთიკური დილემის
დროს ობიექტური მსჯელობისა და ანალიზის უნარი; მაგისტრი სამეცნიერო თუ პრაქტიკულ საქმიანობებში ითვალისწინებს საზოგადოებრივ ინტერესებსა და
ღირებულებებს. საქმიანობისას აცნობიერებს პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების თავისებურებებს და ბიზნეს გადაწყვეტილების
მიღებისას ეყრდნობა დემოკრატიულ ფასეულობებს; სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას, მოქმედებს კეთილსინდისიერად და
ორიენტირებულია წარმოდგენილ პირთა ინტერესების დაცვაზე; საჭიროების შემთხვევაში წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებასა და დანერგვაში.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან გამომდინარე.
კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა
აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით
დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში
სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს
შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, სიმულაციები და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების
კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
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შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.

მინიმალური

შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება
დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის
სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში
0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა) უნდა
შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
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ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი
(GPA) გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა
და კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

დასაქმების სფერო:
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრატურის პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ
საზოგადოებრივ სექტორში.
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წარმატებით იმუშაონ როგორც კერძო,

ასევე საჯარო თუ

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნიკოლოზ აბუაშვილი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: +995 577 728 228
E-mail: n.abuashvili@gipa.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:
გიორგი თურქია
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: +995 599 931 177
E-mail: g.turkia@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: გარემოს დაცვის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტების მომზადება გარემოსდაცვითი მმართველობისა და პოლიტიკის სფეროში, რომლებიც წარმატებით იმუშავებენ როგორც საჯარო, ასევე კერძო, თუ
საზოგადოებრივ სექტორში სხვადასხვა კვლევით, აკადემიურ თუ მენეჯერულ თანამდებობებზე. სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ისინი
შეძლებენ გარემოსდაცვითი მმართველობის საკითხებზე მუშაობას, ეფექტური გადაწყვეტის მექანიზმების დაგეგმვას, განხორციელებას და შეფასებას.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
გარემოსდავცითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება
ნებისმიერ სფეროში და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა გარემოსდავცითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის მიმართულებით. შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის
გადალახვა. 3) შიდა საუნივერსიტეტო მისაღები პროცედურის წარმატებით გავლა (შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: 3.1 დოკუმენტაციის ანალიზი, 3.2 გასაუბრება
მიმღებ კომისიასთან - რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების ადეკვატურობა; 3.3 გამოცდა
ინგლისურ ენაში (B2)/ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი TOEFL, IELTS, FCE).
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სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრს გააჩნია სპეციალიზაციის სფეროს სიღრმისეული ცოდნა, იგი ერკვევა გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებაში, იცნობს
გარემოსდაცვითი მმართველობის და პოლიტიკის მიმართულებებს, თეორიებს, არსებულ პრობლემებს და შეუძლია თავისუფლად ისაუბროს ამ პრობლემების
გადაჭრის გზებზე. მაგისტრს სიღრმისეულად აქვს შესწავლილი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის მართვის/ორგანიზაციული მიმართულებები,
საფუძვლიანად იცნობს მართვის პრინციპებს, ფლობს გარემოსდაცვით მენეჯმენტსა და პოლიტიკაში მიღებულ კვლევის მეთოდოლოგიას, იდენტიფიცირებას ახდენს
იმ გამოწვევების რაც დღეს გარემოსდაცვით სფეროში არსებობს, შესაძლებლობა აქვს მიიღოს დარგობრივი ცოდნა ნარჩენების, წყლის რესურსების, ტყის რესურსების
მართვაში, ატმოსფერული ჰაერის დაცვაშ, იცის თუ როგორ დაგეგმოს კვლევა, კარგად ფლობს ინგლისურ ენას და შეუძლია აკადემიური/კვლევითი ნაშრომის (სტატიის)
მომზადება, ზედმიწევნით იცნობს გარემოსდაცვითი მმართველობისთვის პოლიტიკის განსაზღვისთვის საჭირო თეორიებს, გერმოსდაცვითი ეკონომიკის პრინციპებს,
იცნობს მდგრადი ენერგეტიკის პოლიტიკას, სიღრმისეულად ფლობს ზემოქმედების შეფასების ინსტრუმენტებს, გზშ, RIA, GIS.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრი შეძლებს მის პრაქტიკაში გამოყენებასა და დანერგვას. სასწავლო პროცესში რეალური
ქეისების განხილვა, პრაქტიკული სამუშაოების და ღონისძიებების განხორციელება, მაგისტრს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს უძლიერებს. მაგისტრს გააჩნია
ახალი იდეების გენერირების უნარი და შესწევს დროის/რესურსის სიმცირის პირობებშიც ადეკვატური და ეფექტური გზების დანახვის უნარი პრობლემატური
სიტუაციის გადასაჭრელად. მაგისტრი ეფექტურად იყენებს მოცემულ სფეროში მიღებულ ცოდნას და აქვს უნარი ეს ცოდნა სრულად გამოიყენოს სამუშაო ადგილას.
მაგისტრი ითვისებს ისეთ პრაქტიკულ უნარებს, როგორიცაა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის, მეორად მონაცემებთან მუშაობისა და მათი ანალიზის,
პრეზენტაციის მომზადების, საჯარო გამოსვლები, გარემსოდაცვითი მენეჯმენტისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. კვლევითი და აკადემიური პროექტების, სადიპლომო
ნაშრომების მომზადების დროს მაგისტრი პრაქტიკულად ითავისებს კვლევის ეფექტურად და სიღრმისეულად წარმართვის უნარს.
მაგისტრი სიღმისეულად ერკვევა გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებაში, შესაბამის საკანონმდებლო ასპექტებს და შეუძლია
თავისუფლად ისაუბროს ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე. მაგისტრს აქვს გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სფეროში წამოჭრილი პრობლემების
ადეკვატური გადაწყვეტისათვის შესაბამისი სტრატეგიებისა და პროექტების შემუშავებისა და განხორციელების უნარი.
შეუძლია დაგეგმოს გარემოსდაცვითი
პროექტების განხორციელების პროცესი და შეიმუშავოს პროცესის შესაბამისი მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმები. სახელმწიფო - ცენტრალურ თუ
ადგილობრივ, ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებში სასწავლო პრაქტიკის გავლით (სურვილის შემთხვევაში), მაგისტრი ითვისებს რეალურ ორგანიზაციულ
კონტექსტში ეფექტური მუშაობის უნარს.
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დასკვნის უნარი:
მაგისტრი ფლობს პრობლემის ამოცნობისა და მისი ჩამოყალიბების უნარს, შეუძლია პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური გზის შერჩევა და საკუთარი
გადაწყვეტილების დასაბუთება. მაგისტრს შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და დასაბუთებული დასკვნის გაკეთება. მაგისტრი
აღჭურვილია მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებისა და მონაცემების ანალიზის უნარით. შეუძლია მათი სინთეზურად განსჯა.
მაგისტრს გააჩნია გარემოს დაცვის მენეჯმენტის და პოლიტიკის სფეროში არსებული პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და მათი კრიტიკული ანალიზის და
შესაბამის დასკვანში გადატანის უნარი. სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრმა იცის, თუ როგორ უნდა შეაფასოს
განხორციელებული სამუშაო, მისი ადეკვატურობა დასახულ მიზნებთან, განაზოგადოს მიღებული შედეგები და დაშვებული შეცდომები და მიღებული გამოცდილება
მომავალი დაგეგმვის პროცესში გამოიყენოს. სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს აბსტრაქტული აზროვნების უნარს, რომელიც საშუალებას
აძლევს მიღებული ინფორმაციის სწორად გააზრების, არგუმენტაციის ანალიზის, მსჯელობის აგებისა და დამუშავებული ინფორმაციის სინთეზირების უნარს.
პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგისტრს შეუძლია გარემოსდაცვითი მენეჯმეტისა პოლიტიკის სფეროში სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომების გაანალიზება,
მეცნიერულად დასაბუთებული პოზიციის გამოყოფა და კომპეტენტური დასკვნის გამოტანა. აქვს გარემოსდაცვით სფეროში პრობლემების გადაწყვეტის ანალიტიკური
ჩარჩოს შესახებ ინფორმაცია, შეუძლია ანალიზი, პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება, სინთეზურად სჯის და კრიტიკულად აანალიზებს მიმდინარე პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ და სოციალურ პროცესებს და იყენებს მას გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პროცესში.
კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრს ეფექტურად შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე გადასცეს საკუთარი
დასკვნები და არგუმენტები. შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებების ათვისება, ინგლისურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად
დამუშავება. პროგრამის სასწავლო ფორმატი, ისევე როგორც ტრანსფერული უნარების გადაცემაზე ორიენტირებული კურსები, მაგისტრს უყალიბებს გუნდში
ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას.
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის პროგრამის სტუდენტი ფლობს აკადემიური ნაშრომების შექმნის, კვლევითი პროექტების წერილობითი და ზეპირი
ფორმით წარმოდგენის ტექნიკას; სტუდენტი იყენებს ინგლისურეონვან ლიტერატურას ძირითადი საგნების შესწავლისას. მაგისტრს გააჩნია როგორც განსხვავებული
აზრის გაგების, ისე საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი. სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში სწორი
კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და ადეკვატური რეაგირების მეთოდებს. საჭიროების შემთხვევებში, მაგისტრს გააჩნია სხვადასხვა პოლიტიკურ თუ
ორგანიზაციულ პროცესებში ინდივიდებისა და ჯგუფების ჩართულობის უზრუნველყოფისა და მოსახლეობასთან მუშაობის უნარი. პროგრამის სასწავლო ფორმატი
მაგისტრს უყალიბებს ლიდერის თვისებებს, ასევე გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას. გარემოსდაცვით პროცესებზე ეფექტური გადაწყვეტილების და ანალიზის
უნარს.
სწავლის უნარი:
მაგისტრი დმაოუკიდებლად წარმართავს სწავლის პროცესს, ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურებების სრულად გაცნობიერებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის
მაღალ დონეს. მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვა, რაც გულისხმობს, როგორც პრაქტიკული
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გამოცდილების გაღრმავებას, ასევე სამეცნიერო საქმიანობის წარმოებას გარემოსდაცვით სფეროში. აქვს გარემოსდაცვითი მენეჯმეტის და პოლიტიკის სფეროში
უახლესი მეცნიერული და ტექნოლოგიური მიღწევების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. შეუძლია დამოუკიდებლად გაიფართოვოს ცოდნა
სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე დაყრდნობით. იყენებს მეორად ლიტერატურას და თვისებრივი და რაოდენობრივ მეთოდებს ახალი ცოდნის შესაქმნელად, იძიებს
ადეკვატურ სასწავლო/ინფორმაციულ რესურსებს და სწორად იყენებს მას. მაგისტრს შეუძლია დამოუკიდებლად წარმართოს აკადემიური, კვლევითი ან პრაქტიკული
საქმიანობა და/ან სწავლა განაგრძოს სადოქტორო პროგრამაზე.
ღირებულებები:
მაგისტრს მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული გარემოსდაცვით სფეროში მოქმედი/აღიარებულ ღირებულებათა სისტემა, მათ შორის მდგრადი განვითარების პრინციპები,
გარემოსდაცვითი ეთიკა, ბიომრავალფეროვნების დაცვა; ასევე აქვს უნარი შეაფასოს და ადეკვატურად აღიქვას სხვათა ღირებულებათა სისტემა, აფასებს თავის და
სხვების დამოკიდებულებას ამ ღირებულებებისადმი და პასუხისმგებლობით იცავს პროფესიული საქმიანობის ეთიკას. მას გააჩნია განსხვავებებისა და კულტურული
მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი, აქვს სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების უნარი. სრულად
გაცნობიერებული აქვს თანაბარი შესაძლებლობებისა და გენდერული საკითხების მნიშვნელობა.
მაგისტრი იზიარებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს. აქვს ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და აღჭურვილია
სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობით, პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებს კანონიერების, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის
და მიუკერძოებლობის
პრინციპების დაცვით, იცავს სამეცნიერო კვლევით
ეთიკას,
იცავს მოქალაქეებთან ურთიერთობის მაღალ სტანდარტს, მაგისტრს აქვს კრიტიკის კორექტულად
გამოთქმისა და მიღების უნარი.

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
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პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების
პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე
ფასდება,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5
იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის
შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100
ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული/თეორიული
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ
შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
გარემოს დაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
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შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
გარემოს დაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა
დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ
ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
გარემოს დაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და
დაცვა) უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. გარემოს დაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკის სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
გარემოს დაცვის მენეჯმენტი და პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს მომდევნო
სემესტრის განმავლობაში;
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(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
დასაქმების სფერო:
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ
პროფესიულად განვითარდნენ და წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში და
კერძო სექტორში, რასაც უზრუნველყოფს სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნანა ბარამიძე
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7ბ
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: (995) 599 60 09 41
E-mail: n.baramidze@gipa.ge
პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნანა მაჭარაშვილი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7ბ
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: (995) 593 488 211
E-mail: n.baramidze@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:


მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შესთავაზოს ტექნიკური ცოდნა, რომელიც საშუალებას მისცემს მათ დააპროექტონ, შექმნან
ან მართონ ონლაინ რესურსები, მობილური აპლიკაციები და სხვადასხვა სახის პროგრამული პროდუქტები.



კურსის მსვლელობისას სტუდენტები შეისწავლიან ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს (Information and communications technology ICT), IT
პროექტების დაგეგმვას, ადამიანური და ტექნიკური რესურსების ეფექტურად გადანაწილებას, სრული წარმოდგენა შეექმნებათ პროგრამული პროდუქტის
შექმნის სამუშაო ციკლის შესახებ;



კურსის მსვლელობისას სტუდენტები სიღრმისეულად შეისწავლიან ღრუბლოვანი სერვისების ფუნქციონირების პრინციპებს;



სწავლების პროცესში სტუდენტები შეისწავლიან მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირებას, დაცვასა და ინფორმაციის მონაცემთა ბაზებში გადანაწილების
პრინციპებს;



სტუდენტები შეისწავლიან კომპიუტერისა და ადამიანის (მობილური მოწყობოლობისა და ადამიანის) ინტერაქციის პრინციპებს, რათა მომავალში მარტივი და
ინტუიტიურად გასაგები ინტერფეისები შექმნან საკუთარი პროდუქტებისათვის.
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კურსის მსვლელობისას სტუდენტები შეისწავლიან ინტერნეტში და კერძოდ, სოციალურ ქსელებში ადამიანის ქცევის თავისებურებებს, როგორ და რატომ
ერთიანდებიან ადამიანები ვირტუალურ ჯგუფებში, როგორ შეიძლება მსგავსი ჯგუფების გამოვლენა და მათი ქცევის განსაზღვრა;

სასწავლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს, სტუდენტებისთვის, არა მარტო თანამედ როვე ტექნოლოგიების გაცნობა, არამედ იმ უნარების განვითარება, რომლითაც
ისინი ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციებს ამოიცნობენ. პროგრამის ამოცანაა გაზარდოს მოაზროვნე, თანამედროვე ტექნოლოგიების მცოდნე სპეციალისტი,
რომელიც პროფესიულ ცოდნასთან ერთად, შეძლებს თავის პროექტების კომერციულ რეალიზებას.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ
გაიღრმავონ ცოდნა ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით.
შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2)
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის
ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის
შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS); გასაუბრება მიმღებ
კომისიასთან, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩარიცხვა შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილ ვადებში, სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრმა
არჩევს კომპიუტერული პროგრამების ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპებს. ანსხვავებს პროგრამული პროდუქტის შექნისათვის საჭირო
ინსტრუმენტებსა, იცნობს ონლაინ მედია საშუალებებისა და მობილური აპლიკაციების შექმნისათვის საჭირო კომპიუტერულ პროგრამებს; მაგისტრს აქვს ცოდნა მედია
სისტემების, მათი ფუნქციონირების მექანიზმების და ინსტიტუციური, კონტექსტის შესახებ; აკავშირებს სხვადასხვა სახის მედია ორგანიზაციის სტრუქტურასა
და მათი ონალინ რესურსების მუშაობის პრინციპებს; იცის, თუ რა ფაქტორები განაპირობებს პროგრამული პროდუქტების ეფექტურობას და როგორია ამ ეფექტურობის
გაზრდის გზები; აგრეთვე, აცნობიერებს, თუ როგორ იმუშაოს დამკვეთთან (კლიენტთან) და დაეხმაროს მას მიზნის მიღწევაში.
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სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა პრაქტიკულ დავალებებს, რაც მაგისტრს აძლევს პროექტების მაღალ დონეზე განხორციელებისათვის საჭირო
ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრს შეუძლია მისი პრაქტიკაში გამოყენება და დანერგვა. აქვს ახალი იდეების გენერირების
უნარი. მაგისტრს შეუძლია დროის/რესურსის სიმცირის პირობებშიც ადეკვატური და ეფექტური გზები მონახოს პრობლემატური სიტუაციის გადასაჭრელად;
შეუძლია უცხო გარემოში ადაპტირება და გარემოს შესაბამისი ქმედებების განხოციელება.
მაგისტრს აქვს
საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი, ხედავს შესაძლებლობებსა და სახავს გეგმებს ამ შესაძლებლობების
გამოსაყენებლად, ახერხებს ადამიანების დარწმუნებას ქმედების საჭიროებაში და იზიდავს შესაბამის რესურსებს. მედია ინჟინერიის მაგისტრს ესმის, როგორ შეცვალა
კომპიუტერულმა ტექნოლოგიებმა თანამედროვე, ტექნოლოგიურად მაღალგანვითარებულმა გარემომ სხვადახვა პროფესია და ფლობს ამ მოთხოვნების შესაბამის
უნარ-ჩვევებს. შეუძლია კონკრეტული ამოცანების დასმა სასურველი შედეგების მისაღწევად, მოქმედების გეგმის შედგენა, მიღებული ცოდნის ორგანიზება ამ
ამოცანების გადასაჭრელად და გეგმის განსახორციელებლად საჭირო პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა.
მაგისტრი ფლობს პროფესიული ტექნიკასა და ინსტრუმენტებს; ქმნის ონლაინ რესურსებსა და მობილური აპლიკაციებს; მუშაობს მონაცემთა ბაზებთან, იყენებს
სპეციალურ კომპიუტერულ პროგრამებს. პასუხს აგებს საკუთარ სამუშაოზე და შეუძლია მისის შეფასება.
დასკვნის უნარი:
მაგისტრი აანალიზებს ტექნოლოგიების სფეროს უახლეს კვლევებს, შეუძლია საჭირო ინფორმაციების მოძიება დოკუმენტებიდან, მონაცემთა ბაზებიდან და
ექსპერტული ცოდნის მქონე ადამიანებისგან; კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს, უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით
შეუძლია ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი.
კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე გადასცეს საკუთარი დასკვნები
და არგუმენტები.
შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებების ათვისება, ინგლისურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად
დამუშავება. პროგრამის სასწავლო ფორმატი მაგისტრს უყალიბებს გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას.
მაგისტრს შეუძლია გამართულად მეტყველება და წერა; საკუთარი და სხვისი აზრის მკაფიოდ და ნათლად გადმოცემა როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი სახით
აკადემიური პროცესის განმავლობაში შეძენილი მრავალმხრივი ხედვა, შედარებითი და კრიტიკული ანალიზისა და არგუმენტირებულად საკუთარი პოზიციის ან
შემოქმედებითი ხედვის დასაბუთების უნარი, მაგისტრს საშუალებას აძლევს ეფექტური მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებში. შეუძლია საკუთარი მოსაზრებების
თანმიმდევრული და არგუმენტირებული გადმოცემა;
მაგისტრი ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში სწორი კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და ადეკვატური რეაგირების მეთოდებს. იგი ფლობს კრიტიკული
შენიშვნების მომზადებისა და დებატებში ჩაბმის უნარს, აქვს კულტურა მოუსმინოს სხვის აზრს და დაასაბუთოს თავისი განსხვავებული პოზიცია. შეუძლია თავისი
დასკვნების, არგუმენტების, კვლევის მეთოდების წარდგენა აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და ინგლისურ ენებზე აკადემიური პატიოსნების
სტანდარტებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით.
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სწავლის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალ დონეს.
სწავლის პროცესის დროს გამოყენებული მეთოდიკა უვითარებს სტუდენტს სისტემური ანალიზის უნარს, აჩვევს რეგულარულ მუშაობას როგორც
სახელმძღვანელოებთან (მშობლიურ და ინგლისურ ენაზე)ასევე პროფესორ-მასწავლებლებთან და ჯგუფთან.
მაგისტრს აქვს ცოდნის მუდმივად განახლების, დამოუკიდებლად სწავლისა და პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვის უნარი, რაც გულისხმობს, პრაქტიკული
გამოცდილების გაღრმავებას; მაგისტრს შეუძლია მიღებული სასწავლო დავალებების დამოუკიდებელი შესრულება, საჭირო ინფორმაციის მოძიება არსებული
სასწავლო რესურსების გამოყენებით; საკუთარი სწავლის შედეგების ადეკვატური შეფასება და შემდგომი სწავლის საჭიროებების განსაზღვრა;
ღირებულებები:
მაგისტრი აფასებს თავის და სხვების დამოკიდებულებას ღირებულებებისადმი, პასუხისმგებლობით იცავს პროფესიული ეთიკას. შეუძლია განსხვავებებისა და
კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა. მაგისტრს აქვს სოციალური პასუხისმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების უნარი.
სრულად გაცნობიერებული აქვს თანაბარი შესაძლებლობებისა მნიშვნელობა. აქვს ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და აღჭურვილია სოციალური
პასუხისმგებლობის გრძნობით.
მაგისტრი ითვისებს სხვადასხვა სიტუაციებში ეთიკური გადაწყვეტილების მიღების, კოლეგიალობის და ეთიკური დილემის დროს ობიექტური მსჯელობისა და
ანალიზის უნარს, შეაქვს წვლილი ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში.
სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3
ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების
ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი
აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია,დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების
კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
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ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში
დამატებითი გამოცდა დაინიშნება
დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა
და კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
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მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა) უნდა შეფასდეს
იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. მედია ინჟინერიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოეროკვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
დასაქმების სფერო:
მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ, როგორც მედია სექტორში (ონალინ მედია, ტელევიზია,
რადიო, ბეჭდური მედია), ბიზნეს სექტორში (სხვადასხვა ტიპის კომპანიები, რომლებსაც გააჩნიათ საკუთარი ვებ-გვერდი, ონლაინ მაღაზია ან სურთ, მობილური
აპლიქაციების შექმნა, მართვა და განვითარება), ასევე, არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
წარმატებული კურსდამთავრებულები გააგრძელებენ სწავლას განათლების შემდეგ საფეხურზე.
კურსდამთავრებულებს, ასევე შეეძლებათ შექმნან საკუთარი პროგრამული რესურსები (ვებგვერდი, ონლაინ მაღაზია, მობილური აპლიკაცია) ან ინდივიდუალური
შეკვეთების სახით, დაამზადონ მაღალტექნოლოგიური პროგრამული პროდუქტი.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნუგზარ ამილახვარი
პროფესორი
ბროსეს ქ. #2
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 599) 55 99 01
E-mail: n.amilakhvari@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ჟურნალისტიკის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ინგლისური
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია რეგიონში დამოუკიდებელი მედიის განვითარების, პლურალისტური და თავისუფალი მედია გარემოს გაძლიერების გზით სოციალური
სამართლიანობის დამკვიდრებისა და
დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა. ამ მიზანს პროგრამა სტუდენტებისთვის ჟურნალისტიკის ძირითადი
ღირებულებებისა და სტანდარტების ასევე მედია მენეჯმენტისა და მედიამეწარმეობის საფუძვლების სწავლებით აღწევს. პროგრამაში ჩართული საერთაშორისო და
ქართველი სპეციალისტები სტუდენტებს გამოუმუშავებენ პროფესიული ეთიკის ნორმებს, მულტიმედიური ჟურნალისტიკის, ტრანსმედია და ქროსმედია პროექტებზე
მუშაობის უნარებს.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი
განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის მიმართულებით.
შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2)
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის
ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის
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პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS);
გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
სტუდენტს აქვს ჟურნალისტიკის სფეროში არსებული თეორიების და კვლევების შედეგების ღრმა და სისტემატური ცოდნა, რაც მას ახალი ორიგინალური იდეების
განვითარების და პრობლემების გადაწყვეტის გზების მოძიების საშუალებას აძლევს; სტუდენტი კრიტიკულად გაიაზრებს ჟურნალისტური საქმიანობის სხვადასხვა
ასპექტებს, მათ შორის სტანდარტებს, კონვენციებსა და პრინციპებს, ასევე იმ შიდა და გარე ძალების როლს, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ამ პრაქტიკაზე; სტუდენტს
აქვს მედია ბიზნესის ოპერირების სისტემური ცოდნა, მათ შორის კარგად აცნობიერებს იმ შიდა და გარე ფაქტორებს, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს მედია ბიზნესზე;
სტუდენტს შეუძლია კავკასიის ქვეყნებში ჟურნალისტიკის ისტორიის, ეთიკის და კანონების ცოდნის დემონსტრირება. სტუდენტი იცნობს ადამიანის ბუნებას და
ლიდერობის და მენეჯმენტის სხვადასხვა სტილს, ასევე გააზრებული აქვს ლიდერებსა და მენეჯერებს შორის განსხვავება, რაც ეხმარება სხვების მოტივირებასა და
გადაწვეტილებების მიღების პროცესისთვის ხელის შეწყობაში.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სტუდენტს შეუძლია ჟურნალისტური თეორიების დაკვლევების შედეგების პრაქტიკაში გამოყენება, რთული პრობლემების გადაწყვეტისთვის ახალი და
ორიგინალური გზების პოვნა; სტუდენტს შეუძლია გამოიყენოს მონაცემთა სხვადასხვა ბაზა და წყარო სიღრმისეული ჟურნალისტური ნაშრომის მოსამზადებლად;
სტუდენტს შეუძლია პრაქტიკაში გამოიყენოს მენეჯმენტის და მართვის საკითხებზე მიღებული ცოდნა და შეძლოს მედიაბიზნესში არსებული გამოწვევების მიღება და
კრიზისების გადალახვა; სტუდენტს შეუძლია ჟურნალისტის ცალკეული უნარ-ჩვეის დემონსტრირება: სიუჟეტების ტექსტების წერა და მათი
მონტაჟი,
ფოტოსურათების გადაღება და რედაქტირება, ინფორმაციის ვიზუალიზაცია, აუდიოს ჩაწერა და მონტაჟი, ვიდეოგადაღება და მონტაჟი, ინტერაქტიული მედია
კონტენტის შექმნა. სტუდენტს შეუძლია ისეთი აპარატურის გამოყენება, რომელსაც იყენებენ მულტი-მედია ჟურნალისტები (ფოტო- კამერები, ვიდეო კამერები,
აუდიო ჩამწერები, მობილური ტელეფონები), რათა შექმნან პროფესიონალური დონის კონტენტი; სტუდენტს შეუძლია იმ კომპიუტერული პროგრამების
გამოყენება, რომლებსაც მულტი-მედია ჟურნალისტები იყენებენ (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier), რათა მათ შეძლონ პროფესიონალური დონის
კონტენტის შექმნა.
სტუდენტს შეუძლია სოციალური ქსელების (Facebook.com, Twitter, Instagram) და კონტენტის გაზიარებისთვის განკუთვნილი პლატფორმების
(YouTube, Vimeo, Flickr, Scribd) გამოყენება ინფორმაციის ინტერნეტის საშუალებით გავრცელების მიზნით.
დასკვნის უნარი:
სტუდენტს შეუძლია ახალი, კომპლექსური ინფორმაციის მოძიება, მათ შორის სხვადასხვა მონაცემთა ბაზიდან, მისი ანალიზი, ორგანიზება და სინთეზირება,
საფუძვლიანი შეფასებისა და დასკვნის გაკეთება; სტუდენტს შეუძლია გააანალიზოს სხვადასხვა წყაროების მიერ მოწოდებული ფაქტები და მოსაზრებები და შექმნას
ობიექტური, დაბალანსებული და მიუკერძოებელი მედია-კონტენტი; სტუდენტს აქვს უნარი, მედიის თეორიებსა და კვლევის მეთოდებზე დაყრდნობით,
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შეაფასოს ინფორმაცია და გამოიტანოს შესაბამისი დასკვნები; სტუდენტს აქვს უნარი, სწრაფად მიიღოს ეთიკური და სამართლებრივი თვალსაზრისით
დასაბუთებული გადაწყვეტილებები და გააკეთოს შესაბამისი შეფასებები.
კომუნიკაციის უნარი:
სტუდენტს შეუძლი აკადემიური პატიოსნების დაცვით საკუთარი დასკვნების, შეფასებების და არგუმენტების წარდგენა აკადემიური და პროფესიონალური
წრეებისთვის ინგლისურ და მშობლიურ ენებზე; სტუდენტს შეუძლია იდეების სიუჟეტებში, ფოტოებში, გრაფიკაში, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებში გადმოცემა
აკადემიური პატიოსნების დაცვით; სტუდენტს შეუძლია მოსაზრებების გადმოცემა ზეპირად და ტექნოლოგიების გამოყენებით აუდიტორიისთვის იდეების მიწოდების
და საკუთარი თვალსაზრისის არგუმენტირების მიზნით.
სწავლის უნარი:
სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებლად სწავლა სწრაფად ცვალებადი მედია გარემოს პირობებში და მზადყოფნა ახალი გამოწვევებისთვის და შესაძლებლობებისთვის;
სტუდენს გააზრებული აქვს სწავლის პროცესის ყველა ასპექტი, შეუძლია კოლეგებისთვის დახმარება სწავლაში, რაც უზრუნველყოფს მუდმივ პროფესიონალურ
განვითარებას და რასაც გლობალური მედია ბაზარი ითხოვს კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად.
ღირებულებები:
სტუდენტს შეუძლია ჟურნალისტური ნამუშევრების, მათ შორის სიუჟეტის, ფოტოს, ინფოგრაფიკის, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების და ასევე ბეჭდური და ონლაინ
პუბლიკაციების შეფასება და სხვებისთვის ამ ჟურნალისტური ნამუშევრების ღირებულებაზე ინფორმაციის მიწოდება; სტუდენტს შეუძლია საკუთარი და სხვების
ფასეულობების შეფასება, ინიციატივის, პროფესიონალიზმის და პასუხისმგებლობის მნიშვნელობის შეფასება, რაც საჭიროა გუნდური მუშაობის მეშვეობით რთული
დავალებების შესასრულებლად; სტუდენტს გააზრებული აქვს ღირებულებების მრავალფეროვნების მნიშვნელობა. მას ასევე გააზრებული აქვს საზოგადოების
სხვადასხვა ფენების ფასეულობები, რაც საჭიროა სწორი ლიდერობისთვის და მედია ორგანიზაციის სწორი მიმართულებით წაყვანისთვის.
სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
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პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება
სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის
დონე ფასდება ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007
წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის
დონის შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო
შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, News Room სიმულაციები ((საინფორმაციო გადაცემის
წარმოების სიმულაცია) და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება
სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
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მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი
შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში
დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე
მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და
აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით
საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის
შესრულება და დაცვა) უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და
მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
მულტი-მედია ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
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(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
დასაქმების სფერო:
სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს მულტი-მედია ჟურნალისტებად და მედია მენეჯერებად ამზადებს, უნერგავს რა მათ ისეთ უნარ-ჩვევებს და ცოდნას, რომლებიც
საჭიროა შერეულ მედია გარემოში ახალი ტექნოლოგიების და სხვადასხვა პლატფორმების გამოყენებით სამუშაოდ. პროგრამა სტუდენტებს ასევე დაბალი და საშუალო
რგოლის სამენეჯმენტო პოზიციებზე სამუშაოდ ამზადებს. ყველა სტუდენტი საკმარის ცოდნას მიიღებს კვლევების ჩატარების შესახებ, რათა მათ შეძლონ სერიოზული
სადიპლომო ნამუშევრის დაწერა; ასევე სტუდენტები მიიღებენ საკმარის ცოდნას იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად ან ჯგუფთან ერთად ჩაატარონ კვლევა და
განახორციელონ კვლევის შედეგების ანალიზი.
სტუდენტები შეძლებენ იმუშაონ შემდეგ პოზიციებზე: მულტი-მედია რეპორტიორი/კორესპონდენტი, რედაქტორი, პროდიუსერი, ახალი ამბების წამყვანი სხვადასხვა
მულტიმედიურ საშუალებებში, ბეჭდურ ან
ონლაინ გამოცემებში და/ან
შერეულ ნიუსრუმში; ფოტოჟურნალისტი; დოკუმენტური ფილმების
რეჟისორი/პროდიუსერი/რედაქტორი/მკვლევარი; დაბალი და საშუალო რგოლის მენეჯერი; პროგრამირების სპეციალისტი; მარკეტინგის, რეკლამირების და
გაყიდვების სპეციალისტი; დამსაქმებელი ჟურნალისტი და ფრილანსერი ბეჭდურ, ონლაინ და სამაუწყებლო მედია საშუალებებში.
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პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნინო მახვილაძე
ასისტენტ პროფესორი
მარი ბროსეს ქ. #2
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497500
მობ: (9955 599) 700970
E-mail: n.makhviladze@gipa.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ანა ქეშელაშვილი
პროფესორი
მარი ბროსეს ქ. #2
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 595) 902905
E-mail: a.keshelashvili@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
პროგრამის მიზანია ისეთი კომუნიკატორების ჩამოყალიბება, რომლებიც შეძლებენ სხვადასხვა მედია საშუალების გამოყენებით საკომუნიკაციო სტრატეგიებისა და
პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებას. სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს უზრუნველყოფს აუცილებელი საბაზისო თეორიული ცოდნით და ხელს უწყობს
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას კომუნკაციის, საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და მარკეტინგის სფეროში ეფექტური მუშაობისთვის, როგორც
კომერციულ, ისე სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორში.
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს ცოდნა:






საზოგადოებასთან ურთერთობის პროფესიის ისტორიის და განვითარების შესახებ;
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში გამოყენებული ტაქტიკის, პროცესებისა და თეორიების შესახებ;
მედია ურთიერთობების და შეტყობინების გავრცელების სხვადასხვა არხების შესახებ;
ღონისძიებების დაგეგმვის და მართვის შესახებ;
კვლევის თანამედროვე მეთოდების შესახებ;
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საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:






საზოგადოებრივ ურთიერთობებში გამოყენებადი წერით უნარები;
თანამედროვე ტექნოლოგიების, ინსტრუმენტების, კონცეფციების საშუალებით პროფესიულ საზოგადოებაში ინფორმაციისა და იმიჯის ეფექტურად წარდგენის
უნარი;
ცვალებად საკომუნიკაციო და მედია გარემოსთან ადაპტირების უნარი;
კვლევის ჩატარების, პრობლემების იდენტიფიცირებასა და კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;
შემოქმედებითი პროექტების მოფიქრების დაგეგმვის და განხორციელების უნარი;

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ
სფეროში და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა საზოგადოებრივი ურთიერთობების მიმართულებით.
შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2)
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის
ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის
შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS); გასაუბრება მიმღებ
კომისიასთან, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრს აქვს სისტემური და სრულყოფილი ცოდნა საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში, რაც გამოხატულებას ჰპოვებს პრაქტიკაში. აღიქვამს
საზოგადოებრივ ურთიერთობებს პროფესიად, რაც გულისხმობს პროფესიის ისტორიისა და პროფესიაში გამოყენებული ტაქტიკის, პროცესებისა და თეორიების
ცოდნას; აცნობიერებს ორგანიზაციულ კომუნიკაციებში საზოგადოებრივი ურთიერთობების როლს და მას რეკლამირებისა და მარკეტინგისგან განასხვავებს; იცის
საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების პროცესი და საზოგადოებრივი აზრისა და დარწმუნების თანამედროვე მიდგომები; იცნობს მედიის არხებსა და სტრუქტურებს.
ცოდნას ავლენს საკომუნიკაციო კამპანიების განვითარებასა და შეფასებაში; ესმის და შეუძლია ახსნას ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები;
აცნობიერებს მედია ურთიერთობების არსს და შეტყობინების გავრცელებისას განსაზღვრავს შესაბამის არხებს;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
მაგისტრი სიღრმისეულ ცოდნას ამჟღავნებს წერაში, პრეზენტაციაში, საკომუნიკაციო და ტექნიკურ უნარებში, რაც აუცილებელია საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სფეროსთვის. ავლენს საზოგადოებრივ ურთიერთობებში გამოყენებად წერით უნარებს; აქვს აუცილებელი ტექნიკური უნარები პროფესიული საკომუნიკაციო არხების
გამოყენებისთვის; შეუძლია ცვალებად საკომუნიკაციო და მედია გარემოსთან ადაპტირება; ესმის, თუ როგორ უნდა წარმოადგინოს
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მასალა პროფესიონალურ დონეზე; შეუძლია ინსტრუმენტების, კონცეფციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებით პროფესიულ საზოგადოებაში ინფორმაციისა და
იმიჯის ეფექტურად წარდგენა; შეუძლია საკომუნიკაციო ეტაპებზე სტრატეგიისა და თეორიის ჩართვა შესაბამისი აუდიტორიისა და მედიის მოზიდვის მიზნით.
იყენებს შესაბამის ინსტრუმენტებსა და ტექნოლოგიებს ვიზუალური, ტექსტური და სხვა საკომუნიკაციო შინაარსის მასალის მომზადებისთვის, გამოცემისა და
წარდგენისთვის.
დასკვნის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია ახსნას კვლევის ჩატარების მეთოდიკა და პროფესიული კომუნიკაციის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით აწარმოოს, გაანალიზოს, განმარტოს,
შეაფასოს ინფორმაცია. აანალიზებს რაოდენობრივ და ხარისხობრივ კვლევას თითოეული მეთოდის დადებითი და უარყოფითი მხარეების მითითებით; განმარტავს
სხვების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს; ახდენს პრობლემების იდენტიფიცირებასა და კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით იღებს გადაწყვეტილებებს; მაგისტრს
აქვს უნარი, ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით, კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე საფუძველზე შექმნას და განახორციელოს საკომუნიკაციო სტრატეგია.
კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრი კომუნიკაციასა და საზოგადოებრივ ურთიერთობებში არსებული პროცესებისა და თეორიების წერილობითი და ზეპირი ფორმით ცოდნის გამოხატვით
აღწევს სხვადასხვა საზოგადოებასთან საერთო მიზნებს. იცის სტრატეგიული დაგეგმვისა და მართვის პროცესები; ფლობს პრობლემის გადაჭრის მეთოდებს; შეუძლია
დაინტერესებული მხარეების, სამიზნე აუდიტორიის და ა.შ. იდენტიფიცირება; იცის საზოგადოებაში მასობრივი კომუნიკაციის თეორიების როლი და ისტორია;
შეუძლია გამოიყენოს მასობრივი კომუნიკაციის თეორია ინფორმაციისა და იმიჯის წარდგენის პროცესში; განსაზღვრავს და ავითარებს კომუნიკაციის მიზნებსა და
ამოცანებს შესაბამისი პროცესების მიხედვით.
სწავლის უნარი:
მაგისტრი ავლენს სტრატეგიული დაგეგმვის უნარს, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფთან ერთად და ათვითცნობიერებს უწყვეტი პროფესიული
განვითარების საჭიროებასა და უპირატესობებს. ამჟღავნებს პრობლემის ანალიტიკური ამოხსნის უნარს; შეუძლია ჯგუფებთან ერთად მუშაობა და პროფესიული
ურთიერთობების დამყარება; შეუძლია განასხვავოს საზოგადოებრივი ურთიერთობების ფუნქციების მართვის ძირითადი მიდგომები კომერციული, არაკომერციული,
სამთავრობო, სპეციალიზებული ორგანიზაციებისა და სააგენტოებისთვის; იცის
საზოგადოებრივ ურთიერთობებში კარიერული გზები და პროფესიული
შესაძლებლობები; აქვს კვლევისთვის, დაგეგმვისთვის, განხორციელებისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ცოდნა, რათა განავითაროს სრულყოფილი
საზოგადოებრივი ურთიერთობების კამპანია.
ღირებულებები:
მაგისტრი აცნობიერებს პროფესიისთვის სახელმძღვანელო სოციალურ, ეთიკურ და სამართლებრივ ვალდებულებებს, მოსაზრებებს, პრაქტიკას და მოქმედებს
პროფესიული მოთხოვნების ფარგლებში. გადაწყვეტილების მიღებისას ხელმძღვანელობს ეთიკური ნორმებით. ათვითცნობიერებს თანაბარი შესაძლებლობებისა და
გენდერული საკითხების მნიშვნელობას; შეუძლია შეაფასოს სოციალური ღირებულებებისა და პასუხისმგებლობების მიმართ არაერთგვაროვანი
დამოკიდებულებები; აღიარებს და პატივს სცემს კულტურულ მრავალფეროვნებას, სოციალურ პასუხისმგებლობებსა და სამოქალაქო ცნობიერებას
.ათვითცნობიერებს ეთიკურ მოთხოვნებს და პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს; იცის საზოგადოებრივი ურთიერთობების სოციალური
შედეგები და თუ როგორ ზემოქმედებას ახდენს საზოგადოებრივი ურთიერთობების საქმიანობა საზოგადოებაზე.

102

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში
სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5
იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი
აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების
კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
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შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა
დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში.
სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ
შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება
საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო
კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა)
უნდა შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
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საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს: ხუთი
სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. ორი
სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
დასაქმების სფერო:
საზოგადოებრივ ურთიერთობებში სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმება შესაძლებელია საზოგადოებრივი ურთიერთობების,
კომუნიკაციებისა და ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების დეპარტამენტებსა და სახელმწიფო, კერძო ან არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
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პროგრამის ხელმძღვანელი:
მარიამ სეხნიაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი
მარი ბროსეს ქ. #2
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 49 75 00
მობ: (995 577) 571 816
E-mail: m.sekhniashvili@gipa.ge
პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნიკოლოზ აბუაშვილი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: +995 577 728 228
E-mail: n.abuashvili@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ინგლისური
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია იმისათვის,
რომ მოამზადოს ბაკალავრისშემდგომი დონის სპეციალისტი,
რომელიც აღჭურვილია
პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისა და დამოუკიდებელი
სამეცნიერო კვლევისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებით. პროგრამა მიზნად ისახავს აღზარდოს სამართლის საერთაშორისო პრაქტიკასა და დემოკრატიულ
ფასეულობებზე დაფუძნებული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი პროფესიონალები, ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულთა დასაქმებას, მათ კარიერულ ზრდას
შესამაბის სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ინსტიტუტებში.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება სამართლის სფეროში და
სურთ გაიღრმავონ ცოდნა საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.
შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი სამართლის სფეროში; 2)
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის
ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის
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პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS);
გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
სტუდენტს აქვს სპეციალიზაციის სფეროს სისტემური, სიღრმისეული ცოდნა, რაც აისახება ქვედარგის სტრუქტურის, ინსტიტუტებისა და სპეციალიზაციის საგნების
ცოდნაში. დარგის ცოდნა საშუალებას იძლევა ახლებურად იქნას დანახული დარგთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხები. მაგისტრს შეუძლია განიხილოს ეს
მოვლენები ანალიტიკურად და მრავალმხრივი პერსპექტივით. ის სწავლობს სამართლებრივ საკითხებს საერთაშორისო და შედარებითი სამართლის განზომილებაში.
შესაბამისად, მას შეუძლია ერთი საკითხის შედარება მოახდინოს სხვადასხვა სამართლებრივი იურისდიქციის გადმოსახედიდან.
მაგისტრს აქვს საერთაშორისო სამართლის ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც აძლევს დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახლებური ხედვის
ფორმირების შესაძლებლობას. გაცნობიერებული აქვს შესაბამისი სფეროსათვის მიკუთვნებული საკითხების გადაჭრის გზები.
სასწავლო პროცესის განმავლობაში
მაგისტრი ეუფლება ეროვნული და საერთაშორისო შეთანხმებებით და სხვა იურისდიქციების მიერ ჩამოყალიბებულ და შემუშავებულ სამართლებრივი სისტემების
თავისებურებებსა და მოდელებს, ასევე ამ სამართლებრივი სისტემების დინამიური განვითარებისა და მიმდინარეობის პროცესს, რაც უზრუნველყოფილია სასამართლო
პრაქტიკისა და სხვა პრაქტიკული მაგალითების ილუსტრირებით.
შედარებითი განათლების პრინციპებზე დაწყობილი საგანმანათლებლო პროცესის საფუძველზე მიღებული ცოდნით მაგისტრი აფართოებს სამართლებრივი
კულტურის თვალსაწიერს და იძენს სხვადასხვა სამართლებრივი დასაბუთებისა და არგუმენტაციის ხერხებს.
სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურისა და შინაარსის გათვალისწინებით, მაგისტრი იძენს სიღრმისეულ ცოდნას საერთაშორისო სამართლის სხვადასხვა სფეროებში
და ამ სფეროებისათვის დამახასიათებელ ინსტიტუციურ ასპექტებში. ასევე, მაგისტრს ძალუძს რთული სამართლებრივი ტექსტების წაკითხვა და მათი სწორი
გაანალიზება.
სამაგისტრო პროგრამის განმავლობაში მაგისტრი იღებს ინგლისური ენის (მათ შორის იურიდული ინგლისურის) კარგ ცოდნას, რაც მას შესაძლებლობას აძლევს
აღნიშნულ ენაზე აწარმოოს იურიდიული საქმიანობა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრი შეძლებს მის პრაქტიკაში გამოყენებასა და დანერგვას. მაგისტრს
დროის/რესურსის სიმცირის პირობებშიც ადეკვატური და ეფექტური გზები მონახოს პრობლემატური სიტუაციის გადასაჭრელად.
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შეუძლია უცხო გარემოში ადაპტირება და შესაბამისი ქმედებების განხოციელება. სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა კვლევით კომპონენტს, რაც
მაგისტრს აძლევს კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარებისთვის საჭირო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.
განმარტების მეთოდების გამოყენებით შეუძლია სამართლებრივი პრობლემების კომპლექსური შეფასება და პრობლემების გადაწყვეტის გადაწყვეტის ორიგინალური
გზების შემუშავება.
მაგისტრს უნარი აქვს მიღებული განათლება გამოიყენოს პრაქტიკაში. მიღებული პრაქტიკული ცოდნისა და თვისებების წყალობით მაგისტრს შეუძლია პრაქტიკაში
დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს რთული და კომპლექსური სამართლებრივი საკითხები, შეადგინოს სხვადასხვა სამართლებრივი დოკუმენტები (მათ შორის
ხელშეკრულებები და შეთანხმებები), და გასცეს პრაქტიკული იურიდიული რჩევები.
ინგლისური ენის კარგი ცოდნის წყალობით მაგისტრს შეუძლია იმუშაოს საერთაშორისო გარემოში. ამავდროულად, შედარებითი სამართლებრივი განათლება მას
დაეხმარება კარგად გაიგოს, აღიქვას და გაანალიზოს სხვა იურისდიქციის სამართლებრივი საკითხები და მოახდინოს მათი ადაპტირება ქართულ იურიდიულ
სივრცესთან. აღნიშნული ასევე გაუადვილებს მაგისტრს თავისუფლად იმუშაოს არა მხოლოდ ქართულ, არამედ უცხოურ იურიდულ და ფიზიკურ პირებთან.
შეძენილი ცოდნის გამოყენებით მაგისტრს უნარი აქვს მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო
და მრავალიურისდიქციის მქონე სამართლებრივ პროექტებში,
მოამზადოს აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით სხვადასხვა მემორანდუმები და სამართლებრივი დასკვნები და სხვა იურიდიული დოკუმენტები.
რთულ და კომპლექსურ სამართლებრივ ტექსტებთან მუშაობის შედეგად მაგისტრს უყალიბდება ტექსტების კვლევისა და ანალიზის უნარი, რაც შეუძლია წარმატებით
გამოიყენოს პრაქტიკაში.
დასკვნის უნარი:
მაგისტრი ფლობს პრობლემის ამოცნობისა და მისი ჩამოყალიბების უნარს, შეუძლია პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური გზის შერჩევა და საკუთარი
გადაწყვეტილების დასაბუთება. მაგისტრს შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან (თუნდაც არასრული) ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და დასაბუთებული დასკვნის
გაკეთება. მაგისტრი აღჭურვილია მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებისა და მონაცემების ანალიზის უნარით. შეუძლია მათი სინთეზურად განსჯა.
ახლებური საკანონმდებლო მოწესრიგების, სასამართლო პრაქტიკის ან მეცნიერული მიდგომების პირობებში შეუძლია ცვლილებების ანალიზი და გამომდინარე
დასკვნის ჩამოყალიბება. მაგისტრი ეცნობა სხვადასხვა ქვეყნების სასამართლო გადაწყვეტილებებს და ამ გადაწყვეტილებებში გამოყენებულ დასაბუთებას, რაც მას
უყალიბებს სამართლებრივი არგუმენტაციის უნარს და თვისებებს.
მაგისტრს გააჩნია ფაქტებიდან სამართლებრივად მნიშვნელოვანი და რელევანტური საკითხების იდენტიფიცირების, ანალიზისა და დასაბუთებული სამართლებრივი
გადაწყვეტილების მიღების უნარი. სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრს შეუძლია სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი
დანახვა, სხვადასხვა სამართლებრივი არგუმენტებისა და ალტერნატივების განხილვა და საკუთარი მოსაზრების არგუმენტირებულად ჩამოყალიბება. მაგისტრს
შესაძლებლობა ექნება ასევე ზუსტად და სწორად განახორციელოს სამართლებრივი სუბსუმფციის პროცესი და

109

მოახდინოს შესაბამისი სამართლებრივი კონცეფციის შეფარდება მოცემულ ფაქტობრივ გარემოებებთან. პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგისტრი შეძლებს
კომპლექსური იურიდიული ნაშრომების გაანალიზებას, რთული სასამართლო გადაწყვეტილებების გაგებას და აღნიშნული გადაწყვეტილებიდან შესაბამისი
სამართლებრივი წინადადების (ratio decidendi) ჩამოყალიბებას, ასევე მეცნიერულად დასაბუთებული პოზიციის გამოყოფასა და კომპეტენტური დასაბუთებული
დასკვნის შედგენას.
კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და ზეპირი ფორმით ინგლისურ ენაზე გადმოსცეს საკუთარი დასკვნები და არგუმენტები.
მას შეუძლია ინგლისურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის ( მათ შორის რთული სამართლებრივი ტექსტების) დამოუკიდებლად დამუშავება. პროგრამის სასწავლო
ფორმატის ფარგლებში მაგისტრს უყალიბებს გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარ-ჩვევას. შეუძლია აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას წერილობითი და
ზეპირი ფორმით მშობლიურ და უცხო ენებზე გადასცეს საკუთარი სამართლთლებრივი დასვნები და არგუმენტები.
საერთაშორისო სამართლის პროგრამა ინგლისურენოვანია. შესაბამისად, მაგისტრები შეძლებენ იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ინგლისურ ენაზე
წერილობითი თუ ზეპირი ფორმით კომუნიკაციის წარმოებას. სწავლისას მიღებული გამოცდილება მაგისტრს აძლევს შესაძლებლობას დასმული საკითხი არა მარტო
იურისტთა, არამედ ინტერდისციპლინურ გუნდშიც განიხილოს და გადასცეს საკუთარი დასკვნები და არგუმენტები.
მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მაგისტრს დაეხმარება გააზრებული და კომპეტენტური სამართლებრივი გადაწყვეტილების ჩამოყალიბებაში, მისი სისწორისა
და ადეკვატურობის მისაღები ფორმით გადმოცემაში. მაგისტრი ფლობს კრიტიკული შენიშვნების ჩამოყალიბებისა და განსახილველი საკითხების გარშემო დებატებში
ჩაბმის უნარს. მას შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს არსებული პოზიცია,
შეიმუშავოს განსხვავებული შეხედულება და დაიცვას იგი.
სწავლის უნარი:
მაგისტრს შეუძლია სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალ დონეს.
სწავლის პროცესის დროს გამოყენებული მეთოდიკა უვითარებს სტუდენტს სისტემური ანალიზის უნარს, აჩვევს რეგულარულ მუშაობას როგორც
სახელმძღვანელოებთან (ქართულ და ინგლისურ ენაზე), ასევე პროფესორ-მასწავლებლებთან და ჯგუფთან.
მაგისტრს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს თეორიული კომპონენტებისა და პრაქტიკული გამოცდილების სინთეზი, გაიფართოოს ცოდნა შესაბამისი სფეროს
უახლეს მეთოდებზე დაყრდნობით, პირველადი წყაროების, სამეცნიერო სტატიებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის
მეშვეობით.
მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვა, რაც გულისხმობს, როგორც პრაქტიკული გამოცდილების გაღრმავებას,
ასევე სამეცნიერო საქმიანობის წარმოებას. მას გააჩნია ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. შეუძლია დამოუკიდებლად გაიფართოვოს ცოდნა
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საერთაშორისო და შედარებითი სამართლის სფეროში არსებულ სიახლეებზე დაყრდნობით. საერთაშორისო სამართლის მაგისტრს შეუძლია სწავლა განაგრძოს
სადოქტორო პროგრამაზე და დაკავდეს აკადემიური საქმიანობით.
ღირებულებები:
აფასებეს თავის და სხვების დამოკიდებულებას ღირებულებებისადმი და პასუხისმგებლობით იცავს პროფესიული საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს. გააჩნია
განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი. სრულად გაცნობიერებული აქვს თანაბარი შესაძლებლობებისა და
გენდერული საკითხების მნიშვნელობა.
მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების უზრუნველსაყოფად აანალიზებს არსებულ სამართლებრივ ღირებულებებს. სამეცნიერო თუ პრაქტიკულ
საქმიანობაში ის ითვალისწინებს საზოგადოებრივ ინტერესებსა და ღირებულებებს. ნებისმიერი საქმიანობის განხორციელებისას მაგისტრი, უპირველეს ყოვლისა,
ემსახურება ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების დაცვას. იგი მოქმედებს სამართლიანობის გათვალისწინებით; სრულად აცნობიერებს
საკუთარ თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას, მოქმედებს კეთილსინდისიერად და ორიენტირებულია წარმოდგენილ პირთა ინტერესების დაცვაზე; საჭიროების
შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში.

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.
დასაქმების სფერო:
სამაგისტრი პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ, როგორც კერძო ასევე, სახელმწიფო და საერთაშორისო სტრუქტურებში,
სადაც მოითხოვება სამართლის სამაგისტრო აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებებლი სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. პროგრამა იძლევა
ღრმა თეორიულ ცოდნას, ისევე როგორც პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას დაიწყონ ან გააგრძელონ წარმატებული
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კარიერა იურიდიულ სფეროში. გარდა ამისა, კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძონ სადოქტორო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია უფრო
მაღალი დონის სპეციალისტისა თუ მკვლევარის მომზადებაზე.
სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში მისაღებად, ასევე ადვოკატისა და პროკურორის თანამდებობის დასაკავებლად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა
აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5
იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო
კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით
შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი
აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა, კაზუსის ამოხსნა, იმიტირებულ პროცესში
მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება
სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება
მხოლოდ დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
სტუდენტს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეთვლება მიღებული შუალედური და ფინალური გამოცდის შეფასება, თუკი მიღებული ქულა კომპონენტის მაქსიმალური ქულის
20%-ს შეადგენს ან/და აღემატება.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
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(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება
დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა) უნდა
შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. ორი
სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
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A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

დასაქმების სფერო:
სამაგისტრი პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ, როგორც კერძო ასევე, სახელმწიფო და საერთაშორისო სტრუქტურებში, სადაც
მოითხოვება სამართლის სამაგისტრო აკადემიური ხარისხი და არ არის აუცილებებლი სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება. პროგრამა იძლევა ღრმა
თეორიულ ცოდნას, ისევე როგორც პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას დაიწყონ ან გააგრძელონ წარმატებული კარიერა
იურიდიულ სფეროში. გარდა ამისა, კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ სწავლა განაგრძონ სადოქტორო პროგრამაზე, რომელიც ორიენტირებულია უფრო მაღალი
დონის სპეციალისტისა თუ მკვლევარის მომზადებაზე.
სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეეძლებათ სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება, რომელიც სავალდებულოა იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში მისაღებად, ასევე ადვოკატისა და პროკურორის თანამდებობის დასაკავებლად.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ირაკლი სოკოლოვსკი
სამართლის დოქტორი
ბროსეს ქ. #1
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 599) 583 353
E-mail: i.sokolovski@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მიზანია სტუდენტებს შესძინოს ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში,
რის მეშვეობითაც ისინი შეძლებენ წარმატებით დასაქმდნენ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ასევე საერთაშორისო ეკონომიკის მიმართულებით რათა
განამტკიცონ საკუთარი ქვეყნის პოზიციები და ხელი შეუწყონ მშვიდობის დამყარებას მსოფლიოში.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც სურს გაიღრმავოს ცოდნა საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით.
შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2)
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის
ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული ბიოგრაფიის
შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში (ტესტი საერთაშორისო ურთიერთობების ცოდნის დონის შესამოწმებლად); გასაუბრება
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მიმღებ კომისიასთან, რომლის
შესაბამისობა.

მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და ინგლისურ ენაში. ასვე განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრს აქვს დარგის სისტემური და სიღრმისეული ცოდნა, რაც საშუალებას იძლევა უკეთ დაინახოს და გაიაზროს არა მხოლოდ თავის სფეროსთან
დაკავშირებული არამედ მომიჯნავე დარგების საკითხებიც. ისეთი საკითხების ღრმა ცოდნით როგორიცაა საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია და პრაქტიკა,
სახელმწიფო მართვის მოდელები, ეკონომიკური განვითარება, უსაფრთხოება და სტრატეგია, საერთაშორისო ურთიერთობათა სამართლებრივი ასპექტები, მაგისტრი
იფართოებს თვალსაწიერს, მას უნვითარდება უნარი მრავალმხრივად, სხვადასხვა პერსპექტივაში გააანალიზოს საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხები, დასახოს
საკითხის შესაძლო გადაჭრის ახლებური გზები და მოახდინოს თავისი პოზიციის არგუმენტირებულად დაცვა როგორც თეორიის, ასევე პრაქტიკული მაგალითების
მოშველიების გზით.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
მაგისტრს შეუძლია თეორიული მოდელების პრაქტიკაში გააზრება და გამოყენება, მოცემული პრობლემებისა და საკითხების გაანალიზება და ახალი იდეების
გენერირება. მას შეუძლია ეფექტურად მუშაობა დროისა და რესურსების სიმწირის პირობებში როგორც ინდივიდუალურად ასევე გუნდთან ერთად. მაგისტრს აქვს
უნარი გაანალიზოს საერთაშორისო ურთიერთობების მიმდინარე საკითხები და ჩამოაყალიბოს შესაბამისი მიმართულებებით საჭირო ნაბიჯები ქვეყნის საგარეო
პოლიტიკისა და ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებში. შეუძლია თავისი შეხედულებები ჩამოაყალიბოს ზეპირად და წერილობით, - ეს უკანასკნელი შეიძლება იყოს
სამსახურეობრივი დანიშნულების ანალიტიკური მემორანდუმები თუ კვლევები.
გარდა ამისა, დარგის შესწავლა აიოლებს მომიჯნავე დარგებში ცოდნის ათვისებას, რაც განაპირობებს სამუშაო სფეროს არეალის გაზრდას. შესაბამისად, დასაქმება
შესაძლებელია საერთაშორისო ურთიერთობების, ეროვნული უსაფრთხოებისა და განვითარებასთან დაკავშირებულ სფეროებში - როგორც შესაბამის სახელმწიფო
ინსტიტუტებში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძო და არასამთავრობო სექტორში.
დასკვნის უნარი:
დარგის ცოდნა ანვითარებს მოვლენათა საღად შეფასების, საჭირო წყაროების მოძიებისა და მათთან მუშაობის უნარს, კრიტიკულ და ლოგიკურ აზროვნებას. მაგისტრი
საერთაშორისო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ მოვლენებს აფასებს კომპეტენტურად და აკეთებს საღ, პროფესიონალური ანალიზის შედეგად მიღებულ დასკვნებს.
იგი მოვლენებს აანალიზებს უსაფრთხოების, სამართლებრივ და ეკონომიკური განვითარების ჭრილში და შესაბამისად მის მიერ გაკეთებული დასკვნები არ არის
ცალმხრივი, ეფუძნება მრავალმხრივ ხედვას და არის შეძლებისდაგვარად მიუკერძოებული, თავისუფალი რომელიმე იდეოლოგიის ან პოლიტიკური ხედვის
გავლენისაგან.
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კომუნიკაციის უნარი:
დანერგილი სასწავლო მეთოდოლოგია აკადემიური პროცესის განმავლობაში ორიენტირებულია ჯგუფურ მუშაობასა და პრეზენტაციების შესრულებაზე, რაც
მაგისტრს აჩვევს სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან მუშაობასა და სხვადასხვა აუდიტორიასთან ურთიერთობას. მაგისტრს აქვს უნარი კომპეტენტურ და
პროფესიონალურ დონეზე დაამყაროს ზეპირი თუ წერილობითი კომუნიკაცია ქართველ თუ უცხოელ დიპლომატებთან, ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებით
მომუშავე სხვა საჯარო მოხელეებთან, დარგის მკვლევარებთან, დარგში მომუშავე ჟურნალისტებთან. ამას ხელს უწყობს როგორც დარგის, ასევე ინგლისური ენის კარგი
ცოდნაც. მაგისტრს შეუძლია გამართოს დისკუსია პროფესიონალურ დონეზე, გააკეთოს პრეზენტაციები რაშიც დაეხმარება არა მხოლოდ დარგში მიღებული ცოდნა,
არამედ ასევე სწავლის დროს განვითარებული კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები
სწავლის უნარი:
სწორად დაგეგმილი აკადემიური პროცესი ავითარებს რეგულარული და ინტენსიური მუშაობის უნარს, როგორც დამოუკიდებლად მაგალითად
სახელმძღვანელოებთან ასევე გუნდში. ეს უნარი განაპირობებს
სწავლის გაგრძელების მოტივაციას უფრო მაღალ დონეზე სწავლის გასაგრძელებლად და
აკადემიური ხარისხის მოსპოვებლად.
მიღებული ცოდნის შედეგად შეუძლია გააგრძელოს დარგის უფრო სიღრმისეული შესწავლა ისეთი მიმართულებებით როგორიცაა მაგალითად სხვადასხვა
რეგიონების უსაფრთხოება და განვითარება; საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიის უახლესი კონცეფციები; სხვადასხვა სახელმწიფოების საგარეო და
უსაფრთხოების პოლიტიკა.
ღირებულებები:
დარგის შესწავლის შედეგად მაგისტრს უნვითარდება საკუთარი ქვეყნის განვითარებისა და უსაფრთხოების დაცვის, მსოფლიოში მშვიდობის, სტაბილურობისა და
კეთილდღეობის დამყარებისა და დაცვის ღირებულებები.

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
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პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში
სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება
,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5
იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
მოიცავს შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი
აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების
კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
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(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება
დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა) უნდა
შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
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ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს მომდევნო
სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი
(GPA) გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე.
საგნებისა და კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის
ხვედრითი წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

დასაქმების სფერო:
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ სახელმწიფო და საერთაშორისო
სტრუქტურებში და ასევე კერძო სექტორშიც. პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს
შესაძლებლობას აწარმოონ კვლევა ან პრაქტიკა საერთაშორისო ურთიერთობების სხვადასხვა მიმართულებით.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
თორნიკე შარაშენიძე
პროფესორი
ბროსეს ქ. #1
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 599) 199983
E-mail: t.sharashenidze@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
საჯარო მმართველობის პროგრამის მიზანია მოამზადოს პროფესიული საჯარო მოხელე,
რომელსაც შესწევს უნარი განვითარებადი ქვეყნის სპეციფიკიდან
გამომდინარე თავი გაართვას საჯარო მართვასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ გამოწვევებს. პროგრამის კურსდამთამთავრებული
იყენებს საუკეთესო
საერთაშორისო გამოცდილებასა და ემპირიულ ცოდნას. მას გაცნობიერებული აქვს საჯარო პროფესიული სამსახურის პრინციპები: კანონიერება, ერთგულება, კანონის
წინაშე თანასწორობა და შეუძლია საჯარო მმართველობა განახორციელოს ხარჯთეფექტურობის, ანგარიშვალდებულების, მოქალაქეთა წინაშე პასუხიმგებლობის,
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის და მიუკერძოებლობის პრინციპების დაცვით.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ
გაიღრმავონ ცოდნა საჯარო მმართველობის მიმართულებით.
შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში; 2)
ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის
ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის
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პროფესიული ბიოგრაფიის შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS);
გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება
სწავლის დასრულების შემდეგ მაგისტრი:







იცნობს საჯარო მმართველობის თეორიებს და ანსხვავებს მათ თავისებურებებს;
განმარტავს საჯარო პოლიტიკის დიზაინის და იმპლემენტაციის პროცედურას, წესსა და თავისებურებებს;
იცნობს კვლევის რაოდენობრივ დათვისებრივ მეთოდებს და შესაბამის ტექნიკებს, ერკვევა მათი გამოყენების სპეციფიკაში;ისტრირების პროცესში;
ხსნის მიკრო და მაკროეკონომიკურ პროცესებს საჯარო პოლიტიკის/ადმინისტრირების ანალიზის და განსაზღვრის იზნით; ითვალისწინებს მდგრადი
განვითარების გამოწვევებს საჯარო მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების კონტექსტში;
განმარტავს საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიებს და ადგენს საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების გამოწვევებს;
აღწერს საჯარო ფინანსების ფორმირების წესს და სახ-ო ბიუჯეტირების მექანიზმებს.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი:




ახდენს საჯარო მმართველობის გამოწვევების იდენტიფიცირებას და იყენებს პრობლემის გადაწყვეტის თანამედროვე მეთოდებს იყენებს კანონმდებლობას
საჯარო მმართველობით პროცესში;
ანგარიშობს ფინანსურ და ეკონომიკურ დანახარჯებს სახ-ო პოლიტიკის და საჯარო ადმინისტრირების განხორციელების დროს; ადგენს პოლიტიკის დოკუმენტს
და წარადგენს მას;
იყენებს კვლევის თვისებრივ და რაოდენობრივ მეთოდებს საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვისა და საჯარო ადმინისტრირების განხორციელების მიზნით; იყენებს
საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას ეროვნული საჯარო მმართველობითი გამოწვევების მოგვარების მიზნით.

დასკვნის უნარი:
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი:



ასკვნის საჯარო მმართველობითი სისტემის განვითარების საუკეთესო მოდელს;
განსაზღვრავს საუკეთესო ალტერნატივას ფინანსურ-ეკონომიკური დასაბუთებითა და პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით;
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ასაბუთებს შეჯამებულ მოსაზრებას ემპირიული კვლევების საფუძველზე ;
სინთეზურად სჯის
და კრიტიკულად აანალიზებს მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ პროცესებს და იყენებს მას
ადმინისტრირების პროცესში.

კომუნიკაციის უნარი:
პროგრამის დარულების შემდეგ მაგისტრი:






აყალიბებს საკუთარ მოსაზრებას ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
ასაბუთებს საკუთარ მოსაზრებებს როგორც წერილობით, ისე, ვერბალურად;
აქვს ეფექტური კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს საკუთარი მოსაზრების გადმოცემის მიზნით;
გადმოსცემს საკუთარ მოსაზრებას როგორც წერილობით ასევე ვერბალურად მიზნობრივი აუდიტორიის გათვალისწინებით.

სწავლის უნარი:
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი დამოუკიდებლად:





განსაზღვრავს და გეგმავს დამოუკიდებელი სწავლის პროცესს;
იყენებს მეორად ლიტერატურას და თვისებრივი და რაოდენობრივ მეთოდებს ახალი ცოდნის შესაქმნელად ;
იყენებს საერთაშორისო გამოცდილებას საჯარო მმართველობითი გამოწვევების დაძლევის მიზნით;
იძიებს ადეკვატურ სასწავლო/ინფორმაციულ რესურსებს და სწორად იყენებს მას.

ღირებულებები:
პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრი:







იცავს პროფესიული ეთიკის სტანდარტს;
პროფესიულ საქმიანობას ახორციელებს კანონიერების, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის და მიუკერძოებლობის პრინციპების დაცვით;
მოქმედებს სოციალური პასუხისგებლობით და სამოქალაქო თვითშეგნებით;
ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ინტერესებს და ღირებულებებს საჯარო მმართველობით პროცესებში;
იცავს სამეცნიერო კვლევით ეთიკას;
იცავს მოქალაქეებთან ურთიერთობის მაღალ სტანდარტს
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საჯარო

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა
აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3
ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს
შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
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პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა; სიმულაცია და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები
იზომება შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება
მხოლოდ დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.

მინიმალური

შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება
დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
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საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა) უნდა
შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. საჯარო მმართველობის
სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნოერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

126

დასაქმების სფერო:
საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ სახელმწიფო და საერთაშორისო სტრუქტურებში
და ასევე კერძო სექტორშიც. პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას
აწარმოონ კვლევა ან დასაქმდნენ საჯარო სამსახურში სხვადასხვა მიმართულებით.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნანა მაჭარაშვილი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის #7ბ
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: (995 593) 48 82 11
E-mail: nana.macharashvili@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, მმართველობის სკოლის საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, დემოკრატიული
ღირებულებების მატარებელი კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი საჯარო მმართველობის სპეციალისტების ჩამოყალიბება.
ასევე პროგრამის მიზანია, მსურველებს მისცეს საშუალება სიღმისეულად შეისწავლონ საჯარო პოლიტიკის მიმართულებები და ძირითადი პრინციპები,
საფუძვლიანად შეისწავლონ სახელმწიფო მმართველობის ძირითადი თეორიები და მოახდინონ მათი ანალიზი, დაეუფლონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს,
გაეცნონ საჯარო პოლიტიკის სფეროში არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებს და გაიზიარონ დასავლეთის წარმატებული ქვეყნების საერთაშორისო გამოცდილება, რაც
აუცილებელია საჯარო სექტორში დასაქმებისა და კარიერული წინსვლისათვის.
სამაგისტრო პროგრამა საჯარო პოლიტიკაში ისეა აგებული, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილი საფუძველი მისცეს მომავალ მაგისტრს საჯარო მმართველობისა და
საჯარო პოლიტიკის ინტერდისციპლინარულ ხასიათზე, მის კავშირზე სხვა სოციალურ მეცნიერებებთან, რაც მიიღწევა ეკონომიკური, იურიდიული და
მმართველობითი მიდგომების კომბინირებით, ლიდერობისა და კომუნიკაციების ტრანსფერული უნარების გადაცემით და საკონცენტრაციო არჩევითი კურსების
შეთავაზებით საჯარო პოლიტიკის ოთხ სფეროში (ჯანდაცვის პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა, გარემოს დაცვის პოლიტიკა და ეკონომიკური პოლიტიკება). საჯარო
მმართველობის ხარისხის მინიჭების საფუძველია პროგრამით განსაზღვრული საგნების წარმატებით გავლა და სამაგისტრო ნაშრომის მომზადება და დაცვა.
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პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია იმ პირთათვის, რომლებსაც უკვე მიღებული აქვთ უმაღლესი განათლება ნებისმიერ სფეროში და სურთ
გაიღრმავონ ცოდნა საჯარო მმართველობის მიმართულებით.
შესაბამისად, სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სფეროში;
2) ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების ზღვრის გადალახვა; 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: დოკუმენტაციის
ანალიზი: ამ ეტაპზე ხდება უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული საერთო სააპლიკაციო ფორმის შევსება, რომელიც მოიცავს აპლიკანტის პროფესიული
ბიოგრაფიის შეფასებას; გამოცდის ჩაბარება ინგლისურ ენაში (B2 დონე) ან შესაბამისი კვალიფიკაციის დამდასტურებელი სერტიფიკატი (TOEFL, IELTS); გასაუბრება
მიმღებ კომისიასთან, რომლის მიზანია შეფასდეს აპლიკანტის ცოდნა არჩეულ დარგში და განისაზღვროს აპლიკანტის უნარ-ჩვევების შესაბამისობა.
სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრი სიღმისეულად ერკვევა ქართულ და საერთაშორისო სახელმწიფო მმართველობის სისტემებში, ზედმიწევნით იცნობს საჯარო პოლიტიკის მიმართულებებს,
თეორიებს, არსებულ პრობლემებს და შეუძლია თავისუფლად ისაუბროს ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე, აქვს უნარი შეაფასოს და ანალიზი გაუკეთოს არსებულ
სისტემას მთლიანობაში და შეუმუშაოს პრობლემათა გადაჭრის გზები. მაგისტრი იცნობს საჯარო სექტორის ეკონომიკურ პროცესებს, შესწავლილი აქვს სახელმწიფოს
როლი ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრასა და განხორციელებაში. მაგისტრი სიღრმისეულად ერკვევა საფინანსო და საგადასახადო პოლიტიკაში, კარგად
იცნობს გადასახადებისა და მოსაკრებლების გავლენას ბიუჯეტის შევსების პროცესზე, აფასებს საფინანსო პოლიტიკას საერთაშორისო გამოცდილებასთან
მიმართებაში. მაგისტრს შესწავლილი და გაცნობიერებული აქვს კულტურის, ჯანდაცვის, გარემოს დაცვისა ან ეკონომიკური პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი
მახასიათებლები
და თავისებურებები, იცნობს დარგში არსებულ პრობლემებს და შესაბამის კანონმდებლობას და ფლობს ინფორმაციას წარმატებული
საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ. მაგისტრი ფლობს საფუძვლიან ცოდნას კვლევის ძირითად მეთოდებში და სიღმისეულად ფლობს როგორც რაოდენობრივი,
ისე თვისებრივი კვლევის მეთოდებსა და ტექნიკებს, მაგისტრი საფუძვლიანად ერკვევა ადმინისტრაციულ და კონსტიტუციურ სამართალში, იცნობს ძირითად საჯარო
პოლიტიკისა და ადმინისტრირებისთვის აუცილებელ საკანონმდებლო ბაზისს, მათ შორის, ერკვევა საარჩევნო კოდექსში, იცნობს საჯარო მმართველობის სფეროში
მოქმედ ეთიკის ნორმებს. ამავე დროს, მაგისტრს აქვს სრულყოფილი ცოდნა იმ თეორიებისა და საუკეთესო მაგალითების შესახებ, რომელიც პოლიტიკის
ადვოკატირებისა და საჯარო პოლიტიკაში საზოგადოებრივი ჩართულობისთვის არის საჭირო.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრს აქვს მის პრაქტიკაში გამოყენებისა და დანერგვის უნარი. აქვს ახალი იდეების
გენერირების უნარი. მაგისტრს აქვს უნარი დროის/რესურსის სიმცირის პირობებშიც ადეკვატური და ეფექტური გზები საზოგადოებრივი პრობლემატური
სიტუაციის გადასაჭრელად. შეუძლია უცხო გარემოში ადაპტირება და შესაბამისი ქმედებების განხოციელება. სასწავლო პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილი
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ეთმობა კვლევით კომპონენტს, რაც მაგისტრს აძლევს კვლევის მაღალ დონეზე ჩატარებისთვის საჭირო ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს და უზრუნველყოფს სასწავლო
პროცესში ხარისხიანი ანალიტიკური დოკუემნტებისა და სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებას.
სასწავლო პროცესის განმავლობაში განმავლობაში მაგისტრი ეფექტურად იყენებს საჯარო პოლიტიკისა და სახელმწიფო ადმინისტრირების სფეროში მიღებულ
თეორიულ ცოდნას და აქვს უნარი ეს ცოდნა გამოიყენოს მმართველობითი პროცესის განმავლობაში. მაგისტრებს შეუძლიათ არჩეული მოდულების (ეკონომიკური,
კულტურის, ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის) ფარგლებში მიღებული ცოდნის საფუძველზე კომპლექსურად გამოიყენონ პოლიტიკურ-ეკონომიკური და სოციალური
თეორიები სხვადასხვა პრაქტიკული გადაწყვეტილებების მიღების დროს. მაგისტრი სრულყოფილად გეგმავს და ახორციელებს კვლევით სამუშაოებს, შეუძლია
საჭირო მასალის მოძიება, შეფასება და ანალიზი, საკუთარი მოსაზრებების ლოგიკურად ჩამოყალიბება. მას ასევე აქვს უნარი ისეთი გამოყენებითი უნარების
მეშვეობით, როგორებიცაა სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება, მეორად მონაცემებთან მუშაობა და მათი ანალიზი, პრეზენტაციის მომზადება
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კვლევითი სამუშაოს ჩატარება, ასევე თეორიული და პრაქტიკული დასკვნების გამოტანის უნარი გამოყენებით სტატისტიკის
მეშვეობით.
მაგისტრს შეუძლია მნიშვენლოვანი პროექტის დაგეგმვა და შემუშავება, ასევე აქვს უნარი განსაზღვროს პროექტის მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმები, საჯარო
პოლიტიკაში ადვოკატირების განხორციელებისა და შესაბამისი სტრატეგიების განსაზღვრის უნარი
დასკვნის უნარი:
მაგისტრი ფლობს პრობლემის იდენტიფიცირებისა და მისი ჩამოყალიბების უნარს, შეუძლია პრობლემის გადაწყვეტის ეფექტური გზის შერჩევა და საკუთარი
გადაწყვეტილების დასაბუთება. მაგისტრს შეუძლია სხვადასხვა წყაროდან (თუნდაც არასრული) ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და დასაბუთებული დასკვნის
გაკეთება. მაგიტრი აღჭურვილია მის გარშემო მიმდინარე მოვლენებისა და მონაცემების ანალიზის უნარით და მის საფუძველზე შეუძლია სინთეზირებული
დასკვნების წარმოდგენა.
მაგისტრს გააჩნია საჯარო პოლიტიკის სფეროში არსებული საზოგადოებრივი პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და მათი კრიტიკული ანალიზის უნარი.
მაგისტრი კრიტიკულად აფასებს ამა თუ იმ პოზიციას, შეიმუშავებს საკუთარი განსხვავებული შეხედულება და ლოგიკურად დაიცვას და დაასაბუთოს ის.
სწავლისას მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე მაგისტრი კრიტიკულად აფასებს განხორციელებულ სამუშაოს, მის შესაბამისობას დასახულ
მიზნებთან მიმართებაში, ანზოგადებს მიღებულ შედეგებს. მაგისტრი ითვალისწინებს დაშვებულ შეცდომებს და ახდენს იდენტიფიცირებას იმ რისკფაქტორების, რაც მნიშვნელოვანია მომავალი საქმინობის დაგეგმვის პროცესში. სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრს აქვსს აბსტრაქტული
აზროვნების უნარი, რომელიც მას საშუალებას აძლევს მიღებული ინფორმაციის სწორად გააზრების, არგუმენტირებული ანალიზის, მსჯელობის აგებისა და
დამუშავებული ინფორმაციის სინთეზირების უნარს.
პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგისტრს
საჯარო პოლიტიკის სფეროში სამეცნიერო კვლევითი
დასაბუთებული პოზიციის წარდგენისა და კომპეტენტური დასკვნის გაკეთების უნარი გააჩნია.

ნაშრომების გაანალიზების, მეცნიერულად

კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან წერილობითი და ზეპირი ფორმით კომუნიკაციის მაღალი უნარები გააჩნია და საკუთარი დასკვნებისა და
არგუმენტების ფორმულირებისა და შეთავაზების ეფექტური უნარით გამოირჩევა. მაგისტრს შეუძლია ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებების
გამოყენება ეფექტური კომუნიკაციისთვის როგორც საკუთარ, ისე ინგლისურ ენაზე. მას აქვს საჯარო პოლიტიკის ანალიზის საფუძველზე შექმნილი ანალიტიკური
დოკუმენტების ეფექტური წარდგენა და შეთავაზება და შესაბამისი საკომუნიკაციო სტრატეგიების განსაზღვრა და განხორციელება.
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მაგისტრი ითვისებს აკადემიური ნაშრომების მომზადების, კვლევითი პროექტების წერილობითი და ზეპირი ფორმით წარმოდგენის ტექნიკას. მაგისტრს გააჩნია
განსხვავებული აზრის გაგებისა და სახელმწიფო პოლიტიკის სფეროში წამოჭრილი საკითხების ანალიზისას საკუთარი პოზიციის არგუმენტირებულად
დასაბუთების უნარი. სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში სწორი კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და
ადეკვატური რეაგირების მეთოდებს. იგი ფლობს კრიტიკული შენიშვნების მომზადებისა და დებატებში ჩაბმის უნარს, აქვს კულტურა მოუსმინოს სხვის აზრს და
დაასაბუთოს თავისი განსხვავებული პოზიცია. კვლევითი სტატიების, რეფერატების, ასევე კონფერენციებზე წარმოდგენილი მოხსენებების დროს მაგისტრი ავლენს
ცოდნის, როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით გადმოცემის უნარს. საჭიროების შემთხვებაში, მაგისტრს გააჩნია სხვადასხვა პოლიტიკურ პროცესებში
მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფისა და მოსახლეობასთან მუშაობის უნარი. პროგრამის სასწავლო ფორმატი მაგისტრს უყალიბებს გუნდში ნაყოფიერი
მუშაობის უნარ-ჩვევას. სწავლისას მიღებული გამოცდილება მაგისტრს აძლევს შესაძლებლობას დასმული საკითხი არა მარტო საჯარო მოხელეთა შორის, არამედ
ინტერდისციპლინურ გუნდშიც განიხილოს.
სწავლის უნარი:
მაგისტრი დამოუკიდებლად წარმართავს სწავლის პროცესს, და ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურების გაცნობიერებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალ
დონეს. მას ინგლისურ ენაზე მიღებული ინფორმაციის დამოუკიდებლად დამუშავებისა და შემდგომი გაღრმავების შესაძლებლობები გააჩნია.
მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლად სწავლისა და პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვის უნარი, რაც გულისხმობს, როგორც პრაქტიკული გამოცდილების გაღრმავებას, ასევე
სამეცნიერო საქმიანობის წარმოებას. აქვს საჯარო პოლიტიკისა სხვადასხვა სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების, სოციალურ-პოლიტიკური, კულტურული და
ეკონომიკური სიახლეების
და უახლესი მეცნიერული მიღწევების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. შეუძლია დამოუკიდებლად
გაიფართოვოს ცოდნა, მოიძიოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია საჯარო ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე. საჯარო მმართველობის მაგისტრს
შეუძლია სწავლა განაგრძოს სადოქტორო პროგრამაზე და დაკავდეს აკადემიური საქმიანობით.
ღირებულებები:
მაგისტრს მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული საკუთარი ღირებულებათა სისტემა. ასევე აქვს უნარი შეაფასოს და ადეკვატურად აღიქვას სხვათა ღირებულებათა სისტემა,
გაიზიაროს და პროფესიული საქმინობის ეთიკის ფარგლებში დაიცვას ორივე მხარის უფლებები.
მაგისტრს გააჩნია განსხვავებებისა და კულტურული
მრავალფეროვნების დაფასებისა და პატივისცემის უნარი, აქვს სოციალური პასუხიმგებლობითა და სამოქალაქო თვითშეგნებით მოქმედების უნარი.
მაგისტრი ერკვევა და იზიარებს საჯარო სამსახურის ეთიკას, აქვს ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი და აღჭურვილია სოციალური პასუხისმგებლობის
გრძნობით. მაგისტრი ითვისებს პროფესიულ სიტუაციებში ეთიკური გადაწყვეტილების მიღების, კოლეგიალობის და ეთიკური დილემის დროს ობიექტური
მსჯელობისა და ანალიზის უნარს. მაგისტრი სამეცნიერო თუ პრაქტიკულ საქმიანობებში ითვალისწინებს საზოგადოებრივ ინტერესებსა და ღირებულებებს.
აცნობიერებს პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების თავისებურებებს და გადაწყვეტილების მიღებისას ეყრდნობა
დემოკრატიულ ფასეულობებს. სრულად აცნობიერებს საკუთარ თავზე აღებულ პასუხისმგებლობას, მოქმედებს კეთილსინდისიერად და ორიენტირებულია
წარმოდგენილ პირთა ინტერესების დაცვაზე; საჭიროების შემთხვევაში, წვლილი შეაქვს ახალი ღირებულებების ფორმირებაში.
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სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა

პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ
მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
საჯარო პოლიტიკის
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3
ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება
შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
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მოიცავს

შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და უნარის
ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული სამუშაო და
სხვ.).
შეფასების კომპონენტი
აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი,
ესე/ესეი,
დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება
შეფასების კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.

მინიმალური

შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან
აქვს შესასწავლი.
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი
გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით
შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო
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პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა)
უნდა
შეფასდეს იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც სტუდენტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის
სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება ერთჯერადად (დასკვნითი შეფასებით).
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს: ხუთი
სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ მაგისტრანტს უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი წარადგინოს
მომდევნო სემესტრის განმავლობაში;
(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, მაგისტრანტი კარგავს იგივე სამაგისტრო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8
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დასაქმების სფერო:
საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები შეძლებენ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ სახელმწიფო სტრუქტურებში, არასამთავრობო
სექტორში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში (ეროვნული ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო,
მსოფლიო ბანკი და ა.შ.). პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს შესაძლებლობას
აწარმოონ კვლევა ან პრაქტიკა საჯარო პოლიტიკის და საჯარო მმართველობის სხვადასხვა მიმართულებით.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
დავით ჯანდიერი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 74 75
მობ: +995 599 706 377
E-mail: d.jandieri@gipa.ge

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ცირა ელისაშვილი
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქუჩა #7
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 249 75 00
მობ: 599706377
E-mail: ts.elisashvili@gipa.ge
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საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: ფსიქოლოგიის მაგისტრი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: მაგისტრატურა
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი:

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს შესძინოს:


ღრმა და სისტემური ცოდნა პოლიტიკური და საორგანიზაციო მართვის საკითხებში;



პოლიტიკური და საორგანიზაციო ქცევის, მათ შორის, „მენეჯერული“ ქცევის თანამედროვე კონცეფციების, ძირითადი თეორიებისა და მიდგომების,
ტენდენციების, თეორიული, მეთოდოლოგიური და კვლევითი პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა.
ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი ცოდნა.



გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს გამოუმუშავოს:


პოლიტიკური და მართვის ფსიქოლოგიის სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით
საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები;



ანალიტიკური ხედვა და კვლევის, ეფექტური სტრატეგიების შემუშავებისა და ინტერვენციის პრაქტიკული უნარები. ინდივიდუალური კვლევითი პროექტების
დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები

136

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს
პოლიტიკური და მართვის ფსიქოლოგიის სიღრმისეული და სისტემური შესწავლა და, აგრეთვე, იმ სპეციალისტებისთვის, ვისი საქმიანობა მოითხოვს გამოყენებითი
ფსიქოლოგიის თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, პოლიტიკური და/ან მენეჯერული/საორგანიზაციო ქცევის კვლევის, ანალიზის და, საჭიროების შემთხვევაში, მათი
შეცვლის უნარებს, სოციალური ცვლილების მასტიმულირებელ უნარებს.
პროგრამა ითვალისწინებს თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული გამოცდილების გადაცემას ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის ან მომიჯნავე სფეროში უკვე
დასაქმებულ, თუ ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირთათვის.
პროგრამაზე დაშვების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს: 1) ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ფსიქოლოგიაში 2) ერთიანი სამაგისტრო
გამოცდების ზღვარის წარმატებით გადალახვა (Aტესტი); 3) შიდა საუნივერსიტეტო პროცედურის წარმატებით გავლა, რომელიც შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან: ა)
გამოცდა ინგლისურ ენაში (პროგრამის მოთხოვნაა ინგლისური ენის ცოდნა სულ მცირე Intermediate დონეზე) ბ) გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:

ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრს გააჩნია სპეციალიზაციის სფეროს ღრმა და სისტემური ცოდნა, იგი ერკვევა ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებებში, მათ შორის - გამოყენებითი
ფსიქოლოგიის დარგებში. ზედმიწევნით იცნობს პოლიტიკური ფსიქოლოგიის და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მიმართულებებს - კონცეფციებს,
თეორიებს, არსებულ პრობლემებს და შეუძლია თავისუფლად იმუშაოს ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე. მაგისტრს ღრმად და სისტემურად აქვს შესწავლილი
პოლიტიკური და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის მიმართულებები, ღრმად და სისტემურადდ იცნობს პოლიტიკური და ორგანიზაციული მართვის
პრინციპებს, სიღრმისეულად ფლობს კვლევის მეთოდოლოგიას,
დამოუკიდებლად შეუძლია კვლევის დაგეგმვა, ჩატარება და მონაცემების დამუშავება,
ინტერპრეტაცია და ანალიზი;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
მაგისტრი იყენებს და პრაქტიკაში ნერგავს სწავლისას მიღებულ ცოდნასა და გამოცდილებას. სასწავლო პროცესში რეალური “ქეისების» განხილვა, პრაქტიკული
სამუშაოების და ღონისძიებების განხორციელება მაგისტრს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს უძლიერებს.
მაგისტრი ითვისებს ისეთ პრაქტიკულ უნარებს, როგორიცაა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის, ფსიქოდიაგნოსტიკის, სტატისტიკური მონაცემების
შეგროვების, დამუშავების და მათი ანალიზის უნარებს; იყენებს სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევის მეთოდებს (ტექსტის/ნარატივის ანალიზი, კონტენტანალიზი და სხვა).
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კვლევითი და აკადემიური პროექტების, სადიპლომო ნაშრომის მომზადების დროს მაგისტრი პრაქტიკულად ითავისებს კვლევის ეფექტურად და სიღრმისეულად
წარმართვის უნარს.
მაგისტრს აქვს პოლიტიკური და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სფეროში წამოჭრილი პრობლემების ადეკვატური გადაწყვეტისათვის შესაბამისი
სტრატეგიებისა და პროექტების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განხორციელების უნარი. შეუძლია მონიტორინგისა და შეფასების შესაბამისი კრიტერიუმების
ჩამოყალიბება.
დასკვნის უნარი:
მაგისტრს გააჩნია გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სფეროში არსებული პრობლემების მრავალმხრივი ხედვისა და მათი კრიტიკული ანალიზის უნარი. სწავლისას
მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე, მაგისტრს შეუძლია განხორციელებული სამუშაოს, დასახულ მიზნებთან მისი ადეკვატურობის შეფასება,
მიღებული შედეგებისა და დაშვებული შეცდომების განზოგადება. სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს აბსტრაქტული, ანალიტიკური
აზროვნების უნარს, რომელიც საშუალებას აძლევს მიღებული ინფორმაციის სწორად გააზრების, არგუმენტაციის, ანალიზის, მსჯელობის აგებისა და დამუშავებული
ინფორმაციის სინთეზირების უნარს.
პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგისტრი აანალიზებს პოლიტიკური და მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სფეროში პრაქტიკულ და სამეცნიერო
კვლევით ნაშრომებ, მეცნიერულად ასაბუთებს და გამოაქვს კომპეტენტური დასკვნა.
კომუნიკაციის უნარი:
მაგისტრი ადექვატურად გადასცემს აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებას საკუთარ დასკვნებსა და არგუმენტებს - წერილობითი და ზეპირი ფორმით.
ითვისებს ახალ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებს. ის ფლობს აკადემიური ნაშრომების შექმნის, კვლევითი პროექტების წერილობითი და ზეპირი
ფორმით წარმოდგენის ტექნიკას. მას გააჩნია როგორც განსხვავებული აზრის გაგების, ისე საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი.
სწავლების ფორმატიდან გამომდინარე, მაგისტრი ითვისებს მისთვის უცხო გარემოში სწორი კომუნიკაციის, დროული ადაპტაციისა და ადეკვატური რეაგირების
მეთოდებს. საჭიროების შემთხვევებში, მაგისტრს გააჩნია სხვადასხვა პოლიტიკურ თუ ორგანიზაციულ პროცესებში ინდივიდებისა და ჯგუფების ჩართულობის
უზრუნველყოფისა და მათთან მუშაობის უნარი. სასწავლო ფორმატი მაგისტრს უყალიბებს ლიდერის თვისებებს, ასევე გუნდში ნაყოფიერი მუშაობის უნარ- ჩვევას.
სწავლის უნარი:
მაგისტრს აქვს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით პროფესიული ზრდისკენ სწრაფვა, რაც გულისხმობს, როგორც პრაქტიკული გამოცდილების გაღრმავებას, ასევე
სამეცნიერო საქმიანობის წარმოებას. მაგისტრი დამოუკიდებლად წარმართავს პროცესს, ავლენს სწავლის პროცესის თავისებურებების სრულად გაცნობიერებისა და
სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალ დონეს; სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე დაყრდნობით დამოუკიდებლად იფართოებს ცოდნას; აქვს გამოყენებითი ფსიქოლოგიის
სფეროში უახლესი სამეცნიერო მიღწევების მიდევნებისა და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. მაგისტრი დამოუკიდებლად წარმართავს კვლევით ან პრაქტიკულ
საქმიანობას.
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ღირებულებები:
მაგისტრი პატივს სცემს ადამიანის უფლებებს. აქვს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ღირებულებათა სისტემა; იცნობს და აფასებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს;
აფასებს თავის და სხვების დამოკიდებულებას ამ ღირებულებებისადმი. აქვს
განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასებისა და
პატივისცემის უნარი; სრულად გაცნობიერებული აქვს თანაბარი შესაძლებლობებისა და გენდერული საკითხების მნიშვნელობა.
მაგისტრი სრულად აცნობიერებს და ზედმიწევით იცავს პროფესიული, ფსიქოლოგიური ეთიკის სტანდარტებს - კვლევის დაგეგმვის, განხორციელების, მონაცემთა
ბაზის შექმნისა და კვლევითი ანგარიშის წარმოდგენისას; ფსიქოლოგიური ინტერვენციისა და სოციალური ცვლილებების პროცესში. აქვს კრიტიკის კორექტულად
გამოთქმისა და მიღების უნარი.
სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის ამოცანიდან
გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის
სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.

დაუფლება სწავლების პროცესში

გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3
ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
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გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს
შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს სტუდენტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების
კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის განხორციელებისას სტუდენტის შუალედური შეფასების კომპეტენციის ზღვარი არის 40%, ხოლო დასკვნითი
შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი შეადგენს 50%.

შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი - შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი
მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
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(F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს
შესასწავლი.
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება
დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება
დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის
სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო
შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემის შემადგენელი ნაწილია საშუალო მაჩვენებლის (GPA) გამოანგარიშება. სტუდენტთა შეფასების საშუალო მაჩვენებელი (GPA)
გამოიანგარიშება სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყოველ საგანში მიღებული შეფასების ნამრავლით ამავე საგნის კრედიტზე. საგნებისა და
კრედიტების ნამრავლი ჯამდება და იყოფა გავლილი საგნების კრედიტების ჯამურ რაოდენობაზე. საშუალო მაჩვენებლის დაანგარიშებისათვის ნიშნის ხვედრითი
წილია:
A=4
B = 3, 2
C = 2, 4
D = 1, 6
E = 0, 8

დასაქმების სფერო:
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს მიღებული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებლობა ექნებათ
პროფესიულად განვითარდნენ და წარმატებული კარიერა განახორციელონ როგორც საჯარო სექტორში, ასევე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში
და კერძო სექტორში, ყველგან - სადაც არის მოთხოვნა პოლიტიკური ან მართვის/ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის კომპეტენციებზე, რასაც უზრუნველყოფს
სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმა. პროგრამა იძლევა ღრმა თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას, რაც კურსდამთავრებულებს აძლევს
შესაძლებლობას აწარმოონ კვლევა ან პრაქტიკა გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით.
პროგრამის ხელმძღვანელი:
თინათინ ჩხეიძე
ასოცირებული პროფესორი
გორგასლის ქ. #101
თბილისი, 0108, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 599) 230425
E-mail: t.chkheidze@gmail.com
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საგანმანათლებლოპროგრამის სახელწოდება: სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 180 კრედიტი.
სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 კრედიტს, რომელიც სასურველია დოქტორანტმა დააგროვოს დოქტორანტურაში
ჩარიცხვიდან არანაკლებ ექვსი სემესტრის განმავლობაში.
სადოქტორო პროგრამა შედგება სასწავლო და კვლევითი კომპონენტებისაგან, საიდანაც 60 კრედიტი ეთმობა სასწავლო კომპონენტს, ხოლო
120 კრედიტი - სამეცნიერო-კვლევით კომპონენტს.
სწავლების ენა: ქართული
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: დოქტორანტურა
საგანმანათლებლოპროგრამის ტიპი: აკადემიური
პროგრამის მიზანი: სადოქტორო პროგრამა მიზნად ისახავს სოციალური მეცნიერებების სფეროში თეორიული და პრაქტიკული საკითხების მეცნიერულ კვლევას,
სამეცნიერო კვლევის ხარისხის გაუმჯობესებას, ახალი ცოდნის შექმნას, დარგის განვითარებისთვის ხელის შეწყობას, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის
მაღალკვალიფიციური აკადემიური კადრების მომზადებას, მათ საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში ჩართვას, რაც მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის
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მიერ ქვეყნის განვითარებაში წვლილის შეტანისათვის.
მისიასთან.

შესაბამისად სადოქტორო პროგრამის მიზნები სრულ შესაბამისობაშია უნივერსიტეტის

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია სტუდენტს:









შესძინოს სოციალურ მეცნიერებათა სფეროს ქვედარგში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა;
გამოუმუშაოს არსებული ცოდნის გაფართოების, ინოვაციური მეთოდების გამოყენებისა და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი;
გამოუმუშაოს ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების კრიტიკული ანალიზის, სინთეზისა და შეფასების უნარი;
გამოუმუშაოს საერთაშორისო რეფერირებადი პუბლიკაციების სტანდარტების შესაბამისად სამეცნიერო ნაშრომის გაფორმებისა და
გამოქვეყნების უნარი;
ამოუმუშაოს სამეცნიერო კვლევის აკადემიურად სტრუქტურირების, ლოგიკური მსჯელობისა და არგუმენტირების, აგრეთვე სამეცნიერო
კვლევის შედეგების განზოგადების უნარი;
გამოუმუშაოს პრობლემათა იდენტიფიცირებისა და ანალიზის, აგრეთვე პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
გამოუმუშაოს პრაქტიკულ საქმიანობაში სწავლების უახლესი მეთოდების გამოყენების უნარი;
გამოუმუშაოს სოციალურ მეცნიერებათა ქვედარგში გლობალურ პრობლემატიკაში იოლად ადაპტირების უნარი.

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე
პირს, გამონაკლისი დაიშვება სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით კვალიფიკაციის შეფასების მიხედვით. დეტალები მისაღები პროცედურების შესახებ იხ.
ვებგვერდზე: https://gipa.ge
დოქტორანტობის კანდიდატს მოეთხოვება ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა, რაც უნდა დადასტურდეს შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდით ან შესაბამისი
ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატით. ინგლისური ენის გამოცდისგან ან შესაბამისი სერტიფიკატის წარმოდგენისგან
თავისუფლდება დოქტორანტობის კანდიდატი, თუ საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ, სამაგისტრო ან საბაკალავრო პროგრამა გავლილი აქვს ინგლისურ ენაზე.
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დოქტორანტობის კანდიდატი, რომელსაც ქართულენოვან პროგრამაზე სურს სწავლა და მისი მშობლიური ენა არ არის ქართული, წარმოადგენს ქართული
ენის B2 დონის დამადასტურებელ სერტიფიკატს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ან ჩააბარებს გამოცდას ქართულ ენაში.

სწავლის შედეგები/ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები:
სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ დოქტორანტი წარმოადგენს დარგის ექსპერტს, რომელსაც აქვს უნარი შექმნას ახალი ცოდნა, შეიმუშაოს ახლებური
კვლევითი და ანალიტიკური მიდგომები, დამოუკიდებლად და მაღალკვალიფიციურად შეასრულოს კვლევა თანამედროვე მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით, რომლის
შედეგებიც გამოქვეყნებას იმსახურებს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში. პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სასწავლო და კვლევითი პროცესის დაგეგმვა
და განხორციელება მისი სპეციალობით, სალექციო კურსის მომზადება და ჩატარება, სხვა კვლევითი პროექტისთვის ზედამხედველობის გაწევა. მომიჯნავე დარგების
წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა ინტერდისციპლინარული კვლევის შესრულების დროს.
სადოქტორო პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს აქვს:
ცოდნა და გაცნობიერება:
 სოციალური მეცნიერებების ერთ-ერთი დარგის უახლეს ან/და აქტუალურ მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც არსებული ცოდნის გაფართოებისა და
ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას იძლევა რეფერირებადი პუბლიკაციისთვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე.
 ფლობს დარგში სამეცნიერო კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდებს.
 არსებულ ცოდნას კრიტიკულად იაზრებს და ნაწილობრივ გადაფასების გზით აცნობიერებს ცოდნის განახლებულ ფარგლებს.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება:
 სწავლის დროს მიღებული ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე დამოუკიდებლად გეგმავს, ახორციელებს და ზედამხედველობს კვლევას.
 შეიმუშავებს ახლებურ კვლევით და ანალიტიკურ მეთოდებს.
 დამოუკიდებლად არჩევს საკვლევ საკითხებს, აყალიბებს კვლევის კითხვებს და ჰიპოთეზებს
 ირჩევს ახალი ცოდნის შექმნაზე ორიენტირებულ ინოვაციურ კვლევის სტრატეგიას.
დასკვნის უნარი:
 აქვს ლოგიკური აზროვნების, კრიტიკული ანალიზის, შეფასებისა და ცოდნის სინთეზის უნარი;
 კრიტიკულად აანალიზებს რთულ და ხშირად წინააღმდეგობრივ იდეებსა და მიდგომებს, ახალი მეთოდოლოგიის შემუშავების და
 განვითარების ხელისშეწყობის მიზნით.
 სინთეზის და შეფასების საფუძველზე, დამოუკიდებლად იღებს სწორ და ეფექტურ გადაწყვეტილებას.
 კვლევის შედეგების საფუძველზე აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს.
 აქვს პრობლემების მეცნიერული ინტერპრეტირების უნარი, რაც საჭიროა საერთაშორისო სტანდარტის დონეზე საერთაშორისო
 რეფერირებადი პუბლიკაციის გამოქვეყნებისათვის.
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კომუნიკაციის უნარი:
 სამეცნიერო მოხსენებების და პრეზენტაციების მომზადების უნარი, როგორც სპეციალისტებისთვის, ასევე ფართო აუდიტორიისათვის;
 დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოაჩენს ახალ ცოდნას არსებულთან ურთიერთკავშირში.
 დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე ერთვება დისკუსიაში სამეცნიერო საზოგადოებასთან ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე, ჯგუფში მუშაობის,
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის, სამეცნიერო პუბლიკაციების გამოქვეყნების გზით.
სწავლის უნარი:
 სწავლის და კვლევის პროცესში უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ავითარებს, კრიტიკულად იაზრებს და ნერგავს ახალ იდეებს.
 განსაზღვრავს სწავლის საჭიროებებს, დამოუკიდებლად გეგმავს/ახორციელებს, სწავლას და სასწავლო პროცესს
 ეფექტიანად მართავს დროსა და რესურსებს.
ღირებულებები
 იკვლევს ღირებულებათა დამკვიდრების გზებს, შეიმუშავებს მათ დასამკვიდრებლად ინოვაციურ მეთოდებს.
 იცავს პროფესიონალური საქმიანობის ეთიკის ნორმებს.
 აფასებს და პატივს სცემს კოლეგების აზრს.
 მოქმედებს სამეცნიერო ეთიკის პრინციპების შესაბამისად.

სწავლება-სწავლის მეთოდები:
☒ ლექცია
☒ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
☒ პრაქტიკული მუშაობა
☒ სემინარი
☐ ელექტრონული რესურსით სწავლება
☐ ელექტრონული სწავლება
☒ სხვა
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პროფესორი შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილი მეთოდებიდან ერთ ან რამდენიმე მეთოდს, ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს კონკრეტული სასწავლო კურსის
ამოცანიდან გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.
დასაქმების სფერო:
სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს აკადემიური თანამდებობა
დაწესებულებებში, სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტებში, კერძო/დამოუკიდებელ კვლევითი ორგანიზაციებში და ა.შ.

უმაღლეს

საგანმანათლებლო

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი და მისი შეფასების სისტემა
სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი შედგება სავალდებულო და არჩევითი ელემენტებისაგან. ინდივიდუალურ სასწავლო/კვლევით გეგმას, სოციალურ
მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის სქემის ფარგლებში, ადგენს დოქტორანტი სამეცნიერო ხელმძღვანელთან და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელთან
შეთანხმებით.
სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტი, სავალდებულო და არჩევითი ელემენტების შინაარსი და შეფასების სისტემა აისახება კონკრეტულ სილაბუსში
და ეცნობება დოქტორანტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
სადოქტორო პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო კომპონენტის არჩევითი ელემენტებით განსაზღვრული სასწავლო აქტივობების ნაცვლად, დოქტორანტს შეიძლება
ეღიაროს:


საქართველოს სხვა აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსი. ამასთან, საქართველოს სხვა აკრედიტებულ
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების აღიარება ხდება უნივერსიტეტში სტუდენტთა მობილობის ფარგლებში
გადმოსულ და აღდგენილ სტუდენტთა კრედიტების აღიარების წესით განსაზღვრული პრინციპებით.



უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსი. ამასთან, უცხოეთის აკრედიტებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გავლილი სასწავლო კურსის კრედიტების აღიარება ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტის დაუფლება ითვალისწინებს დოქტორანტის
აქტიურ მონაწილეობას სწავლების პროცესში და ეფუძნება შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს.
სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისას დოქტორანტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონე ფასდება ,,უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3
ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის შესაბამისად.
სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება მოიცავს
შეფასების ფორმებს - შუალედურ (ერთჯერად ან მრავალჯერად) და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).
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შუალედური და დასკვნითი შეფასება (შეფასების ფორმები) მოიცავს შეფასების კომპონენტს/კომპონენტებს, რომელიც განსაზღვრავს დოქტორანტის ცოდნის ან/და
უნარის ან/და კომპეტენციების შეფასების ხერხს/ხერხებს (ზეპირი/წერითი გამოცდა, ზეპირი/წერითი გამოკითხვა, საშინაო დავალება, პრაქტიკული/თეორიული
სამუშაო და სხვ.). შეფასების კომპონენტი აერთიანებს შეფასების ერთგვაროვან მეთოდებს (ტესტი, ესე/ესეი, დემონსტრირება, პრეზენტაცია, დისკუსია,
პრაქტიკული/თეორიული დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა და სხვ). შეფასების მეთოდი/მეთოდები იზომება შეფასების
კრიტერიუმებით ანუ შეფასების მეთოდის საზომი ერთეულით, რითაც დგინდება სწავლის შედეგების მიღწევის დონე.
შეფასების თითოეულ ფორმასა და კომპონენტს შეფასების საერთო ქულიდან (100 ქულა) განსაზღვრული აქვს ხვედრითი წილი საბოლოო შეფასებაში, რაც აისახება
კონკრეტულ სილაბუსში და ეცნობება დოქტორანტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში. სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის
განხორციელებისას დოქტორანტის შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი აისახება კონკრეტულ სილაბუსში
და ეცნობება დოქტორანტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
დაუშვებელია კრედიტის მინიჭება შეფასების მხოლოდ ერთი ფორმის (შუალედური ან დასკვნითი შეფასება) გამოყენებით. დოქტორანტს კრედიტი ენიჭება მხოლოდ
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი

შეფასების 91-100 ქულა;

(B) ძალიან კარგი

მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;

(C) კარგი

მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;

(D) დამაკმაყოფილებელი

მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;

(E) საკმარისი

მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.

სადოქტორო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემა უშვებს ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა

(F) ჩაიჭრა

მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ დოქტორანტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება
და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;
მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები,რაც ნიშნავს, რომ დოქტორანტის მიერ ჩატარებული სამუშაო
არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი
გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე
მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი
შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში.
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დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში,
დოქტორანტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.
პროსპექტუსის დაცვა
მესამე სემესტრში დოქტორანტი ვალდებულია წარმოადგინოს სადოქტორო ნაშრომის პროსპექტუსი დარგობრივ კომისიასთან, რომელიც არის სადისერტაციო კვლევის
პროექტი. პროსპექტუსი წარმოადგენს მიმოხილვითი კვლევის და ანალიზის შედეგს, სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარ მონახაზს, რომელიც დოქტორანტმა მესამე
სემესტრში უნდა დაასრულოს და წარმოადგინოს. პროსპექტუსში უკვე ჩანს საკვლევი საკითხის სიახლე და აქტუალურობა, შერჩეული თემის სამეცნიერო და
პრაქტიკული ღირებულებების ლოგიკური განმარტება და დასაბუთება.
ავტორს გააზრებული უნდა ჰქონდეს ის მეთოდები, რომლის გამოყენებითაც შეეცდება კვლევის ჩატარებას. ასევე უნდა გააჩნდეს ლოგიკური მსჯელობის შედეგად
დასაბუთებული წინასწარი შეხედულება/მოლოდინი კვლევის მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. უნდა იცოდეს თუ რა ტიპის რესურსებს (ლიტერატურა,
სტატისტიკა) დაეყრდნობა და სად შეიძლება ამ რესურსის მოძიება. კვლევის ხელმძღვანელის თანხმობის საფუძველზე, პროსპექტუსის დასრულების შემდეგ
დოქტორანტი წარუდგენს მას დარგობრივი კომისიის წევრებს. პროსპექტუსში უკვე აღწერილია სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. პროსპექტუსი უნდა
შესრულდეს 12 ზომა სილფაენის შრიფტით, სტრიქონებს შორის დაშორება 1. 5 და შეადგენდეს მინიმუმ 30 გვერდს.

სადოქტოროდისერტაციის დაცვის წინაპირობა
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის კვლევითი კომპონენტი, სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისა და დაცვის გარდა, სავალდებულო წესით ითვალისწინებს:


სამეცნიერო

სტატიის

პუბლიკაციას

რეფერირებად/რეცენზირებად

(რაც

დასტურდება

შესაბამისი

საერთაშორისო კლასიფიკატორით ან სხვა

საერთაშორისო დოკუმენტით) ელექტრონულ და/ან ბეჭდურ ჟურნალში, საზღვარგარეთ გამოცემულ შესაბამის დარგობრივ საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალში, ან საზღვარგარეთ გამოცემულ საერთაშორისო კონფერენციის მასალებში (ე. წ. Proceedings); თუ აღნიშნული ჟურნალი შედის

ისეთ სამეცნიერო

ჟურნალების ბაზაში, როგორიცაა - (Thomson Reuters Master Journal List, Scopus, Ulrich’s Index, ERIH, EBSCOHost, Latindex Catalogue etc), მაშინ ერთიც სამეცნიერო
სტატიის გამოქვეყნებაც საკმარისია.


მინიმუმ ერთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას (პირადად მოხსენების გაკეთებას).

დოქტორანტს სამეცნიერო სტატია გამოქვეყნებულად ეთვლება, თუ:




დაბეჭდილია ჟურნალის შესაბამისი ტომი (ან გადაცემულია/ჩაშვებულია დასაბეჭდად);
ნაშრომი განთავსებულია ჟურნალის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით დოქტორანტი თავისუფლდება სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნების ვალდებულებისაგან, თუ მას სადოქტორო
თემასთან დაკავშირებით გამოცემული აქვს შესაბამისი მონოგრაფია.
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თუ დოქტორანტს სამეცნიერო სტატია არ აქვს გამოქვეყნებული ისეთ სამეცნიერო ჟურნალების ბაზაში, როგორიცაა - (Thomson Reuters Master Journal List, Scopus, Ulrich’s
Index, ERIH, EBSCOHost, Latindex Catalogue etc), მაშინ უნდა წარმოადგინოს უცხოელი პროფესორის რეცენზია რომელიმე სამეცნიერო სტატიაზე ან სადისერტაციო
ნაშრომის ავტორეფერატზე.

სოციალურმეცნიერებათა სადოქტოროსაგანმანათლებლოპროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი და მისი შეფასების სისტემა (120 ECTS)
დოქტორანტურის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტია სადისერტაციო ნაშრომი (დისერტაცია), რომლის შესრულება დასტურდება სადისერტაციო ნაშრომის
წარმოდგენითა და დაცვით (პრეზენტაციით, სამეცნიერო დისკუსიით).
დისერტაცია უნდა წარმოადგენდეს დოქტორანტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგს. დისერტაცია უნდა ასახავდეს თეორიული და/ან
ემპირიული კვლევის მეცნიერულად დასაბუთებულ შედეგებს და/ან წყვეტდეს აქტუალურ სამეცნიერო პრობლემას, ახასიათებდეს მეცნიერული სიახლე და წვლილი
შეჰქონდეს სოციალურ მეცნიერებათა განვითარებაში.
დისერტაციაზე მუშაობა ძირითადად მიმდინარეობს ხელმძღვანელობით განხორციელებული კვლევისა და დოქტორანტის დამოუკიდებელი მუშაობის ფორმატში.
დამოუკიდებელი მუშაობა ხორციელდება კვლევითი საქმიანობის სახით და ძირითადად კონცენტრირებულია მინიმალური ხელშეწყობის პირობებში მეცნიერულ
თვითგანვითარებაზე.
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის შეფასება წარმოებს ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით
გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების სისტემის
შესაბამისად.
დისერტაცია ფასდება იმავე ან მომდევნო სემესტრში, რომელშიც დოქტორანტი დაასრულებს მასზე მუშაობას. ამასთან, დისერტაცია ფასდება ერთჯერადად,
დასკვნითი შეფასებით. დისერტაციის დაცვა წარმოებს სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე საჯაროდ. დისერტაციის შესაფასებლად სადისერტაციო საბჭო
გადაწყვეტილებას იღებს დახურულ დასკვნით სხდომაზე. სადისერტაციო საბჭოს თითოეული წევრი სადისერტაციო ნაშრომს აფასებს კონფიდენციალურად, 100
ქულიანი სისტემით, შედეგის მიღწევის დადგენილი მეთოდებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად. სადისერტაციო საბჭოს წევრთა შეფასების საფუძველზე
განისაზღვრება საბოლოო ქულა - საშუალო არითმეტიკული (მიღებული ქულების ჯამი გაყოფილი კომისიის წევრთა რაოდენობაზე), რომელსაც შეეფარდება
ლათინური შეფასება. დისერტაციის საბოლოო შეფასება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.
დისერტაციის შეფასებისთვის გამოიყენება ხუთი დადებითი და ორი უარყოფითი შეფასება.
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დისერტაციის დადებითი შეფასება წარმოებს შემდეგი სისტემის მიხედვით:
ფრიადი (summa cum laude)
ძალიან
laude)

კარგი

(magna

მაქსიმალური
მეტი

შესანიშნავი ნაშრომი
cum

შედეგი,
რომელიც
აღემატება

წაყენებულ

მოთხოვნებს

კარგი (cum laude)

შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება

საშუალო (bene)

საშუალო დონის ნაშრომი,
მოთხოვნებს აკმაყოფილებს

დამაკმაყოფილებელი (rite)

შედეგი,
რომელიც,
ხარვეზების
მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს

რომელიც

ყოველმხრივ

წაყენებულ

მიუხედავად,

შეფასების

91%

და

მაქსიმალური შეფასების 81-90%
მაქსიმალური შეფასების 71-80%

ძირითად
წაყენებულ

მაქსიმალური შეფასების 61-70%
მაქსიმალური შეფასების 51-60%

დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
დისერტაციის უარყოფითი შეფასება წარმოებს შემდეგი სისტემის მიხედვით:

არადამაკმაყოფილებელი
(insufficient)

არადამაკმაყოფილებელი დონის ნაშრომი, რომელიც ვერ
აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში არსებული
მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო

მაქსიმალური შეფასების 41- 50%

სრულიად
არადამაკმაყოფილებელი
(sub omni canone)

შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ
აკმაყოფილებს

მაქსიმალური შეფასების 40% და
ნაკლები

არადამაკმაყოფილებელი (insufficienter) შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტს ენიჭება უფლება ერთი წლის განმავლობაში გადამუშავებული
სადისერტაციო ნაშრომი თავიდან წარმოადგინოს. ამ მიზნით, მას უფლება აქვს შედეგის გამოცხადებიდან ერთი თვის განმავლობაში სამეცნიერო საბჭოს წარუდგინოს
განცხადება ნაშრომის გადამუშავებისა და დისერტაციის განმეორებითი დაცვის მოთხოვნით.
არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) შეფასების მიღების შემთხვევაში დოქტორანტი კარგავს იგივე სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენის უფლებას.
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დისერტაციის შეფასებისას გამოყენებული უნდა იყოს შედეგის შეფასების შემდეგი მეთოდები და კრიტერიუმები:
№

შედეგის მიღწევის შეფასების მეთოდები და კრიტერიუმები

მაქსიმალური შეფასების
%

1

დისერტაციის წერითი შეფასება

50%,მ.შ.

დარგის/ქვედარგის ან/და დარგთაშორისი სფეროს განვითარებაში დისერტანტის მიერ შეტანილი წვლილი

10%

1.2

სადისერტაციო ნაშრომის სათანადო სტრუქტურისა და სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც დასახული
კვლევითი ამოცანის ოპტიმალური გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა

10%

1.3

დისერტაციის კვლევითი ამოცანის/ამოცანების გადაწყვეტის სრულყოფილება

10%

1.4

საკვლევ თემასთან დაკავშირებული წყაროების, სამეცნიერო და ციტირებული
ფაქტობრივი მონაცემების დამუშავების სისრულე და კრიტიკული ანალიზი

1.5

დისერტაციის გაფორმების (მათ შორის მითითების/ციტირების) სათანადო წესის/წესების დაცვა

10%

2

პრეზენტაცია

40%,მ.შ.

2.1

სადისერტაციო თემის აქტუალობა და სიახლე; სადისერტაციო თემის სისტემური კვლევა და კავშირი კვლევის
მიზნებთან და შედეგებთან

10%
10%

2.2

კვლევის პროცესში ადეკვატური მეცნიერული მეთოდების შერჩევა და გამოყენება; წყაროებზე, სამეცნიერო
ლიტერატურაზე და ფაქტობრივ მონაცემებზე დაფუძნებული დასკვნები/კვლევის შედეგები

2.3

სადისერტაციო ნაშრომში დასმული ძირითადი პრობლემის/პრობლემების წარმოჩენა

10%

2.4

პრეზენტაციის სტრუქტურა (ვიზუალური და შინაარსობრივი მხარე)

10%

3

დისკუსია

10%,მ .შ .

3.1

დაცვის პროცესში დასმულ კითხვებზე ადეკვატური და დასაბუთებული პასუხების გაცემა

10%

1.1
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პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნათია ჭიღვარია
პროფესორი
იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 595) 659556
E-mail: n.tchigvaria@gipa.ge
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პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები
მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:

იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 120 კრედიტი

იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომელთაც არა აქვთ ქართული ენის კომპეტენცია - 150 კრედიტი
სწავლების ენა: ქართული
პროგრამის მიზანი:
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები“ მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც
შეძლებს შეიმუშაოს სამუშაოს ნეგატიური ასპექტებისგან დასაქმებულთა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირების სიცოცხლის, საქმიანობისთვის საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შრომის დაცვითი ღონისძიებების დანერგვასა და მართვას.
სწავლის შედეგები:კურსდამთავრებულს შეუძლია:
 შეადგინოს უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოსდაცვითი გეგმა;
 შეიმუშაოს და განაახლოს პროცედურები და ინსტრუქციები;
 შეაფასოს პროფესიული დაზიანებები და აკონტროლოს რისკი;
 შეაფასოს, გააკონტროლოს და განსაზღვროს ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების პრევენციული ზომები;
 დაიცვას ელექტროუსაფრთხოებისა და სახანძრო უსაფრთოების წესები;
 განახორციელოს ევაკუაციის პროცესები;
 გაწიოს პირველადი გადაუდებელი დახმარება;
 გაატაროს საფრთხეების პრევენციისა და რისკების შემცირების ღონისძიებები;
 აკონტროლოს სამუშაო ადგილზე ადამიანთა და სამსახურებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოდ გადაადგილება;
 შეაფასოს გარემოზე, ეკონომიკასა და საზოგადოებაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ზემოქმედების გავლენა;
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განახორციელოს გარემოსდაცვითი სისტემის აუდიტი და მონიტორინგი;
დაგეგმოს უსაფრთხო სასმელი წყლის დაცვისა და გამოყენების ნორმების დაცვით მოქმედება;
აკონტროლოს წყლის წყაროების დაბინძურება;
აკონტროლოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ჰაერში გაფრქვევის შემცირება.

პროფესიული

საგანმანათლებლო

პროგრამის

მიხედვით

შრომის

უსაფრთხოებისა

და

გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერი/სპეციალისტი შეიძლება

დასაქმდეს:
სხვადასხვა სფეროების: მშენებლობის, ელექტრომომარაგების, წყალმომარაგების, ნავთობისა და გაზის, ლოჯისტიკის, ტრანსპორტის, მძიმე მრეწველობის, სამთო
მრეწველობის, საზღვაო პორტების, კომუნიკაციების, ტურიზმის, სარესტორნო, გასართობ, სავაჭრო, საგანმანათლებო დაწესებულებებში:
















უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად;
ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტორად/მენეჯერად;
შრომის, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ინსპექტორად/მენეჯერად;
დაბინძურების ინსპექტორად;
ჯანსაღი სამუშაო გარემოს დაცვის ოფიცერად;
შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის მრჩეველად;
გარემოს დაცვის მრჩეველად;
შრომის ჰიგიენის სპეციალისტად/მენეჯერად;
ნარჩენების შეგროვების სპეციალისტად;
ნარჩენების დამუშავება-მოცილების სპეციალისტად;
დაბინძურებისაგან გასუფთავება-ნარჩენების მართვის ინსპექტორად;
უსაფრთხოების დაცვის სპაციალისტად/ მენეჯერად;
შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად;
სახელმწიფოს შრომის ინსპექტირების სამსახურებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან სპეციალისტად;
სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერად ან
სპეციალისტად.

მოდულების, ქართული ენა A2 და ქართული ენა B1 გავლა სავალდებულოა მხოლოდ იმ ჩარიცხული პირებისთვის, რომლებსაც არ უდასტურდებათ ქართული ენის
კომპეტენცია. აღნიშნული პირებისათვის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლება იწყება ქართული ენის მოდულებით.
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სწავლის შედეგების მიღწევის დადასტურება
კრედიტის მინიჭება ხორციელდება სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურების საფუძველზე. სწავლის შედეგის მიღწევის დადასტურება შესაძლებელია:
ა) წინმსწრები ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარებით (ჩათვლა);
ბ) არაფორმალური განათლების გზით მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარება განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით;
გ) სწავლის შედეგების დადასტურება შეფასების გზით.
არსებობს განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება. განმავითარებელი შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქულების, ასევე ჩათვლის პრინციპების
გამოყენებით.
განმსაზღვრელი შეფასება ითვალისწინებს მხოლოდ ჩათვლის პრინციპებზე დაფუძნებული (კომპეტენციების დადასტურებაზე დაფუძნებული) სისტემის გამოყენებას
და უშვებს შემდეგი ორი ტიპის შეფასებას:
ა) სწავლის შედეგი დადასტურდა;
ბ) სწავლის შედეგი ვერ დადასტურდა.
განმსაზღვრელი შეფასებისას უარყოფითი შედეგის მიღების შემთხვევაში პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს პროგრამის დასრულებამდე მოითხოვოს
სწავლის შედეგების მიღწევის დამატებითი შეფასება.

პროგრამის ხელმძღვანელი:
ნანა ქაშაკაშვილი
იეთიმ გურჯის ქ. #7ბ
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ: (995 32) 2 497545
მობ: (995 591) 194313
E-mail: n.kashakashvili@gipa.ge
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