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პროგრამის მიზანი 

• მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მასობრივი 
კომუნიკაციის სფეროს ფართო პროფილის სპეციალისტის მომზადება, რომელსაც 
გაცნობიერებული ექნება მასობრივი კომუნიკაციის არსი, ძირითადი თავისებურებები, 
პრინციპები, ღირებულებები, მედიის სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, 
კულტურული, სოციალური მნიშვნელობა და ასპექტები, ეროვნული და საერთაშორისო 
ჟურნალიზმის არსი და თავისებურებები; 

• ექნება ფართო ცოდნა და უნარ–ჩვევები მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში, კერძოდ, მასობრივი 
კომუნიკაციის საშუალებებში (პრესა, რადიო–ტელევიზია, ინტერნეტჟურნალისტიკა, ახალი 
მედია), სამთავრობო და არასამთავრობო დაწესებულებების საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სამსახურებში, პრესცენტრებში, საინფორმაციო სააგენტოებში პრაქტიკული და პროფესიული 
საქმიანობისათვის. 

• თანამედროვე პროფესიული სტანდარტებით ინფორმაციის წარმოებისა და მასობრივი 
კომუნიკაციის საშუალებებით (ბეჭდური, აუდიო-ვიზუალური, ელექტრონული) გავრცელების 
თანამედროვე სტანდარტებისა და ტექნოლოგიების სწავლება; 

• მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში  მიმდინარე პროცესების აღქმა-გააზრებისა და  შეფასების 
უნარი; 

• პროფესიული ეთიკისა და მასკომუნიკაციების კონცეპტუალური ღირებულებების 
დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი; 

• პროფესიულ საქმიანობაში სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულებების 
ერთგულებისა და დაცვის უნარი; 
დასმული პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, 
დასაბუთების, გადაწყვეტის მიღების უნარები. 

 
პროგრამის აღწერა 

მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრიატის  საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს 
ხანგრძლივობა 8 სემესტრი (4 სასწავლო წელი).  (წელიწადში  60კრედიტი,  სემესტრში – 30 კრედიტი). 
სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვის შესაბამისად, კრედიტების რაოდენობა ერთ წელიწადში 
შეიძლება 60 კრედიტზე  ნაკლები ან მეტი იყოს, მაგრამ არაუმეტეს 75 კრედიტისა. 
 
მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრიატის  სასწავლო პროგრამა შედგება არასპეციალობის 
(საფაკულტეტო) სავალდებულო საგნების,  რასპეციალობის (საფაკულტეტო)    არჩევითი  საგნების 
უცხოური ენის, სპეციალობის სავალდებულო საგნების, პეციალობის არჩევითი საგნების  სასწავლო 
მოდულებისგან და   პრაქტიკული და კვლევითი უნარების გამომუშავებაზე ორიენტირებული 
სასწავლო კურსებისგან 
 
მოდულში გაერთიანებული სასწავლო კურსები ერთმანეთთან ლოგიკურ კავშირშია. თითოეულის   
შესწავლა შესაძლოა პროგრამის  კურიკულუმის სხვა სასწავლო კურს(ებ)ის  შესწავლის წინაპირობა 
იყოს. 
მასობრივი კომუნიკაციის  საბაკალავრო პროგრამის ელემენტები (240 ECTS) 
1. არასპეციალობის (საფაკულტეტო) სავალდებულო საგნები  -  19  ECTS 
2. არასპეციალობის (საფაკულტეტო)  არჩევითი  საგნები - 15  ECTS 
3. უცხოური ენის მოდული – 22 ECTS  
4. სპეციალობის სავალდებულო  საგნების მოდულები - 134 ECTS 
5. სპეციალობის არჩევითი  საგნები - 28  ECTS 
6.პრაქტიკული და კვლევითი უნარების გამომუშავებაზე ორიენტირებული სასწავლო                 

კურსები  -      22  ECTS 
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7. თავისუფალი კომპონენტების მოდულები   (სულ რვა მოდული)  – თითოეული  30 ECTS 
 

საფაკულტეტო სავალდებულო საგნები  -  (19  ECTS) 
 
 
სტუ ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით ფაკულტეტის საბაკალავრო 
საგანმანათლებლო პროგრამებში სავალდებულოა სტუდენტებისათვის ისეთი საგნების შეთავაზება, 
როგორებიცაა პოლიტოლოგია, ფილოსოფიის შესავალი, წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები. 
საფაკულტეტო სავალდებულო და ასევე არჩევითი სასწავლო კურსების საფუძველზე სტუდენტი იძენს 
პროფესიული პრაქტიკისათვის აუცილებელ ტრანფერულ უნარებს. 
 

საფაკულტეტო  არჩევითი  საგნები - (15  ECTS) 
 
სტუდენტს თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე არასპეციალობის (არამასობრივი კომუნიკაციის) 
დისციპლინებში დასაშვებია 15   ECTS დაგროვება. 
არჩევითი სასწავლო კურსები მოიცავს სოციოლოგიის, გამოყენებითი ფსიქოლოგიის, საქართველოს 
ისტორიისა და  კულტურის, კილტურისა და თანამედროვეობის, დემოკრატიისა და 
თანამედროვეობის, ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკის სასწავლო კურსებს, რომლებმაც 
სტუდენტს უნდა შესძინონ ზოგადტრანსფერული ცოდნა და პრაქტიკული უნარები პროფესიულ 
სფეროში წარმატებული საქმიანობისათვის. 
 
 

უცხოური ენის მოდული (22 ECTS) 

უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) ენის  შესწავლა სავალდებულოა არანაკლებ 
2 2 კრედიტის მოცულობით. 
 
 

სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო კურსები და  მოდულები - (134 ECTS) 
 
 
სპეციალობის სავალდებულო  სასწავლო კურსები   მოიცავს ისეთ დისციპლინებს, როგორებიცაა 
შესავალი მასკომუნიკაციაში, ბეჭდური მედია, მედიანიუსები, ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია, 
თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია, პროფესიული ოსტატობა, ახალი მედია, ანალიზური 
ჟურნალისტიკა, მეტყველების კულტურა,  მედიაპროდუქციის რედაქტირება, რეკლამა 
მასკომუნიკაციაში, თანამედროვეობის პრობლემატიკა მასკომუნიკაციაში, მასკომუნიკაციის 
სამართლებრივი რეგულირება, ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები), მედია 
დაგეგმარება, ვიზუალური მასკომუნიკაციის საფუძვლები.  
ცხადია, რომ აღნიშნული სასწავლო კურსები სტუდენტს მისცემს მასობრივი კომუნიკაციის  
პროფესიული სფეროს ძირითად სასაფუძვლო  ცოდნას სპეციალობის აუცილებელი ელემენტებისა და 
ასპექტების თვალსაზრისით. ამავე სასწავლო კურსებში მოაზრებულია ორი სასწავლო კურსი – 
არჩევნების   სამართლებრივი ტექნოლოგიები და ბიზნესის საფუძვლები, რომლებიც უშუალოდ 
ჟურნალისტიკის პროფესიული საქმიანობის ასპექტებს მოიცავს, ამასთან ერთი – არჩევნების   
სამართლებრივი ტექნოლოგიები ისწავლება საქართველოს ცესკოს სპეციალისტების მიერ, ამ 
დაწესებულებასთან საქართველოს ტექნიკურ  უნივერსიტეტთან  გაფორმებული მემორანდუმის 
საფუძველზე. 
ამას გარდა, სპეციალობის სავალდებულო საგნებში შედის ორი მოდული: 

• „მედიატექნოლოგიები“ 
• „თანამედროვე მედიასისტემები და საზოგადოება“ 

პირველი მოდული აერთიანებს ოთხ სავალდებულო და რვა არჩევით სასწავლო კურსს (30 ECTS); 
მეორე მოდულში გაერთიანებულია ექვსი  სავალდებულო (42 ECTS) და შვიდი არჩევითი საგანი (18 
ECTS). 
სპეციალობის არჩევითი საგნები სტუდენტს საკუთარი სურვილისა და ინტერესის გათვალისწინებით 
ცალკეულ დარგებში  ცოდნის გაღრმავების საშუალებას აძლევს. 
ამავე მიზანს ემსახურება თავისუფალი კომპონენტების მოდულები: 

• კერძო სამართლის საფუძვლები –  (30 ECTS); 
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• სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის საფუძვლები – (30 ECTS);    
• უცხოური ენების (პროფესიული თარგმანი) – (30 ECTS);    
• საერთაშორისო ურთიერთობის  საფუძვლები – (30 ECTS);    
• კონფლიქტის მენეჯმენტი – (30 ECTS);   
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები  – (30 ECTS);    
• საჯარო სამართლის საფუძვლები – (30 ECTS);    
• ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის საფუძვლები – (30 ECTS);    

თითოეული მოდული 6–6 სასწავლო კურსს აერთიანებს. 
 
 

კვლევითი უნარების  გამომუშავებაზე ორიენტირებული 
სასწავლო კურსი (12 ECTS) 

 
 
მასობრივი კომუნიკაციის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა არჩევითი კომპონენტის სახით 
12 კრედიტის ფარგლებში ასევე ითვალისწინებს  კვლევითი უნარებისა და დამოუკიდებელი მუშაობის 
განვითარებაზე ორიენტირებულ კომპონენტს –  საბაკალავრო ნაშრომს  (იხ. დანართი 1). 
 
 
 

 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი  
სახელმწიფო სერტიფიკატის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს, რომელიც ჩაირიცხება 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

 
 
სწავლის შედეგები/კომპეტენციები (ზოგადი და დარგობრივი) 
მოკლე ციკლის სწავლის შედეგები: 
   
ცოდნა და გაცნობიერება: 
 

• პოლიტიკის ძირითადი კატეგორიების, მოდელებისა და თეორიების გაცნობიერება; 
• მასობრივი კომუნიკაციის  სფეროს არსის, პრინციპების, ღირებულებების ცოდნა; მისი 

სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული 
მნიშვნელობისა და აპექტების გაცნობიერება; 

• სტუდენტი გააცნობიერებს ინფორმატიკასა და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში მიღებული 
ცოდნის, როგორც საერთო მეთოდოლოგიური და ინსტრუმენტული საშუალებების როლსა და 
ადგილს შემდგომ საქმიანობაში.  შეისწავლის ინფორმაციისა და ინფორმაციული პროცესების 
ცნებებს, შეისწავლის ინფორმაციის კომპიუტერული დამუშავების პრინციპებს; 

• გაცნობირებული აქვს  ფილოსოფიური კატეგორიები და ცნებები; 
• პროფესიული და არაპროფესიული სფეროებისათვის საჭირო  წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის 

დამყარების ცოდნა ვერბალიზების   თანამედროვე სტანდარტების გამოყენებით; 
•  სოციოლოგიის კანონზომიერებათა  გააზრება და გაცნობიერება; 
• ადამიანის ფსიქიკის ზოგად კანონზომიერებათა გაცნობიერება; 
•  მასკომუნიკაციის თანამედროვე თეორიების, პრინციპებისა და მეთოდების კრიტიკული 

გააზრება და ცოდნა; 
• დემოკრატიისა და მოქალაქეობის განმარტება, არსი და მნიშვნელობა;კონსტიტუციის არსი და 

ზოგადი პრინციპები;ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმები;ხელისუფლების დანაწილების 
პრინციპი;სახელმწიფო მმართველობის ფორმების ცნება და შინაარსი; საზოგადოების 
დემოკრატიული განვითარების აუცილებლობის გაცნობიერება და მასთან დაკავშირებული 
პრობლემები და მსოფლიო პრაქტიკა; 
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•  აცნობიერებს კულტურულ ფასეულობებს; 
• საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ზოგადი ცოდნა და გათავისება; 
• ენის დამოუკიდებლად გამოყენებისათვის (B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 ) შესაბამისი ლექსიკური მარაგისა 

და სინტაქსური კონსტრუქციების თავისებურებათა გაცნობიერება; 
• მედიის თეორიული საფუძვლების, ფუნქციონირების პრინციპების, თანამედროვე ინფორმაციულ 

საზოგადოებაში მისი მნიშვნელობის ცოდნა; 
• მასკომუნიკაციის ფუნქციური სტილის, მედიატექსტის აზრობრივ-ლოგიკური სიცხადის 

ლინგვისტური უზრუნველყოფის პრინციპების, წესებისა და მეთოდოლოგიის ცოდნა; 
• ვიზუალური მასკომუნიკაციის არსის, თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა, მათი 

ფუნქციონირების თავისებურებების გაცნობიერება; 
• მედიის მარკეტინგული და სარეკლამო სტრატეგიის შემუშავების, მიზნობრივი დაგეგმარებისა და 

პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა; თანამედროვე რეკლამის არსის, სტრატეგიების, 
კონცეფციების ცოდნა; 

• მედიანიუსების პრინციპებისა და მეთოდების, წყაროების ანალიზისა და კომენტირების 
მასკომუნიკაციური ტექნოლოგიების ცოდნა; 

• მასკომუნიკაციის სფეროს სამართლებრივი რეგულირების საფუძვლების, პრინციპებისა და 
საკანონმდებლო - ნორმატიული დოკუმენტების ცოდნა; 

• მედიადაგეგმარების ფუნქციის გაცნობიერება და საგამომცემლო საქმიანობაში მიზნობრივი 
მასკომუნიკაციური ტექსტების ფორმისა და შინაარსის განსაზღვრა; 

• ანალიზის მასკომუნიკაციური ტექნოლოგიების მთავარი პრინციპებისა და მეთოდების, 
მასკომუნიკაციის ზოგადი სტრუქტურის, მედიანუსების კომუნიკაციურ ტექნოლოგიებთან 
მიმართების გაცნობიერება; 

• მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტის არსის, მნიშვნელობის, თანამედროვე ტენდენციების 
ფართო ცოდნა; 

• ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიის, ძირითადი ეტაპებისა და ტენდენციების ცოდნა; 
• მასკომუნიკაციის სფეროს ტექნოლოგიების და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერების უნარი; 
• ადამიანის ზნეობრივ–მორალურ აღზრდაში დეონტოლოგიის მნიშვნელობის გაცნობიერება; 

პროფესიული ეთიკის ძირითადი კატეგორიების და პროფესიულ საქმიანობაში მათი 
ფუნქციონირების პრინციპების ფართო ცოდნა; 

• ინტერნეტჟურნალისტიკის დანიშნულებისა და ფუნქციების ცოდნა,  მისი უსწრაფესი 
განვითარების რეალობის გაცნობიერება, ახალი მედიის თეორიული და ორგანიზაციული 
ასპექტების გაცნობიერება; 

• ორატორული ხელოვნების არსი, ბუნების  თეორიული საფუძვლების და ტექნიკის ფართო 
ცოდნა; საჯარო ურთიერთობებისათვის მისი მნიშვნელობის გაცნობიერება; 

• თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემატიკის ჟურნალისტურ ფაქტად გადაქცევისა და 
ჟურნალისტური ტექსტის ფორმატირების ცოდნა; 

• საარჩევნო სამართლის თეორიულ საფუძვლები, ძირითადი მიმართულებები და 
მარეგულირებელი ნორმები; არჩევნების სახეები, საარჩევნო სისტემები, საარჩევნო პროცესი, 
რეფერენდუმი;  საქართველოს საარჩევნო სამართლის ძირითადი დებულებები; 

• ბიზნესის ფუნქციონირების პრინციპებისა და მეთოდების გაცნობიერებას. 
 

     ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   
 

• პოლიტოლოგიის გამოყენებითი ასპექტების, პოლიტიკური კულტურის საარჩევნო 
ტექნოლოგიების პრაქტიკაში გამოყენება; 

• ენობრივი (ვერბალური) კომუნიკაციების თანამედროვე სოციოტექნიკების გაცნობიერების 
საფუძველზე  ჯგუფური და ინტერპერსონალური კომუნიკაციების დამყარება; 

• შეძლებს კომპიუტერული სისტემის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის 
ძირითადი მახასიათებლების შერჩევასა და შეფასებას, კომპიუტერის ფუნქციონირებისა და 
ექსპლუატაცის უზრუნველყოფას, კომპიუტერთან თავისუფალ დიალოგს, ტექსტური, 
ცხრილური და საპრეზენტაციო დოკუმენტაციის მომზადებას, საერთაშორისო კომპი-უტერულ 
ქსელ Internet-ში მუშაობას. შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას შემდგომ სასწავლო და 
პრაქტიკულ საქმიანობაში; 

• მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიის კონკრეტული სახეობის დადგენა მიზნობრივი 
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ინფორმაციის ფორმატირებისა და ჟურნალისტური  პროდუქციის შესაქმნელად; 
• პრაქტიკულ სოციოლოგიურ კვლევებში აქტიური მონაწილეობა; 
• ფსიქოლოგიური კონფლიქტების მოგვარება საზოგადოებაში; 
• თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ენობრივ–სტილისტური სტანდარტების პროფესიულ 

და არაპროფესიულ სფეროში მიზნობრივი გამოყენება; 
• ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე მოქალაქეთა მონაწილეობასთან დაკავშირებული 

პრობლემების გადასაჭრელად  ალტერნატიული გზების დასახვას; 
• მულტიკულტურულ გარემოში ადაპტირება და ფილოსოფიური კატეგორიებით დისკუსიების 

წარმართვა; 
• პროფესიულ საქმიანობაში საქართველოს საშინაო და საგარეო პრიორიტეტების განსაზღვრისას ქვეყნის 

მრავალათასწლოვანი ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინება - გამოყენება; 
• შეძენილი ლექსიკური მარაგითა და ათვისებული გრამატიკული კონსტრუქციებით 

მანიპულირება და მათი მიზანმიმართულად გამოყენება(B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 ); 
• მასობრივი კომუნიკაციის ტექნოლოგიათა თეორიული ცოდნის,პროფესიული ქცევის 

მარეგულირებელი ნორმების, პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი; 
• ახალი ამბების ჟურნალისტიკის თეორიული კონცეფციების, მეთოდების გადატანა პროფესიულ 

საქმიანობაში და გამოყენება როგორც სტანდარტული, ისე ინოვაციური მეთოდებით; 
• პროფესიული მედიაპროდუქციის მენეჯმენტური რესურსების ეფექტიანად გამოყენების უნარი; 
• ქართული ჟურნალისტიკის განვითარების  ცალკეული ეტაპების კრიტიკული გააზრება და 

პროფესიულ საქნიანობაში გამოყენება; 
• დასავლური ჟურნალიზმის თეორიულ-მეთოდოლოგიური პრინციპების გათავისება და 

პროფესიული პრობლემის გადაჭრისათვის გამოყენება; 
• ახალი მედიის, ინტერნეტ-ბლოგების, როგორც მრავალმომხმარებლიანი ელექტრონული 

მასკომუნიკაციის საშუალების, შექმნა და გამოყენება; 
• ანალიტიკური მასკომუნიკაციური პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება; 
• ქართული ზეპირმეტყველების ნორმებისა და სტანდარტების პროფესიულ და არაპროფესიულ 

სფეროში მიზნობრივი გამოყენა; 
• მედიატექსტის  რედაქტირების უნარ–ჩვევათა გამომუშავება;  მასმედიის  ტექსტის  ენობრივ-

სტილისტური დამუშავება თანამედროვე სტანდარტებთნ შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 
• მასკომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებში რეკლამის აღიარებული სტანდარტებით 

ფორმატირება-გათავისება; 
• მასკომუნიკაციის აქტუალურ პრობლემათა ფართო ცოდნის საფუძველზე შესაბამისი ტექნოლოგიის 

შეჩევა და თნამედროვე სტანდარტების მედიაპროდუქტის შექმნა; 
• შეეძლება მასკომუნიკაციის სფეროში სამართლებრივი რეგულირების საკანონმდებლო, 

ნორმატიული დოკუმენტების პროფესიულ საქმიანობაში მიზნობრივად გამოყენების უნარი; 
• მიზნობრივი ორატორული (საჯარო) სიტყვის ფორმატირება და შესაბამისი სახით პრეზენტაცია 

მასობრივი აუდიტორიის წინაშე;           
• მედიადაგეგმარების ფუნქციის გაცნობიერება და საგამომცემლო საქმიანობაში მიზნობრივი 

ჟურნალისტური  ტექსტების ფორმისა და შინაარსის განსაზღვრა; 
• წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად ვიზუალური ჟურნალისტური  პრაქტიკული 

ხასიათის პროექტის განხორციელება; 
• სარჩევნო სამართლის ზოგადი ნაწილის მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკულ საქმიანობაში 

სწორად გამოყენება; 
• ბიზნეს-გეგმის შედგენას; ბიზნეს-ოპერაციების განხორციელებას. 

 
დასკვნის უნარი: 

• სახელმწიფოს არსსა და ფუნქციებში, ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკაში, ქართული 
პოლიტიკური აზრის წარმომადგენელთა შეხედულებებში გარკვევა და დასკვნების გაკეთება; 

• ინფორმაციული სივრცის სპეციფიკის ადეკვატური ენობრივი კომუნიკაციის დამყარებაზე 
დასკვნის გაკეთება; 

• სოციალური ჯგუფების ურთიერთობის შეფასება და შესაბამისი დასკვნების გაკეთება; 
• ფსიქოლოგიური პროცესების ევოლუციის  განზოგადება და სათანადო დასკვნების გაკეთება; 
• ადამიანის უფლებების, სამოქალაქო საზოგადოების, დემოკრატიული პროცესებისა და მათთან 

დაკავშირებული ზოგადი და კონკრეტული საკითხების ანალიზს და შესაბამისი დასკვნების 
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გამოტანას; 
• მოძიებული სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკულად დამუშავების შედეგად კონკრეტული და ზოგადი 

დასკვნის გამოტანა; 
• მასობრივი კომუნიკაციის სხვადასხვა თეორიულ საკითხზე ლოგიკური 

მსჯელობის,განსხვავებულ პოზიციათა შეჯერების,საკუთარი აზრის დასაბუთებისა და 
შესაბამისი დასკვნის ფორმულირების უნარი; 

• აზრშეცვლილი გზავნილით ადამიანისა და მთლიანად საზოგადოების მიზნობრივი ტიპის 
ფორმირების ადეკვატური სოციოტექნოლოგიის იდენტიფიცირება და რეალიზების 
მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გამოტანა; 

• ქართული ჟურნალ–გაზეთების კვლევა,  მათს ქმედითობასა და ჟურნალისტიკის ისტორიისათვის 
მნიშვნელობაზე საკუთარი აზრის დასაბუთება და შესაბამისი დასკვნის ფორმულირება ; 

• მასკომუნიკაციური ფაქტის შესახებ დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 
• მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ინოვაციური მეთოდებით და 

ანალიტიკური მედიაპროდუქტის ფორმატირებაზე დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 
• მიზნობრივი პრობლემის გადასაწყვეტად არჩეული მეთოდების მიზანშეწონილობაზე 

არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 
• მიზნობრივი სარეკლამო ტექსტის სპეციფიკის განსაზღვრა და მედია საშუალებაში მისი 

განთავსების სტრატეგიასა და მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გამოტანა; 
• თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემატიკის სფეროს გაცნობიერების საფუძველზე მათი გადაქცევა 

მასკომუნიკაციურ ფაქტად და მედიატექსტის შექმნის მიზანშეწონილობაზე  დასკვნის გაკეთება; 
• შეძლებს პროფესიულ საქმიანობაში ყოველი კონკრეტული სამართლებრივი პრობლემის 

სამართლებრივად დარეგულირების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გამოტანა; 
• მიზნობრივი ორატორული (საჯარო) სიტყვის შექმნისა და კონკრეტულ აუდიტორიასთან 

ადეკვატური კომუნიკაციის დამყარების მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება; 
• მედიაპროდუქციის მარკეტინგული სტრატეგიის გააზრებით, მასობრივი აუდიტორიისათვის 

შეთავაზების მიზანშეწონილობასა და პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დასკვნის გაკეთება; 
• მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრინციპების, უნარებისა და ცოდნის გამოყენებით  ვიზუალური 

მასკომუნიკაციის კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად არგუმენტირებული  დასკვნის 
ჩამოყალიბება. 

• ბიზნესის განვითარების დაგეგმვას,  პროგნოზირებასა და სათანადო დასკვნების შემუშავებას. 
 
 
 კომუნიკაციის უნარი: 

• სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფებისა და განსხვავებული შეხედულების წარმომადგენლებთან 
კომუნიკაცია; 

• პროფესიულ და ფართო  ურთიერთობებში მიზნობრივი წერითი და ზეპირი კომუნიკაციების 
დამყარება მეტყველების სტილისტიკური ნორმებისა და საქმისწარმოების ადეკვატური 
დოკუმენტაციის გამოყენებით; 

• შეისწავლის რა საერთაშორისო კომპიუტერულ ქსელ Internet-თან მუშაობის ძირითად 
პრინციპებს და Ms Office საოფისე პროგრამათა პაკეტში შემავალ პროგრამებს, შეიძენს  საქმიან 
კომუნიკაციაში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების აქტიური გამოყენების უნარებს; 

• შეუძლიაადამიანებს შორის რაციონალური ურთიერთობების დამყარება; 
• პროფესიულ თუ არაპროფესიულ სფეროში ზეპირი თუ წერითი კომუნიკაციების დამყარების 

მიზნით ქართული მართლწერისა და მართლმეტყველების გამოყენებას; 
• ზეპირი და წერითი  ეფექტური კომუნიკაცია, უცხოენოვან პარტნიორებთან სპონტანურად და 

თანასწორუფლებიანობის პრინციპით დისკუსიაში ჩართვის, საკუთარი პოზიციის 
არგუმენტირებულად დასაბუთებისა და მისი დაცვის უნარი ადეკვატური ვერბალური 
ქმედებებითა და საკომუნიკაციო ინტენციის გათვალისწინებით(B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 ); 

• მასობრივი კომუნიკაციის პროცესში როგორც სიმეტრიული კომუნიკაციური 
ურთიერთობების,ასევე მრავალრიცხოვან სხვადახვა ადგილზე მყოფ,ანონიმურ აუდიტორიასთან 
კომუნიკაციის უნარი; 

• კომუნიკაცია მედიანიუსების საკითხებზე ინფორმაციის წყაროებთან, ექსპერტებთან, საჯარო 
მოხელეებთან, მედიანიუსების ზეპირი და წერილობითო პრეზენტაცია; 

• მასკომუნიკაციური მენეჯმენტის ცოდნის აუცილებლობის გააზრება და სხვებისათვის 
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გაზიარება; 
• ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიის პრობლემატიკაზე მედიაპროდუქციის შექმნა და 

ინფორმაციულ–კომუნიკაციური ტექნოლოგიებით მისი გავრცელება; 
• ეფექტური წერილობითი და ზეპირი ფორმებით კომუნიკაცია  პროფესიულ ჯგუფისა და 

ინტერპერსონალური ურთიერთობების დონეზე; 
• სიტუაციიდან გამომდინარე, ზნეობრივი ნორმების და დეონტოლოგიის პრინციპების 

გათვალისწინებით კომუნიკაციების დამყარება; 
• უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიებით კომუნიკაციის უნარი; 
• კომუნიკაცია  ანალიზური ჟურნალისტიკის საკითხებზე; ანალიტიკური მედიაპროექტის მომზადება 

და ზეპირი პრეზენტაცია; 
• ზეპირი ვერბალური კომუნიკაციის დამყარება პიროვნებათშორის, პროფესიულ და მასობრივ 

აუდიტორიებთან; 
• მასკომუნიკაციის სივრცეში სარეკლამო ტექსტის ფორმატირებისა და განთავსების საკითხებზე 

კომუნიკაციების უნარი; 
• ინტერნეტ-ბლოგების, როგორც მრავალგანზომილებიანი ელექტრონული კომუნიკაციის 

საშუალების შექმნა და ინტერპერსონალური კომუნიკაციების რეალიზება. 
• ჯგუფთაშორისი და პიროვნებათშორისი მიზნობრივი ზეპირი და წერითი კომუნიკაციების 

დამყარება მასკომუნიკაციის თანამედროვე აქტუალურ პრობლემატიკაზე; 
• შეეძლება კომუნიკაციის დამყარება პროფესიულ საქმიანობაში სამართლებრივი რეგულირების 

პრინციპებსა და საკანონმდებლო, ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენებაზე; 
• მიზნობრივი საჯარო სიტყვის სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაცია და 

პიროვნებათშორისი კომუნიკაციების დამყარება; 
• კომუნიკაციის დამყარება მედიადაგეგმარების, მედიატექსტის ფორმატირებისა და თანამედროვე 

სტანდარტებით მედიაპროდუქციის გამოცემის პრობლემებზე; 
 
 
 

სწავლის უნარი:  
 

• შეძენილის ცოდნის საფუძველზე იზრდება მისი ინტერესის სფერო შეძლებს მოიპოვოს 
დამოუკიდებლად ლიტერატურა და გაიღრმაოს ცოდნა; 

• საზოგადოების დემოკრატიული განვითარების აუცილებლობას; დემოკრატიული საზოგადოების 
ძირითადი მახასიათებლების, აგრეთვე მოქალაქეთა თანამონაწილეობის/ ჩართულობის 
ფორმებისა და გზების აღწერას; 

• კულტუროლოგიასთან დაკავშირებით საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად 
შეფასება; 

• სწავლის შემდგომი ეტაპის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვა  და კონკრეტულ   
სტრატეგიათა შერჩევა, გამოყენებულ სტრატეგიათა მონიტორინგი  B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 ); 

• ახალი ამბების ჟურნალისტიკის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის საფუძველზე 
საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

•  ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიაში ცოდნის გასაღრმავებლად სწავლის გაგრძელების 
საჭიროების განსაზღვრა; 

• ეფექტური წერილობითი და ზეპირი ფორმებით კომუნიკაცია  პროფესიულ ჯგუფისა და 
ინტერპერსონალური ურთიერთობების დონეზე; 

•  ანალიზური ჟურნალისტიკის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გათვალისწინებით 
საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• ორატორული ხელოვნების ვერბალური და არავერბალური ტექნოლოგიების ცოდნის 
პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გააზრებით საკუთარი სწავლის გაგრძელების 
საჭიროებისა და მიმართულების განსაზღვრა. 

•  სასწავლო–საინფორმაციო რესურსების სრული სპექტრის გამოყენება; დროის ორგანიზება; 
საკუთარი სწავლის შემდგომი საფეხურის საჭიროების გაცნობიერება; 

• საარჩევნო სამართლის ზოგად საკითხებზე ცოდნის  მუდმივად განახლებას. 
              

ღირებულებები:   
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• ზნეობრივ - კულტურული ღირებულება; 
• დემოკრატიული ღირებულებების გაცნობიერებას; 
• განსხვავებულ სიტუაციებში ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების შესაბამისად მოქმედება; 
• საკუთარი ისტორიისა და კულტურის გათავისება, ეროვნული თვითშეგნებისა და 

ღირებულებების შენარჩუნება. მსოფლიო ისტორიული მემკვიდრეობის ცოდნა, სხვათა 
ისტორიის, კულტურისა და განსხვავებული აზრის მიმართ ტოლერანტული დამოკიდებულება; 

• მასკომუნიკაციური ტექნოლოგიების ღირებულებების გათავისება პროფესიული ჟურნალისტური 
ეთიკის ნორმების დაცვის საფუძველზე; 

• დეონტოლოგიის კატეგორიებისა და პრინციპების მნიშვნელობა თანამედროვე ღირებულებათა 
განსაზღვრისთვის; 

• სიტყვის თავისუფლების, ადამიანის უფლებებისა და სხვა დემოკრატიული ღირებულების 
დაცვის უნარი; 

• ანალიზური ჟურნალისტიკის ღირებულებებთან  თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და 
სხვებისთვის გაზიარება; 
 

 
პირველი საფეხურის სწავლის შედეგები: 
ცოდნა და გაცნობიერება: 

• ბეჭდური მასკომუნიკაციის სახეობათა თავისებურებებისა და მათი ფუნქციონირების 
პრინციპების ცოდნა; 

• მედიის სფეროში გამოსაყენებელი კლასიკური და თანამედროვე პოლიტტექნოლოგიების არსის, 
პროფესიული მარკერების ფართო ცოდნა და მიზნობრიობის გაცნობიერება; 

• მასკომუნიკაციის სფეროში ჟურნალისტური გამოძიების მთავარი პრინციპების და მეთოდების 
ცოდნა; 

• მასკომუნიკაციის პროფესიულ სფეროში ფოტოგრაფიის ფუნქციონირების მეთოდოლოგიური 
საფუძვლებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა; 

• ეკოლოგიის არსის, პრობლემატიკის, ეკოლოგიური ჟურნალისტიკის ამოცანების, ბიოსფეროსა და 
ეკოსფეროს სისტემებისა და სტრუქტურების, მდგრადი განვითარებისა და განსხვავებული 
კონცეფციების შინაარსების გაცნობიერება; 

• აუდიოკომუნიკაციური  ტექნოლოგიების ფართო ცოდნა და პროფესიულ გარემოში მათი 
ფუნქციონირების ტენდენციების გაცნობიერება; 

• მასკომუნიკაციის სფეროს პროფესიული ოსტატობის განმსაზღვრელი ცოდნა; 
• მასკომუნიკაციის სფეროში კულტურის არსის, მნიშვნელობის, პრობლემატიკის ანალიზისა და 

რეპრეზენტაციის თანამედროვე ტექნოლოგიების ფართო ცოდნა. 
• საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებული თეორიების, კონცეფციების, პრინციპების 

გააზრება და კომპლექსური საკითხების გაცნობიერება; საბაკალავრო ნაშრომის თემის ფარგლებში 
კონკრეტული საკითხების თავისებურებების გაცნობიერებისა და მათი სპეციფიკის საფუძვლიანი 
ცოდნის დემონსტრირება. 
 

 
     ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:   

 
• კონკრეტული ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიის მიზნობრივი შერჩევა და გამოყენება 

პროფესიულ საქმიანობასა და ფართო პროფილის  ურთიერთობებში; 
• ფაქტების, მოვლენების კონკრეტული აღქმა-გააზრება, პროფესიულ საქმიანობაში პრობლემის 

ადეკვატური ანალიზი;      
• შეუძლია შეაფასოს კულტურის როლი და დანიშნულება საზოგადოებრივ პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში; 
• ინტერნეტსამომხმარებლო რესურსების მობილიზება და ინფორმაციის მიწოდების ინოვაციური 

საშუალებების გამოყენება პროფესიულ საქმიანობაში;    
• მასკომუნიკაციური პრობლემის სპეციფიკის გათვალისწინებით კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის 

ტექნოლოგიის შერჩევა და გამოყენება; 
• ბეჭდური მედიის პრინციპების გაცნობირების საფუძველზე  ჟურნალისტური პროდუქტის 

შექმნა; 
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• პოლიტიკისა და მასკომუნიკაციის სფეროთა ექსპერტული ცოდნის გამოყენება პროფესიულ 
საქმიანობაში; 

• მასკომუნიკაციებში ჟურნალისტური გამოძიების ტექნოლოგიების  გამოყენება პროფესიულ 
გარემოში; 

• მასკომუნიკაციის, როგორც ინტელექტუალური პროფესიული სფეროს, სამართლებრივად 
მარეგულირებელი ცოდნის გამოყენება კონკრეტული მედია პრობლემის გადაჭრაში; 

• ფოტოგრაფირების თანამედროვე ტექნოლოგიების  ცოდნის გამოყენება პროფესიულ პრაქტიკაში; 
• ჟურნალისტური ტექსტის ლიტერატურული რედაქტირება - ფუნქციური და გრამატიკული 

სტილისტიკის თანამედროვე სტანდარტების, ნორმების, პრინციპების გათვალისწინებით; 
• ანალიტიკური მასკომუნიკაციური პროექტის დაგეგმვა და განხორციელება; 
• ეკოლოგიური ჟურნალისტიკის ფუნქციების და აქტუალური პრობლემების თემატიკაზე 

ინფორმაციის მოძიება, თანამედროვე სტანდარტებით ფორმატირება და მიზნობრივი  
მასკომუნიკაციის პროდუქტის შექმნა; 

• აუდიოჟურნალისტიკის  სპეციფიკის გათავისება და პროფესიულ პრაქტიკაში მიზნობრივი 
გამოყენება; 

• მედიის მართვის თეორიული და პრაგმატული ასპექტების გაცნობიერება და პროფესიულ 
მმართველობით საქმიანობაში რეალიზება ფინანსური, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტების 
გათვალისწინებით; 

• ჟურნალისტური პროფესიული ოსტატობის სტანდარტების მიზნობრივი გამოყენება პროფესიულ 
პრაქტიკაში; 

• კულტურის პრობლემატიკის მასკომუნიკაციის სფეროში რეპრეზენტაციისათვის მიზნობრივი 
მართვითი ტექნოლოგიის შეჩევა და ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნა; 

• საბაკალავრო ნაშრომის თემის ფარგლებში არსებული პრობლემების დასმის და მათ 
გადასაჭრელად ადეკვატური მასობრივი კომუნიკაციისათვის დამახასიათებელი და ზოგიერთი 
გამორჩეული მეთოდის გამოყენების უნარი; წინასწარ მიღებული მითითებების საფუძველზე 
კონკრეტული სამუშაოების ეტაპობრივად შესრულების უნარი; 

• სამაუწყებლო მედიის პროფესიული  საქმიანობის სფეროს გამოყენებითი მხარეების ცოდნის 
გაღრმავება და  გამოყენება პროფესიულ მოღვაწეობაში; 

• ვიზუალური  მედიის პროფესიული  საქმიანობის სფეროს გამოყენებითი მხარეების ცოდნის 
გაღრმავება და  გამოყენება პროფესიულ მოღვაწეობაში. 

 
 

დასკვნის უნარი: 
 

• პროფესიულ და არაპროფესიულ სფეროებში საკუთარი პოზიციის გაცხადებისა და მკაფიოდ 
დაფიქსირების მიზნით ადეკვატური ტექსტის შექმნის საჭიროებაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ფაქტის, მოვლენის კრიტიკული აზროვნების ცნებით-ლოგიკური პრინციპებით, შეფასებაზე 
დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტური პრობლემის გადაჭრაში კონკრეტული მულტიმედიური ინფორმაციული 
ტექნოლოგიის გამოყენების მართებულობის შესახებ დასკვნის გაკეთება; 

• პროფესიულ პრაქტიკაში მიზნის ადეკვატური თანამედროვე ელექტრონული კომუნიკაციის 
გამოყენების თაობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ტრადიციულ მედიასა და სოციალურ მედიას შორის განსხვავების საფუძველზე საინფორმაციო 
საშუალებებისა და ინტერნეტის სინთეზის თაობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტური პრობლემის გადასაწყვეტად კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიის 
გამოყენებაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ბეჭდვითი საქმიანობის მასობრივი კომუნიკაციის ზოგად მსოფლმხედველობრივ პრინციპებთან 
დაკავშირებაზე დასკვნის გაკეთება; 

• პოლიტტექნოლოგიური მონაცემების მედიის სფეროში გამოყენების მიზნშეწონილობის 
განსაზღვრა და ადეკვატური დასკვნის გაკეთება; 

• მასკომუნიკაციისათვის საჭირო მარკეტინგული და სარეკლამო სტრატეგიის შემუშავება, 
მიზნობრივი აუდიტორიისათვის განკუთვნილი დაგეგმარება და პროგრამულ 
უზრუნველყოფაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტური  გამოძიების ობიექტის ირგვლივ ინფორმაციის შეგროვება, მონაცემებისა და 
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სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ინოვაციური მეთოდებით და დასაბუთებული 
დასკვნის ჩამოყალიბება; 

• წყაროებიდან, დარგის სპეციალისტებისაგან, მოწმეებისაგან ინფორმაციის შეგროვება, 
მონაცემებისა და სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ინოვაციური მეთოდებით და 
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

•  ჟურნალისტური ფაქტის  სამართლებრივი შეფასებისათვის აუცილებელი მონაცემების 
შეგროვება და ადეკვატური დასკვნის გაკეთება; 

• ეკოლოგიური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების ურთიერთგანპირობებულობის 
გააზრების საფუძველზე კონკრეტული ეკოლოგიური პრობლემის პუბლიცირების 
მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• აუდიოკომუნიკაციური  ტექნოლოგიის შერჩევა და პროფესიულ პრაქტიკაში გამოყენების 
მიზანშეწონილობაზე დასკვნის გაკეთება; 

• ჟურნალისტურ ოსტატობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დასკვნის გაკეთება; 
• კულტურის კონკრეტული პრობლემის რეპრეზენტაციის მიზანშეწონილობის შესახებ დასკვნის 

გაკეთება. 
• თანამედროვე აუდიოკომუნიკაციური ტექნოლოგიების პრაქტიკული ფუნქციონირების 

თავისებურებებზე დასკვნის გამოტანის უნარი; 
• თანამედროვე ვიზუალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიების პრაქტიკული ფუნქციონირების 

თავისებურებებზე დასკვნის გამოტანის უნარი; 
• საბაკალავრო ნაშრომის თემასთან დაკავშირებული პრობლემების მრავალმხრივი გააზრების 

უნარი;დასახული მიზნებისა და ამოცანების ადეკვატური მონაცემების შეგროვების და 
ინტერპრეტაციის უნარი; სტანდარტული და მასობრივი კომუნიკიაციის სპეციფიკური მეთოდის 
გამოყენებით შესაბამისი მონაცემების და /ან სიტუაციების ანალიზის უნარი; პრობლემის 
გადაჭრის თეზისის თანმიმდევრული განვითარების და დასაბუთებული დასკვნის 
ჩამოყალიბების უნარი. 

 
კომუნიკაციის უნარი: 

• კრიტიკული აზროვნების ცნებით-ლოგიკური ელემენტების გამოყენებით წერითი და ზეპირი 
კომუნიკაციების დამყარება პროფესიულ და მასობრივ აუდიტორიებთან; 

• ვიდეოფაილების იმპორტირება History  პანელის გამოყენებით მულტიმედიური ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების სივრცეში; 

•  ინტერნეტლექსიკის, როგორც მასკომუნიკაციის ახალი ენობრივი ქვესისტემის გამოყენება 
ინტერპერსონალურ და ჯგუფებს  შორის წერით და ზეპირ კომუნიკაციებში; 

• კომუნიკაციის დამყარება კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიის შერჩევის საკითხებზე; 
• წერითი  და ზეპირი კომუნიკაციების დამყარება ბეჭდური მედიის პრობლემატიკაზე; 
• წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის დამყარება მასკომუნიკაციის სფეროში პოლიტტექნოლო-

გიების გამოყენების პრობლემატიკაზე; 
• კომუნიკაცია ჟურნალისტური გამოძიების  საკითხებზე; საგამოძიებო პროექტის  პრეზენტაცია; 
• კომუნიკაცია ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემებზე; ეკოჟურნალისტიკის კონკრეტული 

პროექტის  პრეზენტაცია; 
• აუდიოკომუნიკაციების თანამედროვე იდეების პროპაგანდის მიზნით წერითი და ზეპირი 

კომუნიკაციების დამყარება მასობრივ აუდიტორიასთან და პროფესიონალებთან; 
• სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიასთან კომუნიკაციის დამყარება პროფესიული ოსტატობის 

საკითხებზე; 
• კომუნიკაციების დამყარება მასკომუნიკაციის სივრცეში კულტურის პრობლემატიკის 

რეპრეზენტაციის საკითხებზე; 
• სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის პრეზენტაციის მომზადება ან ინფორმაციის 

ჩამოყალიბებისა და წერილობითი ფორმულირების უნარი; 
• სამუშაო მიზნების მისაღწევად მშობლიურ და/ან უცხოურ ენაზე თანამედროვე ინფორმაციული  

ტექნოლოგიების  გამოყენება; 
• აუდიო  მასკომუნიკაციის პროფესიული კომპეტენციების პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით 

კომუნიკაციის დამყარების უნარი მიზნობრივ და რეტიალურ აუდიტორიასთან; 
• ვიზუალური  მასკომუნიკაციის პროფესიული კომპეტენციების პრაქტიკაში გამოყენების მიზნით 

კომუნიკაციის დამყარების უნარი მიზნობრივ და რეტიალურ აუდიტორიასთან. 
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• ნაშრომის თემასთან და შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებული მოსაზრებების და 
იდეების, არსებული პრობლემების და მათი გზების შესახებ კომუნიკაციის უნარი; ინფორმაციის 
მოძიების, სამუშაოს ხარისხის გაუმჯობესების და კომუნიკაციის მიზნით საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი; ნაშრომის წერილობით 
მომზადების და ელექტრონულ ფორმატში წარდგენის უნარი ვერბალური განმარტება-
კომენტარების თანხლებით. 
 
 

 
სწავლის უნარი:  

• კრიტიკული აზროვნების არსის, პრინციპების ცოდნის პროფესიული საქმიანობისათვის 
მნიშვნელობის გააზრებით საკუთარი სწავლის გაგრძელების მიზანშეწონილობის განსაზღვრა; 

• ჟურნალისტური პროცესებისა და ტენდენციების ცოდნის პროფესიული საქმიანობისათვის 
მნიშვნელობის გაცნობიერების საფუძველზე საკუთარი სწავლის გაგრძელების საჭიროებისა და 
მისი მიმართულების განსაზღვრა; 

• პროფესიული საქმიანობისათვის მულტიმედიური ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
მნიშვნელობის გააზრებით საკუთარი სწავლის გაღრმავების მიზანშეწონილობისა და 
მიმართულების განსაზღვრა; 

• დასავლური მედია ტექნოლოგიების პროფესიული საქმინობისათვის მნიშვნელობის 
გაცნობიერების საფუძველზე საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• ბეჭდური მედიის პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გაცნობიერების საფუძველზე 
საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• მასკომუნიკაციის სფეროში ჟურნალისტური გამოძიების მნიშვნელობის გაცნობიერებით 
საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• მასკომუნიკაციებში რეკლამის მნიშვნელობის გაცნობიერების საფუძველზე საკუთარი სწავლის 
მიმართულების განსაზღვრა; 

• მედიანიუსების პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის საფუძველზე საკუთარი 
სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• ანალიზის ჟურნალისტიკის  პროფესიული საქმიანობისათვის მნიშვნელობის გათვალისწინებით 
საკუთარი სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• ეკოჟურნალისტიკის მნიშვნელობის გაცნობიერებით საკუთარი სწავლის მიმართულების 
განსაზღვრას; 

• აუდიოჟურნალისტიკის არსის გააზრების საფუძველზე საკუთარი სწავლის მიმართულების 
განსაზღვრა; 

• მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემატიკის გააზრებით სწავლის 
მიმართულების განსაზღვრა; 

• ჟურნალისტური  პროფესიული ოსტატობის სტანდარტების ცოდნის საფუძველზე საკუთარი 
სწავლის მიმართულების განსაზღვრა; 

• ჟურნალისტიკის  განვითარების ეტაპებისა და ტენდენციების გააზრებით საკუთარი სწავლის 
მიმართულების განსაზღვრა; 

• მასობრივი კომუნიკაციის არსებული ნოვაციების, პრაქტიკის სიახლეების, თანამედროვე 
მეცნიერული მიღწევების აღქმა-გააზრების და ადრე შეძენილ ცოდნასთან კორელაციის უნარი; 
შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასების და ცოდნის განახლება-გაღრმავების 
საჭიროების დადგენის უნარი. 
 

ღირებულებები:   
 

• კრიტიკული აზროვნების სფეროს ღირებულებებთან თავისი და სხვათა დამოკიდებულების 
შეფასება და სხვებისათვის გაზიარება; 

•  მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს ღირებულებების გაცნობიერება, თავისი და სხვათა 
დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 

• დასავლური მედია ტექნოლოგიების ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების 
შეფასება; 

• კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის ტექნოლოგიების მასკომუნიკაციის სფეროში გამოყენების 
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ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება; 
• ბეჭდური მედიის ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება; 
• რეკლამის ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისათვის 

გაზიარება; 
• მედიანიუსების ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება და 

სხვებისთვის გაზიარება; 
• ჟურნალისტიკის სამართლებრივი რეგულირების ღირებულებებთან თავისი და სხვების 

დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 
• ანალიზის ჟურნალისტიკის ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება 

და სხვებისთვის გაზიარება; 
• საქართველოსა და ზოგადად პლანეტარულ ეკოლოგიურ ღირებულებებთან თავისი და სხვების 

დამოკიდებულების შეფასება და სხვებისთვის გზიარება; 
• აუდიოჟურნალისტიკის  სფეროს ღირებულებებთან თავისი და სხვების დამოკიდებულების 

შეფასება და სხვებისთვის გაზიარება; 
• აუდიო მასობრივი კომუნიკაციის ღირებულებების პროფესიულ-პრაქტიკული რეალიზების 

შეფასების უნარ-ჩვეების განვითარება; 
• ვიზუალური მასობრივი კომუნიკაციის ღირებულებების პროფესიულ-პრაქტიკული რეალიზების 

შეფასების უნარ-ჩვეების განვითარება; 
• მასობრივი კომუნიკაციის სფეროს აქტუალური და მიზნობრივი პრობლემების გადაწყვეტა 

მასობრივი კომუნიკაციის სფეროსათვის დამახასიათებელი ღირებულებების გათვალისწინებით; 
ნაშორმის შესრულება ენობრივი და წერითი კომუნიკაციის თანამედროვე სტანდარტებისა და 
ეთიკური ასპექტების დაცვით. 
 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 
 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული     ლაბორატორიული      

პრაქტიკა 

 საკურსო სამუშაო/პროექტი      დამოუკიდებელი მუშაობა 

სწავლების ძირითადი ფორმები:  

• ლექცია, სემინარი, ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები;  

•  სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა;  

•  საკურსო სამუშაო/პროექტი;  

•  საბაკალავრო  ნაშრომი. 

ლექცია შემოქმედებითი პროცესია, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობენ ლექტორი და 

სტუდენტი. ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი საგნის დებულებათა იდეის გაგება, რაც 

გულისხმობს გადმოცემული მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ამასთან, ყურადღება უნდა 

მიექცეს გადასაცემი მასალის ძირითად დებულებებს, განმარტებებს, აღნიშვნებს, დაშვებებს. საჭიროა 

მთავარი საკითხების, ფაქტებისა და იდეების კრიტიკული ანალიზი. ლექცია უნდა უზრუნველყოფდეს 

შესასწავლი საგნის ძირითადი დებულებების მეცნიერულ და ლოგიკურად თანმიმდევრულ შეცნობას 

ზედმეტი დეტალებით გადატვირთვის გარეშე. ამიტომ, ის უნდა იყოს ლოგიკურად დასრულებული. 

ამასთან, ფაქტები, მაგალითები, სქემები, ნახაზები, ცდები და სხვა თვალსაჩინოებანი უნდა 

ემსახურებოდეს ლექციის იდეის ახსნას. ლექციამ უნდა უზრუნველყოს მეცნიერების დიალექტიკური 
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პროცესის სწორი ანალიზი და უნდა აიგოს კონკრეტულ გარემოში სტუდენტთა თავისუფალი 

აზროვნების შესაძლებლობის, ძირითად მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა და გაგებაზე 

ორიენტირებით.  

ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის სისტემად ყალიბდება სტუდენტის დამოუკიდებელი 

მუშაობით. სტუდენტს უნდა აღეძრას წიგნისადმი და სხვა საინფორმაციო წყაროებისადმი ინტერესი 

და საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილი, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, 

ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების საშუალებაა.  

ლექციის ძირითადი დანიშნულებიდან გამომდინარე, მისი წაკითხვის უფლება უნდა ენიჭებოდეს 

მხოლოდ გამოცდილ პედაგოგებს, ვინაიდან მათი თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული გამოცდილება და 

პედაგოგიური ოსტატობა ლექციის მაღალ დონეზე ჩატარების გარანტიაა. ლექციის მეთოდური 

საკითხების დამუშავების დროს პედაგოგი ყურადღებას უნდა ამახვილებდეს მასალის გადაცემის 

თანმიმდევრობაზე, ლექციის სტილზე, აუდიტორიასთან კავშირზე. ლექცია უნდა მიმდინარეობდეს 

სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობით, მეთოდურ საშუალებათა და თვალსაჩინოების ფართო 

გამოყენებით. თეორიული მასალა, რომელიც ლექციაზე გადაიცემა, კარგად აღიქმება სემინარებით, 

ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობებით.  

სემინარის დანიშნულებაა სტუდენტებს მიეცეს ლექციაზე მოსმენილი თემების გაღრმავების 

საშუალება. წამყვანი პროფესორის ან სემინარის წამყვანი პედაგოგის მითითებით სტუდენტი ან 

სტუდენტთა ჯგუფი მოიძიებს და ამუშავებს დამატებით ინფორმაციას, ამზადებს პრეზენტაციას, წერს 

ესეს და სხვ. სემინარზე მოისმინება მოხსენებები, იმართება დისკუსია, კეთდება დასკვნები. სემინარის 

ხელმძღვანელი პედაგოგი კოორდინაციას უწევს ამ პროცესების მიზანმიმართულად წარმართვას. 

ლაბორატორიული მეცადინეობა უფრო თვალსაჩინოა და ამა თუ იმ მოვლენის ან პროცესის აღქმის 

საშუალებას იძლევა. ლაბორატორიაში სტუდენტი სწავლობს ექსპერიმენტის ჩატარებას. 

ლაბორატორიული მეცადინეობის დროს სტუდენტი უნდა ეუფლებოდეს მოწყობილობათა გამართვას, 

რეგულირებასა და მუშაობის რეჟიმის დადგენას. ექსპერიმენტულ სასწავლო ლაბორატორიებში 

გამომუშავებული ჩვევები ლექციებზე მოსმენილი თეორიული მასალის გააზრების საშუალებას 

იძლევა. პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის 

საშუალებით თეორიული მასალის თანდათანობითი შესწავლა, რაც თეორიული მასალის 

დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების გამომუშავების საფუძველია. პრაქტიკული მეცადინეობის 

ხელმძღვანელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს ამოცანათა გადაწყვეტის მეთოდიკაზე, ნახაზების, 

ესკიზების, სქემების შესრულებაზე, გაანგარიშებებში შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებაზე და სხვ. 

სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და 

განმტკიცებას. იგი ანვითარებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, შესწავლილი საგნისათვის 

დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად, საკურსო სამუშაო/პროექტი 

შემოქმედებითი პროცესია. ყოველი ახალი ნაგებობა, მანქანა,  

ინსტრუმენტი, ავტომატური მოწყობილობა და სხვა პროექტის მიხედვით იქმნება. დაპროექტების 
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პროცესი თეორიისა და პრაქტიკის შეხამებაა. სწავლების პერიოდში სტუდენტი ასრულებს გრაფიკულ 

მოცემულობებსა და საკურსო პროექტებს, რომლებიც, ფაქტობრივად, სტუდენტის პირველი 

დამოუკიდებელი სამუშაოა, თუმცა პედაგოგის ხელმძღვანელობით ხორციელდება. საბაკალავრო, 

სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების 

ცალკეული საფეხურის დამამთავრებელი ეტაპია და მისი მიზანია სპეციალობაში მიღებული 

თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის სისტემატიზაცია და კონკრეტული სამეცნიერო, ტექნიკური, 

ეკონომიკური თუ საწარმოო ამოცანების დასაბუთებული გადაწყვეტა. ნაშრომმა უნდა გამოავლინოს 

დასმულ საკითხებთან დაკავშირებული კვლევის მეთოდებისა და ექსპერიმენტების დაუფლების დონე 

და მომავალი პროფესიული საქმიანობის პირობებში სტუდენტის მზადყოფნა დამოუკიდებელი  

მუშაობისთვის. ნაშრომის შესრულებას ხელმძღვანელობს გამოცდილი პედაგოგი. კონსულტაციები 

სტუდენტს ხელს უნდა უწყობდეს პედაგოგის დახმარებით დაეუფლოს დამოუკიდებლად მუშაობის 

ჩვევებს, სასწავლო ლიტერატურასა და სხვა წყაროებზე მუშაობის სწორად წარმართვას და 

დამოუკიდებელი მუშაობისას წამოჭრილ საკითხებში გარკვევას.  

 სწავლებისა და სწავლის მეთოდები  სწავლების პროცესში რომელიმე კონკრეტული საკითხის 

შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი მეთოდით. პედაგოგს სწავლების პროცესში უხდება 

სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ასევე ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. 

სწავლების პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებს. გთავაზობთ სწავლებისა და სწავლის ყველაზე 

გავრცელებულ მეთოდებს და მათ განმარტებებს. მათგან საჭირო მეთოდს, კონკრეტული მიზნიდან და 

ამოცანიდან გამომდინარე, შეარჩევს პედაგოგი.  

დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 

დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. 

დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი 

აზრის დასაბუთების უნარს. 

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 

თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე 

ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  

ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად 

დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად 

ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. 

დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის 

მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 
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ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  

ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი 

სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის გზით 

ხორციელდება.  

 შემთხვევების შესწავლა (Case study) – აქტიური პრობლემურ-სიტუაციური ანალიზის მეთოდი, 

რომლის საფუძველია სწავლება კონკრეტული ამოცანების - სიტუაციების გადაჭრის გზით (ე. წ. 

”კეისების” ამოხსნა). სწავლების ეს მეთოდი დაფუძნებულია კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითების 

(კეისების) განხილვაზე. ”კეისი” წარმოადგენს ერთგვარ ინსტრუმენტს, რომელიც მიღებული 

თეორიული ცოდნის გამოყენების საშუალებას იძლევა პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის. 

თეორიისა და პრაქტიკის შეხამებით, მეთოდი ეფექტიანად ანვითარებს დასაბუთებული 

გადაწყვეტილებების შეზღუდულ დროში მიღების უნარს. სტუდენტებს უნვითარდებათ ანალიტიკური 

აზროვნება, გუნდური მუშაობის, ალტერნატიული აზრის მოსმენისა და გაგების, ალტერნატივების 

გათვალისწინებით განზოგადოებული გადაწყვეტილებების გამომუშავების, მოქმედებების დაგეგმვისა 

და მათი შედეგების პროგნოზირების უნარი.  

 გონებრივი იერიში (Brain storming) – პრობლემის გადაჭრის ოპერატიული მეთოდი შემოქმედებითი 

აქტიურობის სტიმულირების საფუძველზე. მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული 

აზრის, იდეის ჩამოყალიბებისა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს 

პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია 

მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი  

ეტაპისგან: პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით;  

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული  

იდეების კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე);  

 შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად;  

შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ გასაზღვრული კრიტერიუმებით;   

  გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ საკითხს;  

უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო საშუალების 

გამოვლენა.  

როლური და სიტუაციური თამაშები – მიეკუთვნება თამაშების ტიპის მეთოდებს, რომლებიც მოიცავენ 

საქმიან (როლურ) თამაშებს, დიდაქტიკურ ანუ სასწავლო თამაშებს, სათამაშო სიტუაციებს 

(სიტუაციურ თამაშებს), სათამაშო ხერხებსა და პროცედურებს. წინასწარ შემუშავებული სცენარის 

მიხედვით განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან 

შეხედონ საკითხს. იგი ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც 

დისკუსია, ეს თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა 

და კამათში მისი დაცვის უნარს.  
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დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 

შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია მასალა 

ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 

დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი 

გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, 

დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს 

სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ 

სახეს ატარებდეს.  

 ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის 

პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ მასალის 

გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.  

დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც ზოგად 

ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ პროცესი 

მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად 

დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების 

დეტალური გაშუქება.  

 სინთეზის მეთოდი  გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს 

მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის განვითარებას.  

ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი ამ მეთოდს მიეკუთვნება ლექცია, თხრობა, საუბარი და 

სხვ. აღნიშნულ პროცესში პედაგოგი სიტყვების საშუალებით გადასცემს, ხსნის სასწავლო მასალას, 

ხოლო სტუდენტები მოსმენით, დამახსოვრებითა და გააზრებით მას აქტიურად აღიქვამენ და 

ითვისებენ.    

წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა და 

ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს შესრულება 

და სხვ.  

ლაბორატორიული მეთოდი გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 

ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  

პრაქტიკული მეთოდები  აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს პრაქტიკულ 

უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 

დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად,  

საწარმოო და პედაგოგიური პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  

ახსნა-განმარტებითი მეთოდი ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში.  
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ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება  მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას 

სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული 

ინტერპრეტაცია.  

პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია  არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, 

რომელიც პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა 

და მიღებული შედეგების აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს 

სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, 

პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. 

პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და 

კონკრეტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, 

წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ან რამდენიმე საგნის (საგანთა ინტეგრაციის) 

ფარგლებში. დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას.  

 

 
სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 
დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  
• (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  
• (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  
• (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  
• (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

 
უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

• (FX ) - ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს 
ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 
გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.   

• (F) - ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 
 

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები. 
შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა თან ერთვის 
საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf 

 
 
დასაქმების სფერო 

თანამედროვე მასკომუნიკაციის საშუალებები (პრესა, რადიო-ტელევიზია, ინტერნეტჟურნალისტიკა), 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურები, პრესცენტრები, საინფორმაციო სააგენტოები. 

 

 

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf�
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სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

 
პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით.  
 
საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კომპონენტებს უძღვება უნივერსიტეტის 
აკადემიური პერსონალი, ასევე სათანადო კომპეტენციების მქონე მოწვეული სპეციალისტი. 
ადამიანური რესურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტაციაში 
(CV). 
 
საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევის 
შესაძლებლობა  უზრუნველყოფილია შესაბამისი ტექნიკით და ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო 
აუდიტორიებით, საპროფესოროებით, ბიბლიოთეკით და მასში განთავსებული წიგნადი  და 
ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფონდით, კომპიუტერული კლასით, კომპიუტერული 
პროგრამებით, უწყვეტი ინტერნეტით.  

 
 
თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 106 

პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის საგნობრივი დატვირთვა 

№ 

 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის 
კოდი 

I  

წელი 
II  

წელი 
III 

weli 

სემესტრი 

I II III IV V 

  საფაკულტეტო სავალდებულო საგნები  14 9    

1.  POL0007-LS პოლიტოლოგია არ გააჩნია 5     

2.  
WOC0007-

LS 
წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები არ გააჩნია 

5    
 

3.  INF108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 არ გააჩნია 4     

4.  INFL07-LS ფილოსოფიის შესავალი არ გააჩნია  5    

5.  INFB208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 INF108-LB  4    

  საფაკულტეტო  არჩევითი საგნები  5 10    

6.  SOC0007-LS სოციოლოგია  არ გააჩნია 5     

7.  APPSY07-LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია არ გააჩნია 5     

8.  AGL007-LS ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა არ გააჩნია  5    

9.  DAC0007-LS დემოკრატია და მოქალაქეობა არ გააჩნია  5    

10.  GULTU07-LS კულტურა და თანამედროვეობა არ გააჩნია  5    

11.  
GEHAC07-

LS 
საქართველოს ისტორია და კულტურა 

არ გააჩნია 
 5   
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№ 

 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის 
კოდი 

I  

წელი 
II  

წელი 
III 

weli 

სემესტრი 

I II III IV V 

  უცხო (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, 
რუსული) ენა 

 6 6 5 5  

12.  FLN1107-P უცხოური  ენა  - 1 არ გააჩნია 6     

13.  FLN1207-P უცხოური  ენა  - 2 FLN1107-P  6    

14.  FLN1307-P უცხოური ენა - 3  FLN1207-P   5   

15.  FLN1407-P უცხოური ენა - 4 FLN1307-P    5  

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები  5 5 25 25 30 

16.  
IOMCK07-

LS 
შესავალი მასკომუნიკაციაში 

არ გააჩნია 
5    

 

17.  
NEWRE07-

LS 
ახალი ამბების ჟურნალისტიკა IOMCK07-LS 

 5   
 

18.  
FAMA007-

LS 
მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტი არ გააჩნია 

  5  
 

19.  HODMC07-
LS 

ქართული  ჟურნალისტიკის  ისტორია IOMCK07-LS   5   

20.  EATMC07-
LS 

 თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია IOMCK07-LS   6   

21.  PRETH07-LS პროფესიული ეთიკა IOMCK07-LS   4   

22.  NEMED07-LS ახალი მედია IOMCK07-LS   5   

23.  ANAJO07-LS ანალიზური ჟურნალისტიკა  IOMCK07-LS    6  

24.  SPCU007-LS მეტყველების კულტურა IOMCK07-LS    4  

25.  
MPRCH07-

LS 
მედიაპროდუქციის რედაქტირება IOMCK07-LS 

   5 
 

26.  AIMSK07-LS რეკლამა მასკომუნიკაციაში IOMCK07-LS    5  

27.  CPIMC07-LS 
თანამედროვეობის პრობლემატიკა 
მასკომუნიკაციაში 

IOMCK07-LS 
   5 

 

28.  LERIM07-LS მასკომუნიკაციის სამართლებრივი 
რეგულირება 

IOMCK07-LS 
    

5 

29.  RATPD07-LS ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის 
ტექნოლოგიები) 

IOMCK07-LS 
    

5 

30.  
MEDPL07-

LS 
მედიადაგეგმარება (გაზეთისა და ჟურნალის 
გამოშვება) 

IOMCK07-LS 
    

5 

31.  VIBMC07-LS ვიზუალური მასკომუნიკაციის საფუძვლები IOMCK07-LS     5 

32.  TECEL07-LS არჩევნების  სამართლებრივი ტექნოლოგიები არ გააჩნია     5 

33.  
FOUNB07-

LS ბიზნესის საფუძვლები 
არ გააჩნია     

5 

სემესტრში 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 30 
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№ 

 

საგანი 
დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

საგნის 
კოდი 

I  

წელი 
II  

წელი 
III 

weli 

სემესტრი 

I II III IV V 

სულ 150 

 
 
 
მოდული  - მედიატექნოლოგიები (30 კრედიტი). მოდულის ხელმძღვანელი - ასოცირებული 
პროფესორი  ქეთევან  გიორგობიანი 

№ 

 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS  

საგნის კოდი III წელი 

სემესტრი 

VI 

  მოდულის სავალდებულო საგნები   20 

34.   CPESP07-LS 
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები და 
მდგრადი განვითარების პოლიტიკა მედიაში 

არ გააჩნია 
5 

35.  PROSK07-LS პროფესიული ოსტატობა  TME2107-LS 5 

36.  INMA007-LS საგამოძიებო ჟუნალისტიკა IOMCK07-LS 5 

37.  STUPR07-P სასწავლო პრაქტიკა(რადიო) IOMCK07-LS 5 

  მოდულის არჩევითი საგნები   10 

38.  CDOKTV7-LS სატელევიზიო კინოდოკუმენტალისტიკა არ გააჩნია 5 

39.  MULTE08-LB 
მულტიმედიური ინფორმაციული 
ტექნოლოგიები 

არ გააჩნია 
5 

40.  INTPR007-LS შესავალი პიარში არ გააჩნია 5 

41.  CRTHI07-LS კრიტიკული  აზროვნება არ გააჩნია 5 

42.  TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი არ გააჩნია 5 

43.  SKTVB07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა არ გააჩნია 5 

44.  DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა არ გააჩნია 5 

45.  PVTEC07-LS ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები არ გააჩნია 5 

სემესტრში 30 

 
მოდული - თანამედროვე მედიასისტემები და  საზოგადოება  (60 კრედიტი). მოდულის 
ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი გიგლა გობეჩია 

№ 

 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS  

საგნის კოდი IV წელი 

სემესტრი 

VII VIII 

  მოდულის სავალდებულო საგნები  24 12 

46.  MEPTE07-LS მედია და პოლიტტექნოლოგიები IOMCK07-LS 6  
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№ 

 

საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS  

საგნის კოდი IV წელი 

სემესტრი 

VII VIII 

47.  TVMS007-LS ტელევიზიისა და მასმედიის სისტემები VIBMC07-LS 6  

48.  AOCRM07-LS 
კულტურის ანალიზი და რეპრეზენტაცია 
მასკომუნიკაციებში 

MTOAC07-LS 6  

49.  PMEDI07-LS ბეჭდური მედია IOMCK07-LS 6  

50.  VERCO07-LS ვერბალური კომუნიკაციები WOC0007-LS  6 

51.  STUPT07-P სასწავლო პრაქტიკა (ტელე) VIBMC07-LS  6 

  მოდულის არჩევითი საგნები  6 18 

52.  PTVP007-LS ტელეგადაცემების მომზადება არ გააჩნია 6  

53.  TECVI07-LS 
კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის 
ტექნოლოგიები 

არ გააჩნია 6  

54.  SOCMC07-LS მასკომუნიკაციის სოციოლოგია არ გააჩნია 6  

55.  EMJOU07-LS ემიგრანტული ჟურნალისტიკა არ გააჩნია  6 

56.  PRRA007-LS რადიოგადაცემების მომზადება არ გააჩნია  6 

57.  TVRN007-LS სამაუწყებლო ახალი ამბები არ გააჩნია  6 

58.  - საბაკალავრო ნაშრომი TME2107-LS  12 

სემესტრში 30 30 

წელიწადში 60 

   
თავისუფალი კომპონენტები 
კერძო სამართლის საფუძვლები -30 კრედიტი 

    № საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

59.  GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია არ გააჩნია 5 

60.  BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები  არ გააჩნია 5 

61.  COL0007-LS  სახელშეკრულებო ურთიერთობები არ გააჩნია 5 

62.  BCL0007-LS 
შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი 
რეგულირება 

არ გააჩნია 5 

63.  BCL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

64.  
BIL0007-LS 

 
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის 
საფუძვლები 

არ გააჩნია 5 

            სულ კრედიტი 30 

სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის საფუძვლები  - 30 კრედიტი 

     № საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

65.  NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების ეროვნული 
სტრატეგია 

არ გააჩნია 5 

66.  BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

67.  BSLG007-LS სახელმწიფოებრიობის ანალიზის არ გააჩნია 5 
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მეთოდოლოგია 

68.  DOCMS07-LS დოკუმენტმცოდნეობისა და 
საქმისწარმოების საფუძვლები 

არ გააჩნია 5 

69.  ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი არ გააჩნია 5 

70.  MOSA007-LS 
სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის 
საფუძვლები 

არ გააჩნია 5 

           სულ კრედიტი 30 

პროფესიული თარგმანი  (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და რუსული ენები) - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

71.  LSP0107-P მიზნობრივი ენა (I) FLN1207-P 5 

72.  OCO0507-P ზეპირმეტყველება  FLN1207-P 5 

73.  LSP0207-P მიზნობრივი ენა (II) LSP0107-P 5 

74.  WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  LSP0107-P 5 

75.  LSP0307-P მიზნობრივი ენა (III) LSP0207-P 5 

76.  TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  WCO0607-P 5 

           სულ კრედიტი 30 

საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

77.  POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები არ გააჩნია 5 

78.  GPOL007-LS გეოპოლიტიკა არ გააჩნია 5 

79.  GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი არ გააჩნია 5 

80.  PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ გააჩნია 5 

81.  TIR0007-LS საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია არ გააჩნია 5 

82.  IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები არ გააჩნია 5 

           სულ კრედიტი 30 

 კონფლიქტის მენეჯმენტი  - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

83.  BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

84.  ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია არ გააჩნია 5 

85.  PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები არ გააჩნია 5 

86.  PIDPC07-LS 
პოლიტიკური იდეოლოგიები და 
პოლიტიკის ფილოსოფია 

არ გააჩნია 
5 

87.  PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  არ გააჩნია 5 

88.  MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები არ გააჩნია 5 

           სულ კრედიტი 30 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

89.  PROLA07-LP დაპროგრამების ენები INFB208-LB 5 
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90.  USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება არ გააჩნია 5 

91.  ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება არ გააჩნია 5 

92.  SYMAD07-LP მართვის სისტემები არ გააჩნია 5 

93.  CLOSA07-LP კლიენტ-სერვერის არქიტექტურა არ გააჩნია 5 

94.  COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება არ გააჩნია 5 

             სულ კრედიტი 30 

 საჯარო სამართალის საფუძვლები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

95.  
CMR0007-LS 

 
 საქართველოს კონსტიტუცია და ძირითადი 
უფლებები 

არ გააჩნია 5 

96.  
BAL0007-LS 

 
ადმინისტრაციული სამართალის 
საფუძვლები 

არ გააჩნია 5 

97.  MUL0007-LS  მუნიციპალური სამართალი არ გააჩნია 5 

98.  TPF0007-LS გადასახადები და საჯარო ფინანსები არ გააჩნია 5 

99.  BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

100.  ALP0007-LS 
ადმინისტრაციული დავების განხილვა 
სასამართლოში 

არ გააჩნია 
5 

              სულ კრედიტი 30 

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის საფუძვლები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა 
ECTS 

კრედიტი 

101.  MICEC07-LS მიკროეკონომიკის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

102.  MACEC07-LS მაკროეკონომიკის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

103.  FSECS07-LP 
სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკის 
საფუძვლები 

არ გააჩნია 
5 

104.  ACC0007-LS 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 
საფუძვლები 

არ გააჩნია 
5 

105.  FOYNM07-LS მენეჯმენტის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

106.  MIRKT07-LS მარკეტინგის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

       სულ კრედიტი 30 
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სწავლის შედეგების რუკა 
 

№# საგნის კოდი საგანი 

ცო
დ
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ი 

  საფაკულტეტო  სავალდებულო საგნები       
1.  POL0007-LS პოლიტოლოგია × × × ×   
2.  WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები × ×  ×   
3.  INF108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 × ×  ×   
4.  INFL07-LS ფილოსოფიის შესავალი × ×  × × × 
5.  INFB208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 × ×  ×   

  საფაკულტეტო  არჩევითი  საგნები       
6.  SOC0007-LS  სოციოლოგია  × × × ×   
7.  APPSY07-LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია × × ×    
8.  AGL007-LS ქართული ენის გამოყენებითი 

სტილისტიკა 
× ×  ×   

9.  DAC0007-LS დემოკრატია და მოქალაქეობა × × ×  × × 
10.  GULTU07-LS კულტურა და თანამედროვეობა × ×   × × 
11.  GEHAC07-LS საქართველოს ისტორია და კულტურა × × ×   × 

  უცხო (ინგლისური, გერმანული, 
ფრანგული, რუსული) ენა 

      

12.  FLN1107-P უცხოური  ენა  - 1 × ×  × ×  
13.  FLN1207-P უცხოური  ენა  - 2 × ×  × ×  
14.  FLN1307-P უცხოური ენა - 3  × ×  × ×  
15.  FLN1407-P უცხოური ენა - 4       

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები       
16.  IOMCK07-LS შესავალი მასკომუნიკაციაში × × × ×   
17.  NEWRE07-LS ახალი ამბების ჟურნალისტიკა × × × × ×  
18.  FAMA007-LS მასკომუნიკაციის საშუალებათა 

მენეჯმენტი 
× ×  ×   

19.  HODMC07-LS ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია × × × × ×  
20.  EATMC07-LS თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია × × × × × × 
21.  PRETH07-LS პროფესიული ეთიკა × ×  ×  × 
22.  NEMED07-LS ახალი მედია × ×  ×  × 
23.  ANAJO07-LS ანალიზური ჟურნალისტიკა × × × × × × 
24.  SPCU007-LS მეტყველების კულტურა × ×  ×   
25.  MPRCH07-LS მედიაპროდუქციის რედაქტირება × × ×    
26.  AIMSK07-LS რეკლამა მასკომუნიკაციაში × × × ×   
27.  CPIMC07-LS თანამედროვეობის პრობლემატიკა 

მასკომუნიკაციაში 
× × × ×   

28.      LERIM07-LS მასკომუნიკაციის სამართლებრივი 
რეგულირება 

× × × ×   

29.  RATPD07-LS ორატორული ხელოვნება (საჯარო 
კამათის ტექნოლოგიები) 

× × × × ×  

30.  MEDPL07-LS მედიადაგეგმარება (გაზეთისა და 
ჟურნალის გამოშვება) 

× × × ×   

31.  VIBMC07-LS ვიზუალური მასკომუნიკაციის 
საფუძვლები 

× × ×  × 
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32.  TECEL07-LS არჩევნების  სამართლებრივი 

ტექნოლოგიები 
× ×   ×  

33.  FOUNB07-LS ბიზნესის საფუძვლები × × ×    
  მოდული - მედიატექნოლოგიები (30 

კრედიტი) 
      

  მოდულის სავალდებულო საგნები       
  

CPESP07-LS 
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები 
და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა 
მედიაში 

× × × ×  × 

 PROSK07-LS პროფესიული ოსტატობა  × × × × ×  
36.  INMA007-LS საგამოძიებო ჟუნალისტიკა × × × ×  × 
37.  STUPR07-P    სასწავლო პრაქტიკა(რადიო)  × × ×  × 

   
მოდულის არჩევითი საგნები 

      

38.  CDOKTV7-LS სატელევიზიო კინოდოკუმენტალისტიკა × ×  × ×  
39.  MULTE08-LB მულტიმედიური ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
× × × × ×  

40.  INTPR007-LS შესავალი პიარში  × ×  × × 
41.  CRTHI07-LS კრიტიკული  აზროვნება × × × × × × 
42.  TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი  × × ×   
43.  SKTVB07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა × × × ×   
44.  DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა  × × ×   
45.  PVTEC07-LS ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები × ×     

  მოდული - თანამედროვე 
მედიასისტემები და საზოგადოება (60 

კრედიტი) 

      

  მოდულის სავალდებულო საგნები 
 

      

46.  MEPTE07-LS მედია და პოლიტტექნოლოგიები × × × ×   
47.  TVMS007-LS ტელევიზიისა და მასმედიის სისტემები × ×   × × 
48.  AOCRM07-LS კულტურის ანალიზი და რეპრეზენტაცია 

მასკომუნიკაციებში 
× ×  ×  × 

49.  PMEDI07-LS ბეჭდური მედია × × × × × × 
50.  VERCO07-LS 

ვერბალური კომუნიკაციები 
   ×      × × 

 
× × × 

51.  STUPT07-P სასწავლო პრაქტიკა(ტელე)  × × ×  × 

  მოდულის არჩევითი საგნები       
52.  PTVP007-LS ტელეგადაცემების მომზადება × ×  ×   
53.  TECVI07-LS კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის 

ტექნოლოგიები 
× ×  × ×  

54.  SOCMC07-LS მასკომუნიკაციის სოციოლოგია × ×  ×   
55.  EMJOU07-LS ემიგრანტული ჟურნალისტიკა × × × × ×  
56.  PRRA007-LS რადიოგადაცემების მომზადება × ×  ×   
57.  TVRN007-LS სამაუწყებლო ახალი ამბები × ×   × × 
58.  - საბაკალავრო ნაშრომი × × × × × × 

  თავისუფალი კომპონენტები       
  კერძო სამართლის საფუძვლები        
59.  GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია X X   X  
60.  BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები  X X   X  
61.  COL0007-LS სახელშეკრულებო ურთიერთობები X X   X  
62.  BCL0007-LS შრომითი ურთიერთობების X X   X  
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სამართლებრივი რეგულირება 
63.  COL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები X X   X  
64.  

BIL0007-LS 
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის 
საფუძვლები 

X X   X  

  სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის 
საფუძვლები 

      

65.  
NSSDE07-LS 

მდგრადი განვითარების ეროვნული 
სტრატეგია 

X X   X X 

66.  BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები X   X  X 
67.  

BSLG007-LS 
სახელმწიფოებრიობის ანალიზის 
მეთოდოლოგია 

X X  X   

68.  
DOCMS07-LS 

დოკუმენტმცოდნეობისა და 
საქმისწარმოების საფუძვლები 

X X X X   

69.  ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი X X X    
70.  

MOSA007-LS 
სახელმწიფო და მუნიციპალური 
მართვის საფუძვლები 

X X    X 

  პროფესიული თარგმანი  (ინგლისური, 
გერმანული, ფრანგული და რუსული 

ენები) 

      

71.  LSP0107-P მიზნობრივი ენა (I) X X  X X  
72.  OCO0507-P ზეპირმეტყველება  X X  X   
73.  LSP0207-P მიზნობრივი ენა (II) X X  X X  
74.  WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  X X  X X  
75.  LSP0307-P მიზნობრივი ენა (III) X X  X X  
76.  TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  X X  X   

  საერთაშორისო ურთიერთობების 
საფუძვლები 

      

77.  POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები X X X    
78.  GPOL007-LS გეოპოლიტიკა X X  X   
79.  GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი X X X    
80.  PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა X X  X   
81.  

TIR0007-LS 
საერთაშორისო ურთიერთობების 
თეორია 

X X X X  X 

82.  IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები X X X X X  
  კონფლიქტის მენეჯმენტი       
83.  BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები X X X    
84.  ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია X     X 

85.  PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები X X     

86.  
PIDPC07-LS 

პოლიტიკური იდეოლოგიები და 
პოლიტიკის ფილოსოფია 

X  X   X 

87.  PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  X X     

88.  MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები X X     

  საინფორმაციო ტექნოლოგიები       
89.  PROLA07-LP დაპროგრამების ენები X X X    
90.  USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება X X X    
91.  ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება X X X    
92.  SYMAD07-LP მართვის სისტემები X X X    
93.  CLOSA07-LP კლიენტ-სერვერის არქიტექტურა X X X    
94.  COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება X X X    

  საჯარო სამართალის საფუძვლები       
95.  CMR0007-LS  საქართველოს კონსტიტუცია და 

ძირითადი უფლებები 
X X   X  
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 
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 საფაკულტეტო  სავალდებულო  

საგნები 
        

1.  POL0007-LS პოლიტოლოგია 5/135 30 30     75 

2.  WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები 5/135 30 30     75 

3.  INF108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 4/108 15   30   63 
4.  INFL07-LS ფილოსოფიის შესავალი 5/135 30 30     75 
5.  INFB208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 4/108 15   30   63 

  საფაკულტეტო  არჩევითი  საგნები         

6.  SOC0007-LS  სოციოლოგია  5/135 30 30     75 

7.  APPSY07-LS გამოყენებითი ფსიქოლოგია 5/135 30 30     75 

8.  
 
AGL007-LS 

ქართული ენის გამოყენებითი 
სტილისტიკა 

5/135 30 30     75 

9.  DAC0007-LS დემოკრატია და მოქალაქეობა 5/135 30 30     75 

10.  GULTU07-LS კულტურა და თანამედროვეობა 5/135 30 30     75 

11.  GEHAC07-LS საქართველოს ისტორია და კულტურა 5/135 30 30     75 

96.  BAL0007-LS ადმინისტრაციული სამართალის 
საფუძვლები 

X X   X  

97.  MUL0007-LS  მუნიციპალური სამართალი X X   X  
98.  TPF0007-LS გადასახადები და საჯარო ფინანსები X X   X  
99.  BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები X X   X  
100.  

ALP0007-LS 
ადმინისტრაციული დავების განხილვა 
სასამართლოში 

X X   X  

  ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის 
საფუძვლები 

      

101.  MICEC07-LS მიკროეკონომიკის საფუძვლები X X X    
102.  MACEC07-LS მაკროეკონომიკის საფუძვლები X X X    
103.  

FSECS07-LP 
სოციალურ-ეკონომიკური 
სტატისტიკის საფუძვლები 

X X X    

104.  
ACC0007-LS 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
აუდიტის საფუძვლები 

X X X    

105.  FOYNM07-LS მენეჯმენტის საფუძვლები X X X    
106.  MIRKT07-LS მარკეტინგის საფუძვლები X X X    
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 უცხო (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული, რუსული) ენა 
        

12.  FLN1107-P უცხოური  ენა  - 1 6/162   75    87 

13.  FLN1207-P უცხოური  ენა  - 2 6/162   75    87 

14.  FLN1307-P უცხოური ენა - 3  5/135   60    75 

15.  FLN1407-P უცხოური ენა - 4 5/135   60    75 

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები         

16.  IOMCK07-LS შესავალი მასკომუნიკაციაში 5/135 30 30     75 

17.  NEWRE07-LS ახალი ამბების ჟურნალისტიკა 5/135 30 30     75 

18.  
FAMA007-LS მასკომუნიკაციის საშუალებათა 

მენეჯმენტი 
5/135 30 30     75 

19.  HODMC07-LS ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია 5/135 30 30     75 

20.  EATMC07-LS თანამედროვე საზღვარგარეთის მედია 5/135 30 30     75 
21.  PRETH07-LS პროფესიული ეთიკა 4/108 15 30     63 
22.  NEMED07-LS ახალი მედია 5/135 30 30     75 
23.  ANAJO07-LS ანალიზური ჟურნალისტიკა 6/162 30 30     102 
24.  SPCU007-LS მეტყველების კულტურა 4/108 15 30     63 
25.  MPRCH07-LS მედიაპროდუქციის რედაქტირება 5/135 30 30     75 
26.  AIMSK07-LS რეკლამა მასკომუნიკაციაში 5/135 30 30     75 

27.  CPIMC07-LS თანამედროვეობის პრობლემატიკა 
მასკომუნიკაციაში 

5/135 30 30     75 

28.  LERIM07-LS მასკომუნიკაციის სამართლებრივი 
რეგულირება 

5/135 30 30     75 

29.  RATPD07-LS 
ორატორული ხელოვნება (საჯარო 
კამათის ტექნოლოგიები) 

5/135 30 30     75 

30.  MEDPL07-LS 
მედიადაგეგმარება (გაზეთისა და 
ჯურნალის გამოშვება) 

5/135 30 30     75 

31.  VIBMC07-LS 
ვიზუალური მასკომუნიკაციის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

32.  TECEL07-LS 
არჩევნების  სამართლებრივი 
ტექნოლოგიები 

5/135 30 30     75 

33.  FOUNB07-LS ბიზნესის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

  

 მოდული - მედიატექნოლოგიები (30 
კრედიტი) 
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  მოდულის სავალდებულო საგნები         

34.  
 

CPESP07-LS 
ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები 
და მდგრადი განვითარების პოლიტიკა  
მედიაში 

5/135 30 30     75 

35.  PROSK07-LS პროფესიული ოსტატობა  5/135 30 30     75 
36.  INMA007-LS საგამოძიებო ჟუნალისტიკა 5/135 30 30     75 
37.  STUPR07-P სასწავლო პრაქტიკა(რადიო) 5/135     135   

  მოდულის  არჩევითი  საგნები         

38.  
CDOKTV7-LS სატელევიზიო 

კინოდოკუმენტალისტიკა 
5/135 30 30     75 

39.  
MULTE08-LB მულტიმედიური ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
5/135 30   30   75 

40.  INTPR007-LS შესავალი პიარში 5/135 30 30     75 
41.  CRTHI07-LS კრიტიკული  აზროვნება 5/135 30 30     75 
42.  TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი 5/135 30 30     75 
43.  SKTVB07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა 5/135 30 30     75 
44.  DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა 5/135 30 30     75 
45.  PVTEC07-LS ფოტო-ვიდეოტექნოლოგიები 6/162 30 30     102 

 

  მოდული - თანამედროვე 
მედიასისტემები და საზოგადოება       

(60 კრედიტი) 
        

  მოდულის სავალდებულო საგნები         
46.  MEPTE07-LS მედია და პოლიტტექნოლოგიები 6/162 30 30     102 
47.   TVMS007-LS ტელევიზიისა და მასმედიის სისტემები 6/162 30 30     102 

48.  
AOCRM07-LS კულტურის ანალიტიკა და 

რეპრეზენტაცია მასკომუნიკაციებში 
6/162 30 30     102 

49.  PMEDI07-LS ბეჭდური მედია 6/162 30 30     102 

50.  VERCO07-LS ვერბალური კომუნიკაციები 6/162 30 30     102 

51.  STUPT07-P სასწავლო პრაქტიკა(ტელე) 6/162     162   
  მოდულის არჩევითი საგნები         

52.  PTVP007-LS ტელეგადაცემების მომზადება 6/162 30 30     102 

53.  
TECVI07-LS კომპიუტერული ვიდეომონტაჟის 

ტექნოლოგიები 
6/162 30 30     102 

54.  SOCMC07-LS მასკომუნიკაციის სოციოლოგია 6/162 30 30     102 

55.  EMJOU07-LS ემიგრანტული ჟურნალისტიკა 6/162 30 30     102 
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56.  PRRA007-LS რადიოგადაცემების მომზადება 6/162 30 30     102 
57.  TVRN007-LS სამაუწყებლო ახალი ამბები 6/162 30 30     102 

58.  
- 
 
 

საბაკალავრო ნაშრომი 
 
 

12/324  
 
 
 

     324 

  თავისუფალი კომპონენტები         

  კერძო სამართლის საფუძვლები         

59.  GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია 5/135 30 30     75 

60.  BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები  5/135 30 30     75 

61.  COL0007-LS სახელშეკრულებო ურთიერთობები 5/135 30 30     75 

62.  BCL0007-LS 
შრომითი ურთიერთობების 
სამართლებრივი რეგულირება 5/135 30 30     75 

63.  COL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

64.  BIL0007-LS 
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

  
სახელმწიფო და მუნიციპალური 

მართვის საფუძვლები 
        

65.  NSSDE07-LS 
მდგრადი განვითარების ეროვნული 
სტრატეგია 

5/135 30 30     75 

66.  BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

67.  BSLG007-LS 
სახელმწიფოებრიობის ანალიზის 
მეთოდოლოგია 

5/135 30 30     75 

68.  DOCMS07-LS 
დოკუმენტმცოდნეობისა და 
საქმისწარმოების საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

69.  ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი 5/135 30 30     75 

70.  MOSA007-LS 
სახელმწიფო და მუნიციპალური 
მართვის საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

  
პროფესიული თარგმანი  (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული და  
რუსული ენები) 

        

71.  LSP0107-P მიზნობრივი ენა (I) 5/135   60    75 

72.  OCO0507-P ზეპირმეტყველება  5/135   60    75 

73.  LSP0207-P მიზნობრივი ენა (II) 5/135   60    75 

74.  WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  5/135   60    75 

75.  LSP0307-P მიზნობრივი ენა (III) 5/135   60    75 

76.  TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  5/135 15  45    75 
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საერთაშორისო ურთიერთობების 

საფუძვლები 
        

77.  POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები 5/135 30 30     75 

78.  GPOL007-LS გეოპოლიტიკა 5/135 30 30     75 

79.  GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი 5/135 30 30     75 

80.  PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5/135 30 30     75 

81.  TIR0007-LS 
საერთაშორისო ურთიერთობების 
თეორია 

5/135 30 30     75 

82.  IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები 5/135 30 30     75 

  
კონფლიქტის მენეჯმენტი 

 
        

83.  BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

84.  ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია 5/135 30 30     75 

85.  PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები 5/135 30 30     75 

86.  PIDPC07-LS 
პოლიტიკური იდეოლოგიები და 
პოლიტიკის ფილოსოფია 

5/135 30 30     75 

87.  PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  5/135 30 30     75 

88.  MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები 5/135 30 30     75 

  
საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

         

89.  PROLA07-LP დაპროგრამების ენები 5/135 30  30    75 

90.  USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება 5/135 30  30    75 

91.  ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება 5/135 30  30    75 

92.  SYMAD07-LP მართვის სისტემები 5/135 30  30    75 

93.  CLOSA07-LP კლიენტ-სერვერის არქიტექტურა 5/135 30  30    75 

94.  COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება 5/135 30  30    75 

  
საჯარო სამართალის საფუძვლები 

 
        

95.  CMR0007-LS  საქართველოს კონსტიტუცია და 
ძირითადი უფლებები 

5/135 30 30     75 

96.  BAL0007-LS ადმინისტრაციული სამართალის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

97.  MUL0007-LS  მუნიციპალური სამართალი 5/135 30 30     75 

98.  TPF0007-LS გადასახადები და საჯარო ფინანსები 5/135 30 30     75 

99.  BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები 5/135 30 30     75 
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100.  ALP0007-LS 
ადმინისტრაციული დავების  
განხილვა სასამართლოში 

5/135 30 30     

75 
 
 
 
 

  
ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის 

საფუძვლები 
 

        

101.  MICEC07-LS მიკროეკონომიკის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

102.  MACEC07-LS მაკროეკონომიკის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

103.  FSECS07-LP 
სოციალურ-ეკონომიკური 
სტატისტიკის საფუძვლები 5/135 30  30    75 

104.  ACC0007-LS 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
აუდიტის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

105.  FOYNM07-LS მენეჯმენტის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

106.  MIRKT07-LS მარკეტინგის საფუძვლები 5/135 30 30     75 
 
 
პროგრამის  ხელმძღვანელი     თემურ  ჯაგოდნიშვილი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის   ივანე   ჯაგოდნიშვილი 
სამსახურის უფროსი 
ფაკულტეტის დეკანი      რუსუდან ქუთათელაძე 
 

მიღებულია 
      ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე  
          4  ივლისი   2012  წ. 
 
         მოდიფიცირებულია 
      ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე  
        15 აპრილი   2014  წ. 
 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე        რუსუდან ქუთათელაძე 

შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი               გიორგი ძიძიგური  


