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მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამაში არსებული მოკლე ციკლის გავლის შემთხვევაში 
(არანაკლებ 150 კრედიტი) 

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი  
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სწავლების ენა 

ქართული 

 
პროგრამის მიზანი 

   საზოგადოებრივი ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი იძენს როგორც 
თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას და სპეციალურ მომზადებას საზოგადოებასთან ურთიეთობის 
სფეროში. პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტის მიერ საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკვანძო 
საკითხდების გააზრებას, ფართო და მიზნობრივ ჯგუფებთან მუშაობის მეთოდების და პრინციპების 
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ათვისებას. სტუდენტი ეუფლება სპეციალისტისათვის აუცილებელ უნარებს და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობების სფეროში წარმოქმნილი ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრის სპეციფიკურ 
ხერხებს. ამასთანავე სტუდენტი ეუფლება საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების, საინფორმაციო 
სივრცეში მუშაობის, PR ღონისძიებების ჩატარებისათვის საჭირო თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ 
უნარებს. 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

ბაკალავრიატში სწავლის უფლება აქვს მხოლოდ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი 
სახელმწიფო სერტიფიკატის ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მფლობელს, რომელიც  
ჩაირიცხება საქრთველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 
სწავლის შედეგები/კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

ცოდნა და გაცნობიერება: 
• საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე თეორიების/პრინციპების და მეთოდბეის ცოდნა 

და გაცნობიერება; 
• საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკვანძო ცნებების და ფუნქციების შესწავლა; 
• კომუნიკაციის მენეჯმენტის მნიშვნელობის და მისი როლის გააზრება; 
• PR–ის და კულტურის კავშირების და მათი განვითარების სპეციფიკის ცოდნა; 
• ადამიანის, პიროვნების, პირონული თვისებების მნიშვნელობის გააზრება PR–სპეციალისტის 

პროფესიულ მოღვაწეობაში; 
• თანამედროვე ფსიქოლოგიური კონცეფციების და პრაქტიკის დანიშნულების გაცნობიერება 

საზოგადოების განვითარების პროცესში; 
• სოციალური ფენების, ჯგუფების ქცევითი თავისებურებების ცოდნა და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის პროცესში მათი მნიშვნელობის გააზრება; 
• სარეკლამო საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული საკითხების შესწავლა და რეკლამის 

როლის გაცნობიერება PR–საქმიანობისთვის; 
• სოციალური კვლევის მეთოდების, პრინციპების, ხერხების შესწავლა და სოციალური 

გამოკითხვის ფორმების დანიშნულების გაცნობიერება PR–საქმიანობაში; 
• მასმედიის როლის და მნიშვნელობის გააზრება PR–მენეჯმენტში; 
• ბრენდის შექმნის, რებრენდინგის ტექნოლოგიების შესწავლა და გაცნობიერება; 
• კონფლიქტების მოგვარების და კრიზისების დაძლევის ხერხების შესწავლა და გაცნობიერება; 
• PR–მენეჯმენტის მნიშვნელობის გააზრება პოლიტიკურ პროცესში; 
• მარკეტინგის და PR–მენეჯმენტის ფუნქციების შესწავლა და გაცნობიერება; 
• იმიჯის შექმნის მეთოდების და ხერხების შესწავლა და გააზრება; 
• ვერბალური კომუნიკაციის, ტექსტის შექმნის, რედაქტირების, საჯარო გამოსვლების ხერხების 

ცოდნა და PR–საქმიანობაში  მათი გამოყენების აუცილებლობის გაცნობიერება; 
• ეთიკური პრობლემების მნიშვნელობის გააზრება PR–საქმიანობაში; 
• სხვადასხვა სფეროებში PR–ივენთების, კამპანიების ორგანიზების, ჩატარების შესწავლა და PR–

საქმიანობაში მათი მნიშვნელობის გააზრება; 
• თანამედროვე ბიზნესის განვითარების  PR – ხერხების შესწავლა და გაცნობიერება; 
• ინტერნეტ მარკეტინგის ტექნოლოგიების შესწავლა და გაცნობიერება; 
• ადამიანური რესურსების წარმართვის ხერხების შესწავლა და გააზრება; 
• ინტერპერსონალური კომნიკაციის თეორიული და პრაქტიკული საკითხების შესწავლა და მათი 

მნიშვნელობის გაცნობიერება PR–საქმიანობაში; 
• მასკომუნიკაციის, ახალი მედიის თეორიული და პრაქტიკული საკითხების ცოდნის 

მნიშვნელობის გააზრება; 
• მასკომუნიკაციის სამართლებრივი რეგულირების სპეციფიკის გაცნობიერება; 
• კრიტიკული აზროვნების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების შესწავლა და გაცნობიერება. 
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 
• საზოგადოებასთან ურთიერთობის უახლესი თეორიების პრაქტიკაში განხორციელების უნარი; 
• სხვადასხვა ორგანიზაციებთან კარგი, გრძელვადიანი ურთიერთობების დამყარებისა და 

გაუნჯობესების უნარი; 
• ორგანიზციებთან, ფირმებთან მრავალფეროვანი კომუნიკაციის განხორციელების უნარი; 
• ორგანიზაციის, ფირმების, ბანკების მომსახურების კულტურის გაუნჯობესების უნარი; 
• ფსიქოლოგიური მეთოდების, ხერხების გამოყენების უნარი სხვადასხვა პოლიტიკურ, ბიზნეს 

სუბიექტებთან ურთიერთობისას; 
• სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან ურთიერთობების წარმართვის და მოგვარების უნარი; 
• რეკლამის შექმნის და გავრცელების უნარი; 
• სოციალური გამოკითხვების და მათი შედეგების გამოყენების უნარი; 
• მასმედიასთან კარგი ურთიერთობების დამყარების და საინფორმაციო სივრცეში მუშაობის უნარი; 
• ბრენდის შექმნის, წინ წაწევის, პოპულარიზაციის, ბრენდინგის და რებრენდინგის ჩატარების 

უნარი; 
• კონფლიქტების მოგვარების, კრიზისების დაძლევის და პოსტკრიზისული ღონისძიებების 

ჩატარების უნარი; 
• სახელმწიფო სტრუქტურებთან, პოლიტიკურ ჯგუფებთან პოლიტიკოსებთან ურთიერთობების 

წარმართვის უნარი; 
• მარკეტინგული და PR ხერხების გამოყენებით მომხმარებელთან მუშაობის უნარი; 
• ქვეყნის, პოლიტიკური პარტიის, პოლიტიკოსის, ფირმის, ბანკის, პროდუქტის იმიჯის შექმნის 

უნარი; 
• საჯარო გამოსვლების, მასმედიაში ინფორმაციის გავრცელების, დებატების წარმართვის უნარები; 
• PR–ივენთების, კამპანიების დაგეგმვის, ორგანიზების და ჩატარების უნარი; 
• ბიზნესის, ფირმების და ბანკებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის უნარი; 
• ორგანიზაციების, ფირმების, ბანკების შიდა კომუნიკაციის მოგვარების და მორალურ–

ფსიქოლოგიური ატმოსფეროს გაუნჯობესების უნარი; 
• ინტერპერსონალური კომუნიკაციის გაუნჯობესების უნარი; 
• მასკომუნიკაციის და ახალი მედიის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების უნაირ; 
• მასკომნიკაციის სამართლებრივად მარეგულირებელი პრინციპების გამოყენება; 
• კრიტიკული აზროვნების თეორიული პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. 

 
დასკვნის უნარი: 

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე თეორიების შესწავლის საფუძველზე 
მნიშვნელოვანი სოციალური პროცესების ადექვატური შეაფასების და წარმატებული PR–
საქმიანობის წარმართვისათვის საჭირო დასკვნების გამოტანის უნარი; 

• საზოგადოებასთან ურთიერტობის პროცესში კომუნიკაციის მენეჯმენტის მრავალფეროვანი 
ხერხების გამოყენების შედეგად მიღებული გამოცდილების დამოუკიდებლად გააზრებისა და 
სწორი დასკვნების გამოტანის უნარი; 

• ადამიანის ფსიქოლოგიური შესაძლებლობების გააზრება და მათი PR–საქმიანობაში გამოყენების 
შესაძლებლობის გაანალიზების შედეგად სწორი დასკვნების გამოტანის უნარი; 

• PR–საქმიანობაში  რეკლამის მნიშვნელობის სწორი გააზრება და მისი ეფექტიანი გამოყენების 
დაგეგვის პროცესში კომპეტენტური  დასკვნების გაკეთების უნარი; 

• სოციალური ჯგუფების, ფენების ქცევის თავისებურებათა შესახებ დასკვნების გაკეთება; 
• სოციალური კვლევების მრავალფეროვანი ხერხების კვალიფიციური  გამოყენებისათვის 

შესაძლებლობების გააზრებისას სწორი დასკვნების გაკეთების უნარი; 
• მასმედიის როლის  PR–საქმიანობისათვის გააზრების და ჟურნალისტებთან ურთიერთობის 

გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებისას სწორი დასკვნის გამოტანის უნარი; 
• კონფლიქტების მოგვარების, კრიზისების დაძლევის, პრევენციის თაობაზე დასკვნის გაკეთება; 
• აქტიურ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული პოლიტიკური პარტიებისა და მოძრაობებისათვის 

PR–მენეჯმენტის დაგეგმვის პროცესში პოლიტიკური გარემოს ადექვატური ანალიზისა და სწორი 
დასკვნების გამოტანის უნარი;   

• მარკეტინგის და PR – მენეჯმენტის ერთობლივი ღონისძიებების მაღალ პროფესიულ დონეზე 
ჩატარებისათვის აუცილებელი დასკვნის გამოტანა; 
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• PR–ის როლისა და მნიშვნელობის პოპულარიზაციის შესახებ დასკვნის გაკეთება; 
• საჯარო გამოსვლების მომზადება, დებატებში მონაწილეობა და ვერბალური კომუნიკაციის 

დახვეწის აუცილებლობაზე დასკვნა; 
• PR–ივენთების, კამპანიების ჩატარების აუცილებლობაზე დასკვნის გაკეთება; 
• PR–მენეჯმენტის დახმარებით ბიზნესის განვითარებისათვის საჭირო ბიზნეს გარემოს სწორი 

ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების უნარი; 
• ინტერნეტ მარკეტინგის ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობაზე დასკვნის გაკეთება; 
• შიდა კომუნიკაციის დაგეგმვის პროცესში, ჯანსაღი ემოციურ–ფსიქოლოგიური კლიმატის 

შექმნისათვის აუცილებელი  დასკვნის გაკეთების უნარი; 
• ინტერპერსონალური კომუნიკაციის მნიშვნელობის შესახებ დასკვნა; 
• მასკომუნიკაციის, ახალი მედიის თეორიული საკითხების პრაქტიკაში ადექვატური 

გამოყენებისათვის საჭირო დასკვნების გამოტანის უნარი; 
• მოძიებული სამეცნიერო ინფორმაციის კრიტიკულად დამუშავების შედეგად კონკრეტული და ზოგადი 

დასკვნის გამოტანა; 
• სახელმწიფოს არსსა და ფუნქციებში, ქვეყნის შიდა და საგარეო პოლიტიკაში, ქართული 

პოლიტიკური აზრის წარმომადგენელთა შეხედულებებში გარკვევა და საზოგადოებასთან 
გამართული კომუნიკაციის წარმართვისათვის აუცილებელი დასკვნების გაკეთების უნარი; 

 
კომუნიკაციის უნარი : 

• მულტიკლტურულ სივრცეში კომუნიკაციის უნარი; 
• PR–მენეჯერის ფუნქციების შესრულება უცხოელ ორგანიზაჩიებთან, ფირმებთან და 

მრავალმხრივი კომუნიკაციის უნარები; 
• კომუნიკაციის მენეჯმენტის სხვადასხვა ფორმების გამოყენება და PR–საქმიანობაში;  
• სხვადასხვა სოციალურ ფენებთან, ჯგუფებთან სწორი კომუნიკაციის წარმართვის უნარი; 
• სარეკლამო კომუნიკაციის წარმართვის უნარი; 
• საინფორმაციო სივრცის მართვის მიზნით სწორი კომუნიკაციის წარმართვის უნარი; 
• ბრენდ კომუნიკაციის უნარი; 
•  კრიზისულ სიტუაციებში სწორი კომუნიკაციის წარმართვის უნარი; 
• პოლიტიკურ სივრცეში, პოლიტიკურ პარტიებთან და პოლიტიკოსებთან სწორი კომუნიკაციის 

წარმართვის უნარი; 
• მარკეტინგული კომუნიკაციის უნარები; 
• იმიჯ კომუნიკაციის უნარი; 
• სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან სწორი ვერბალრი კომუნიკაციის უნარი; 
• ბიზნეს სივრცეში სწორი კომუნიკაციის წარმართვის უნარი; 
• ფირმებში, დაწესებულებებში, სხვადასხვა ტიპის შეხვედრებზე და საქმიანი ურთიერთობებში 

სწორი ინტერპერსონალური კომუნიკაციის წარმართვის უნარი; 
• მასკომუნიკაციის და ახალი მედია საშუალებების გამოყენებით ტექნოლოგიური კომუნიკაციის 

უნარი. 
 
სწავლის უნარი: 

• სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის თავისებურებების გაცნობიერება და 
სტრატეგიულად დაგეგმვის მაღალი დონე. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების 
გამდიდრების მიზნით, ცოდნის დამოუკიდებლად გაღრმავების უნარი; 

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის თანამედროვე თეორიების პრინციპებისა და მეთოდების 
დამოუკიდებლად შესწავლის უნარი;   

• კომუნიკაციის მენეჯმენტის ცნებების, თეორიებისა და ხერხების სწავლის უნარი; 
• თანამედროვე ფსიქოლოგიური თეორიებისა და კვლევითი მეთოდების შესწავლის უნარი; 
• თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიებისა და კვლევის მეთოდების სწავლის უნარი; 
•  მასმედიასთან ურთიერთობების, ინფორმაციის დამუშავებისა და გავრცელების თანამედროვე 

მეთოდების სწავლის უნარი; 
• ბრენდის შექმნისა და რებრენდინგის თეორიული და პრაქტიკული მეთოდების სწავლის უნარი; 
• კონფლიქტების მოგვარებისა და კრიზისული სიტუაციების მართვის თანამედროვე თეორიულ–

პრაქტიკული მეთოდების სწავლის უნარი; 
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•  PR – ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების თანამედროვე მეთოდების სწავლის უნარი; 
• მარკეტინგული ღონისძიებების ჩატარების თანამედროვე ხერხებისა და მეთოდების შესწავლის 

უნარი; 
• ინტერპერსონალური კომუნიკაციის წარმართვის თანამედროვე სტრატეგიებისა და  თეორიულ–

პრაქტიკული მეთოდების სწავლის უნარი;  
• მასკომუნიკაციის სამართლებრივი რეგულირების თანამედროვე პრინციპების შესწავლის უნარი; 

 
ღირებულებები:  

• კულტურული, პიროვნული, ეთიკური, ფსიქოლოგიური და პროფესიული ღირებულებებისადმი 
დამოკიდებულების სიღრმისეული შეფასება და ახალი, პროგრესული  ღირებულებების 
დამკვიდრებაში აქტიური მონაწილეობა;  

•  ეთიკისა და მორალის ზოგადსაკაცობრიო, მიღებული ნორმების დაცვა რპოფესიულ 
საქმიანობაში; 

• კომუნიკაციის მენეჯმენტის სფეროში ჰუმანისტური ღირებულებების დამკვიდრება;   
• თანამედროვე მულტიკულტურულ გარემოში მოღვაწეობისას ცალკეული ეთნიკურ–

კულტურული ღირებულებების გათვალისწინება. 

 
სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      

პრაქტიკა       საკურსო სამუშაო/პროექტი      დამოუკიდებელი მუშაობა 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმების და მეთოდების განმარტებები თან ერთვის საგანმანათლებლო 

პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf 

 
 
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 

http://www.gtu.ge/quality/pdf/sc.pdf�
http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf�
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დასაქმების სფერო 

 საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა   ექნება  იმუშაოს  საჯარო  სამსახურში, 
პოლიტიკურ პარტიებში, საზოგადოებრივ გაერთიანებებში, ბიზნესის სფეროში, კულტურის სფეროში 
და შოუბიზნესში PR კონსულტანტის, სპეციალისტის, მენეჯერის, თანამდებობაზე. 

 
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 სილაბუსებში. 
 
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.  

 
სილაბუსების რაოდენობა - 105 
 
 
 

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  19 14    

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 საქართველოს ისტორია და კულტურა არ გააჩნია 5     

5.  INF208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 INF108-LB  4    

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

7.  PRIEC07-LS ეკონომიკის პრინციპები 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  

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

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

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

11.  FNL1407-P უცხოური ენა - 4 FLN1307-P    5  

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები  5 10 25 25 30 

12.  GESOC07-LS სოციოლოგია  არ გააჩნია 5     

13.  INFL07-LS ფილოსოფიის შესავალი არ გააჩნია  5    

14.  FOPR0007-LS PR-ის საფუძვლები არ გააჩნია  5    

15.  PRCUL007-LS PR და კულტურა არ გააჩნია   5   

16.  MANCO07-LS კომუნიკაციის მენეჯმენტი  არ გააჩნია   5   

17.  PHIAN007-LS ფილოსოფიური ანთროპოლოგია   არ გააჩნია   5   

18.  PRAD007-LS PR  და რეკლამა არ გააჩნია   5   

19.  GEPSY007-LS ზოგადი ფსიქოლოგია არ გააჩნია   5   

20.  SOCPS07-LS სოციალური ფსიქოლოგია არ გააჩნია    5  

21.  MESOS07-LS სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები არ გააჩნია    5  

22.  PRMED007-LS PR  და  მედია ურთიერთობები FOPR0007-LS    5  

23.  PRBR007-LS PR  და ბრენდინგი FOPR0007-LS     5  

24.  CONF007-LS კონფლიქტოლოგია THEPR007-LS    5  

25.  PRMAR007-LS PR  და მარკეტინგი FOPR0007-LS     6 

26.  PRPOL007-LS PR და პოლიტიკა FOPR0007-LS     6 

27.  PRST007-LS PR- ის სტრატეგია და ტაქტიკა FOPR0007-LS     6 

28.  VERCO07-LS  ვერბალური კომუნიკაცია WOC0007-LS     6 

29.  IMAGE07-LS იმიჯმეიკინგი FOPR0007-LS     6 

სემესტრში 30 30 30 30 30 

წელიწადში 60 60 30 

სულ 150 
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 არჩევითი საგნების მოდული -  (30 კრედიტი). მოდულის ხელმძღვანელი - სრული პროფესორი სერგო 
ლომინაძე 

№ 

 
 

საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS  

III წელი 

სემესტრი 

VI 

30.  IOMCK07-LS შესავალი მასკომუნიკაციაში არ გააჩნია 5 

31.  CRTHI07-LS კრიტიკული  აზროვნება არ გააჩნია 5 

32.  FAMA007-LS მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტი არ გააჩნია 5 

33.  NEMED07-LS ახალი მედია არ გააჩნია 5 

34.  MPRCH07-LS მედიაპროდუქციის რედაქტირება არ გააჩნია 5 

35.  AIMSK07-LS რეკლამა მასკომუნიკაციაში არ გააჩნია 5 

36.  CPIMC07-LS მასკომუნიკაციის სამართლებრივი რეგულირება არ გააჩნია 5 

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

არ გააჩნია 5 

სემესტრში 30 

 

 მოდული - PR და ბიზნესის საფუძვლები (60 კრედიტი). მოდულის ხელმძღვანელი - სრული პროფსორი 
ტარიელ რეხვიაშვილი 

№ 

 
 

საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS  

IV წელი 

სემესტრი 

VII VIII 

  მოდულის სავალდებულო საგნები  30 12 

38.  MEPTE07-LS PR და კრიზის მენეჯმენტი  FOPR0007-LS 6  

39.  PRBUS07-LS PR და ბიზნესი FOPR0007-LS 6  

40.  INMAR07-LS ინტერნეტ მარკეტინგი PRIEC07-LS 6  

41.  HRMA007-LS ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი FOPR0007-LS 6  

42.  PRCOMO7-LS PR - კამპანიები  PRPOL007-LS 6  

43.  PRET007-LS PR და ეთიკა  PHIAN007-LS  6 

44.  PSFOPR07-LS PR-ის ფსიქოლოგია FOPR0007  6 

45.  INTCO07-LS ინტერპერსონალური კომუნიკაცია FOPR0007  6 

46.  - საბაკალავრო ნაშრომი 
HRM007-LS 
PRAD007-LS 

 12 

სემესტრში 30 30 

წელიწადში 60 
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თავისუფალი კომპონენტები 
კერძო სამართლის საფუძვლები -30 კრედიტი 

    № საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

47.  GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია არ გააჩნია 5 

48.  BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები  არ გააჩნია 5 

49.  COL0007-LS  სახელშეკრულებო ურთიერთობები არ გააჩნია 5 

50.  BCL0007-LS 
შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი 
რეგულირება 

არ გააჩნია 5 

51.  BCL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

52.  
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  

53.  NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების ეროვნული სტრატეგია არ გააჩნია 5 

54.  BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

55.  BSLG007-LS სახელმწიფოებრიობის ანალიზის მეთოდოლოგია არ გააჩნია 5 

56.  DOCMS07-LS 
დოკუმენტმცოდნეობისა და საქმისწარმოების 
საფუძვლები 

არ გააჩნია 5 

57.  ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი არ გააჩნია 5 

58.  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  

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

60.  OCO0507-P ზეპირმეტყველება  FLN1207-P 5 

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

62.  WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  LSP0107-P 5 

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

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

           სულ კრედიტი 30 

საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

65.  POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები არ გააჩნია 5 

66.  GPOL007-LS გეოპოლიტიკა არ გააჩნია 5 

67.  GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი არ გააჩნია 5 

68.  PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა არ გააჩნია 5 

69.  TIR0007-LS საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია არ გააჩნია 5 

70.  IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები არ გააჩნია 5 
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           სულ კრედიტი 30 

 კონფლიქტის მენეჯმენტი  - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

71.  BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

72.  ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია არ გააჩნია 5 

73.  PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები არ გააჩნია 5 

74.  PIDPC07-LS 
პოლიტიკური იდეოლოგიები და პოლიტიკის 
ფილოსოფია 

არ გააჩნია 
5 

75.  PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  არ გააჩნია 5 

76.  MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები არ გააჩნია 5 

           სულ კრედიტი 30 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

77.  PROLA07-LP დაპროგრამების ენები INFB208-LB 5 

78.  USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება არ გააჩნია 5 

79.  ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება არ გააჩნია 5 

80.  SYMAD07-LP მართვის სისტემები არ გააჩნია 5 

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

82.  COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება არ გააჩნია 5 

             სულ კრედიტი 30 

 საჯარო სამართალის საფუძვლები - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

83.  
CMR0007-LS 

 
 საქართველოს კონსტიტუცია და ძირითადი 
უფლებები 

არ გააჩნია 5 

84.  
BAL0007-LS 

 
ადმინისტრაციული სამართალის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

85.  MUL0007-LS  მუნიციპალური სამართალი არ გააჩნია 5 

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

87.  BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები არ გააჩნია 5 

88.  ALP0007-LS 
ადმინისტრაციული დავების განხილვა 
სასამართლოში 

არ გააჩნია 
5 

              სულ კრედიტი 30 

ჟურნალისტიკა - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

89.  HISJU07-LS  ჟურნალისტიკის ისტორია არ გააჩნია 5 

90.  ANALJ07-LS ანალიტიკური ჟურნალისტიკა არ გააჩნია 5 

91.  MPRCH07-LS მედიის ენა და სტილი არ გააჩნია 5 

92.  INFGE07-LS ინფორმაციული ჟანრები არ გააჩნია 5 

93.  IOMCK07-LS მასკომუნიკაციის შესავალი არ გააჩნია 5 
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94.  THELJ07-LS ჟურნალისტიკის ელემენტები არ გააჩნია 5 

      სულ კრედიტი 30 

ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა  - 30 კრედიტი 

№ საგნის კოდი საგანი დაშვების წინაპირობა ECTS  

95.  BRMED07-LS სამაუწყებლო მედია არ გააჩნია 5 

96.  CARSP07-LS საეთერო მეტყველების კულტურა არ გააჩნია 5 

97.  SKTVB-07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა არ გააჩნია 5 

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

99.  DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა არ გააჩნია 5 

100.  BPHJO07-LS ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები 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 

სწავლის შედეგების რუკა  
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  არასპეციალობის სავალდებულო საგნები       

1.  POL0007-LS პოლიტოლოგია X X X X   
2.  WOC0007-LS წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები X X  X   

3.  INF108-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 1 X X  X   
4.  GEHAC07-LS საქართველოს ისტორია და კულტურა X X X   X 

5.  INF208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 X X X X   
6.  AGL007-LS ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა X X  X   
7.  PRIEC07-LS ეკონომიკის პრინციპები X X X    

  
უცხოური (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) 

ენა 
      

8.  FLN1107-P უცხოური  ენა  - 1 X X  X X  
9.  FLN1207-P უცხოური  ენა  - 2 X X  X X  
10.  FLN1307-P უცხოური ენა - 3  X X  X X  
11.  FNL1407-P უცხოური ენა - 4 X X  X X  

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები       
12.  GESOC07-LS სოციოლოგია  X  X   X 
13.  INFL07-LS ფილოსოფიის შესავალი X X    X 

14.  FOPR0007-LS PR-ის საფუძვლები X X  X  X 

15.  PRCUL007-LS PR- და კულტურა X X  X  X 

16.  MANCO07-LS კომუნიკაციის მენეჯმენტი  X X X    
17.  PHIAN007-LS ფილოსოფიური ანთროპოლოგია   X X X   X 
18.  PRAD007-LS PR  და რეკლამა X X  X  X 
19.  GEPSY007-LS ზოგადი ფსიქოლოგია X X  X   
20.  SOCPS07-LS სოციალური ფსიქოლოგია X X    X 

21.  MESOS07-LS სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები X X X   X 

22.  PRMED007-LS PR  და  მედია ურთიერთობები X X  X  X 

23.  PRBR007-LS PR  და ბრენდინგი X X   X  
24.  CONF007-LS კონფლიქტოლოგია X X  X   

25.  PRMAR007-LS PR  და მარკეტინგი X X X    
26.  PRPOL007-LS PR და პოლიტიკა X X  X   
27.        PRST007-LS    PR სტრატეგია და ტაქტიკა X X  X   

28.        VERCO07-LS     ვერბალური კომუნიკაცია X X X X X X 

29.  IMAGE07-LS იმიჯმეიკინგი X X X X   

  არჩევითი მოდული  მასობრივი კომუნიკაცია       
30.  IOMCK07-LS შესავალი მასკომუნიკაციაში × × × ×   
31.  CRTHI07-LS კრიტიკული  აზროვნება × × × × × × 
32.  FAMA007-LS მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტი × ×  ×   
33.  NEMED07-LS ახალი მედია ×   ×  × 
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34.  MPRCH07-LS მედიაპროდუქციის რედაქტირება × × ×    
35.  AIMSK07-LS რეკლამა მასკომუნიკაციაში × × × ×   
36.  CPIMC07-LS მასკომუნიკაციის სამართლებრივი რეგულირება × × × ×   
37.  RATPD07-LS ორატორული ხელოვნება (საჯარო კამათის ტექნოლოგიები) × × × × ×  

  PR და ბიზნესის საფუძვლები       
38.  MEPTE07-LS PR და კრიზის მენეჯმენტი  X X X   X 
39.  PRBUS07-LS PR და ბიზნესი X X   X X 
40.  INTMA07-LS ინტერნეტ მარკეტინგი X X  X  X 
41.  HRM007-LS ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი X X X   X 

42.  PRCOMO7-LS PR - კამპანიები  X X X   X 

43.  PRET007-LS PR და ეთიკა  X X  X  X 

44.  PSFOPR07-LS PR-ის ფსიქოლოგია X X    X 

45.  INTCO07-LS ინტერპერსონალური კომუნიკაცია X X  X   
46.  - საბაკალავრო ნაშრომი X  X  X  

  თავისუფალი კომპონენტები       
  კერძო სამართლის საფუძვლები       

47.  GTL0007-LS სამართლის ზოგადი თეორია X X   X  
48.  BCL0007-LS სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები  X X   X  
49.  COL0007-LS სახელშეკრულებო ურთიერთობები X X   X  
50.  BCL0007-LS შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირება X X   X  
51.  COL0007-LS სამეწარმეო სამართლის საფუძვლები X X   X  
52.  BIL0007-LS საბანკო და სადაზღვევო სამართლის საფუძვლები X X   X  

  სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის საფუძვლები       
53.  NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების ეროვნული სტრატეგია X X   X X 
54.  BSWO007-LS სოციალური მუშაობის საფუძვლები X   X  X 
55.  BSLG007-LS სახელმწიფოებრიობის ანალიზის მეთოდოლოგია X X  X   
56.  DOCMS07-LS დოკუმენტმცოდნეობისა და საქმისწარმოების საფუძვლები X X X X   
57.  ADMM007-LS ადმინისტრაციული მენეჯმენტი X X X    
58.  MOSA007-LS სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის საფუძვლები X X    X 

  
პროფესიული თარგმანი  (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული და რუსული ენები) 
      

59.  LSP0107-P მიზნობრივი ენა (I) X X  X X  
60.  OCO0507-P ზეპირმეტყველება  X X  X   
61.  LSP0207-P მიზნობრივი ენა (II) X X  X X  
62.  WCO0607-P წერითი კომუნიკაცია  X X  X X  
63.  LSP0307-P მიზნობრივი ენა (III) X X  X X  
64.  TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  X X  X   

  საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძვლები       
65.  POLT007-LS პოლიტიკური ტექნოლოგიები X X X    
66.  GPOL007-LS გეოპოლიტიკა X X  X   
67.  GAN0007-LS გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი X X X    
68.  PR00007-LS საზოგადოებასთან ურთიერთობა X X  X   
69.  TIR0007-LS საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია X X X X  X 
70.  IOI0007-LS საერთაშორისო ორგანიზაციები X X X X X  

  კონფლიქტის მენეჯმენტი       
71.  BCONF07-LS კონფლიქტოლოგიის საფუძვლები X X X    
72.  ANCON07-LS კონფლიქტის ანთროპოლოგია X     X 

73.  PCONF07-LS პოლიტიკური კონფლიქტები X X     

74.  PIDPC07-LS პოლიტიკური იდეოლოგიები და პოლიტიკის ფილოსოფია X  X   X 

75.  PCONF07-LS საზოგადოება და კონფლიქტი  X X     

76.  MCONS07-LS კონფლიქტის მოგვარების მეთოდები X X     

  საინფორმაციო ტექნოლოგიები       
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77.  PROLA07-LP დაპროგრამების ენები X X X    

78.  USSOP07-LP პროგრამული პაკეტების გამოყენება X X X    

79.  ESDAT07-LP მონაცემთა ბაზების აგება X X X    

80.  SYMAD07-LP მართვის სისტემები X X X    

81.  CLOSA07-LP კლიენტ-სერვერის არქიტექტურა X X X    

82.  COMOD07-LP კომპიუტერული მოდელირება X X X    

  საჯარო სამართალის საფუძვლები       

83.  CMR0007-LS  საქართველოს კონსტიტუცია და ძირითადი უფლებები X X   X  

84.  BAL0007-LS ადმინისტრაციული სამართალის საფუძვლები X X   X  

85.  MUL0007-LS  მუნიციპალური სამართალი X X   X  

86.  TPF0007-LS გადასახადები და საჯარო ფინანსები X X   X  

87.  BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები X X   X  

88.  ALP0007-LS ადმინისტრაციული დავების განხილვა სასამართლოში X X   X  

  ჟურნალისტიკა       

89.  HISJU07-LS  ჟურნალისტიკის ისტორია X X X X X  

90.  ANALJ07-LS ანალიტიკური ჟურნალისტიკა X X X X   

91.  MPRCH07-LS მედიის ენა და სტილი X X X    

92.  INFGE07-LS ინფორმაციული ჟანრები X X X X   

93.  IOMCK07-LS მასკომუნიკაციის შესავალი X X X X   

94.  THELJ07-LS ჟურნალისტიკის ელემენტები X X X X X X 

  ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა       

95.  BRMED07-LS სამაუწყებლო მედია X X   X  

96.  CARSP07-LP საეთერო მეტყველების კულტურა X X  X   

97.  SKTVB07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა X X X X   

98.  TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი X  X X   

99.  DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა X  X X   

100.  BPHJO07-LS ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები 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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  არასპეციალობის 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.  GEHAC07-LS საქართველოს ისტორია და კულტურა 5/135 30 30     75 

5.  INF208-LB ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 4/108 15   30   63 

6.  AGL007-LS ქართული ენის გამოყენებითი სტილისტიკა 5/135 30 30     75 

7.  PRIEC07-LS ეკონომიკის პრინციპები 5/135 30 30     75 

  
უცხოური (ინგლისური, გერმანული, 

ფრანგული, რუსული) ენა         

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

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

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

11.  FNL1407-P უცხოური ენა - 4 5/135   60    75 

  სპეციალობის სავალდებულო საგნები         

12.  GESOC07-LS სოციოლოგია  5/135 30 30     75 

13.  INFL07-LS ფილოსოფიის შესავალი 5/135 30 30     75 

14.  FOPR0007-LS PR-ის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

15.  PRCUL007-LS PR და კულტურა 5/135 30 30     75 

16.  MANCO07-LS კომუნიკაციის მენეჯმენტი  5/135 30 30     75 

17.  PHIAN007-LS ფილოსოფიური ანთროპოლოგია   5/135 30 30     75 

18.  PRAD007-LS PR  და რეკლამა 5/135 30 30     75 

19.  GEPSY007-LS ზოგადი ფსიქოლოგია 5/135 30 30     75 

20.  SOCPS07-LS სოციალური ფსიქოლოგია 5/135 30 30     75 

21.  MESOS07-LS სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები 5/135 30 30     75 

22.  PRMED007-LS PR  და  მედია ურთიერთობები 5/135 30 30     75 

23.  PRBR007-LS PR  და ბრენდინგი 5/135 30 30     75 

24.  CONF007-LS კონფლიქტოლოგია 5/135 30 30     75 

25.  PRMAR007-LS PR  და მარკეტინგი 6/162 30 30     102 

26.  PRPOL007-LS PR და პოლიტიკა 6/162 30 30     102 

27.    PRST007-LS    PR- ის  სტრატეგია და ტაქტიკა 6/162 30 30     102 
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28.  VERCO07-LS      ვერბალური კომუნიკაცია 6/162 30 30     102 

29.  IMAGE07-LS იმიჯმეიკინგი 6/162 30 30     102 

  მოდული -  მასობრივი კომუნიკაცია         

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

31.  CRTHI07-LS კრიტიკული  აზროვნება 5/135 30 30     75 

32.  FAMA007-LS მასკომუნიკაციის საშუალებათა მენეჯმენტი 5/135 30 30     75 

33.  NEMED07-LS ახალი მედია 5/135 30 30     75 

34.  MPRCH07-LS მედიაპროდუქციის რედაქტირება 5/135 30 30     75 

35.  AIMSK07-LS რეკლამა მასკომუნიკაციაში 5/135 30 30     75 

36.  CPIMC07-LS 
მასკომუნიკაციის სამართლებრივი 
რეგულირება 

5/135 30 30     75 

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

5/135 30 30     75 

  მოდული -  PR და ბიზნესის საფუძვლები         

38.  MEPTE07-LS PR და კრიზის მენეჯმენტი  6/162 30 30     102 

39.  PRBUS07-LS PR და ბიზნესი 6/162 30 30     102 

40.  INTMA07-LS ინტერნეტ მარკეტინგი 6/162 30 30     102 

41.  HRM007-LS ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 6/162 30 30     102 

42.  PRCOMO7-LS PR - კამპანიები  6/162 30 30     102 

43.  PRET007-LS PR და ეთიკა  6/162 30 30     102 

44.  PSPR007-LS PR-ის ფსიქოლოგია 6/162 30 30     102 

45.  INTCO07-LS ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 6/162 30 30     102 

46.  - საბაკალავრო ნაშრომი 12/324       324 

  თავისუფალი კომპონენტები         

  კერძო სამართლის საფუძვლები         

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

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

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

50.  BCL0007-LS 
შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი 
რეგულირება 

5/135 30 30     75 

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

52.  BIL0007-LS 
საბანკო და სადაზღვევო სამართლის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

  
სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის 

საფუძვლები         

53.  NSSDE07-LS მდგრადი განვითარების ეროვნული 5/135 30 30     75 
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სტრატეგია 

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

55.  BSLG007-LS 
სახელმწიფოებრიობის ანალიზის 
მეთოდოლოგია 

5/135 30 30     75 

56.  DOCMS07-LS 
დოკუმენტმცოდნეობისა და 
საქმისწარმოების საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

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

58.  MOSA007-LS 
სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

  
პროფესიული თარგმანი  (ინგლისური, 

გერმანული, ფრანგული და  
რუსული ენები) 

        

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

60.  OCO0507-P ზეპირმეტყველება  5/135   60    75 

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

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

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

64.  TPT0807-LP თარგმანის თეორია და პრაქტიკა  5/135 30 30     75 

  საერთაშორისო ურთიერთობების 
საფუძვლები         

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

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

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

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

69.  TIR0007-LS საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია 5/135 30 30     75 

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

  
კონფლიქტის მენეჯმენტი 

         

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

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

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

74.  PIDPC07-LS 
პოლიტიკური იდეოლოგიები და 
პოლიტიკის ფილოსოფია 

5/135 30 30     75 

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

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

  
საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
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77.  PROLA07-LP დაპროგრამების ენები 5/135 30 30     75 

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

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

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

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

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

  
საჯარო სამართალის საფუძვლები 

         

83.  CMR0007-LS  საქართველოს კონსტიტუცია და ძირითადი 
უფლებები 

5/135 30 30     75 

84.  BAL0007-LS ადმინისტრაციული სამართალის 
საფუძვლები 

5/135 30 30     75 

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

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

87.  BSL0107-LS სამოხელეო სამართლის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

88.  ALP0007-LS 
ადმინისტრაციული დავების განხილვა 
სასამართლოში 

5/135 30 30     75 

  
ჟურნალისტიკა 

         

89.  HISJU07-LS  ჟურნალისტიკის ისტორია 5/135 30 30     75 

90.  ANALJ07-LS ანალიტიკური ჟურნალისტიკა 5/135 30 30     75 

91.  MPRCH07-LS მედიის ენა და სტილი 5/135 30 30     75 

92.  INFGE07-LS ინფორმაციული ჟანრები 5/135 30 30     75 

93.  IOMCK07-LS მასკომუნიკაციის შესავალი 5/135 30 30     75 

94.  THELJ07-LS ჟურნალისტიკის ელემენტები 5/135 30 30     75 

  
ტელე-რადიო ჟურნალისტიკა 

         

95.  BRMED07-LS სამაუწყებლო მედია 5/135 30 30     75 

96.  CARSP07-LP საეთერო მეტყველების კულტურა 5/135 30  30    75 

97.  SKTVB07-LS ტელესაეთერო ოსტატობა 5/135 30 30     75 

98.  TVRPL07-LS ტელე-რადიო სიუჟეტი 5/135 30 30     75 

99.  DOKJU07-LS დოკუმენტური ჟურნალისტიკა 5/135 30 30     75 

100.  BPHJO07-LS ფოტოჟურნალისტიკის საფუძვლები 5/135 30 30     75 

  
ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის 

საფუძვლები 
 

        

101.  MICEC07-LS მიკროეკონომიკის საფუძვლები 5/135 30 30     75 
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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     ვანო ჭიაურელი 
 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის     ივანე ჯაგოდნიშვილი 
სამსახურის უფროსი 
 
ფაკულტეტის დეკანი     რუსუდან ქუთათელაძე 
 
      მოდიფიცირებულია 
       ბიზნეს-ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 
           15 აპრილი 2014  წ. ოქმი N11 
ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე      რუსუდან ქუთათელაძე 
 

შეთანხმებულია 
სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 
სამსახურის ხელმძღვანელი           გიორგი ძიძიგური  
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                                                                                                                                          დანართი 1. 
სწავლებისა და სწავლის მეთოდები 

სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოიყენება სწავლების 
ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი,  წიგნზე მუშაობის მეთოდი, 
წერითი მუშაობის მეთოდი, დემონსტრირების მეთოდი, დისკუსია/დებატების მეთოდი, ჯგუფური 
(collaborative) მუშაობის მეთოდი, შემთხვევის ანალიზის (Case study)  მეთოდი, ახსნა–განმარტებითი 
მეთოდი, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდი, აგრეთვე პრაქტიკული მეთოდები  და სხვა.  
 
სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და ერთმანეთში გადადიან. პროფესორი 
შესაძლოა იყენებდეს ზემოთჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს ან ნებისმიერ სხვა მეთოდს 
კონკრეტული სასწავლო ამოცანიდან გამომდინარე. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის 
მეთოდები ასახულია შესაბამისი სასწავლო კურსის  სილაბუსში. 

1. ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.  
2. დისკუსია/დებატები  – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა 
და აქტივობას. დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
პროფესორის მიერ დასმული შეკითხვებით. ეს მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი 
აზრის დასაბუთების უნარს.  
3. ჯგუფური მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის 
სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და 
პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან გამომდინარე 
შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის  მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს 
სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  
4. წიგნზე მუშაობის მეთოდი.  
5. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 
ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას.  
6. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება   -  იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 
თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თანაგუნდელს საგნის 
უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ 
დაეუფლება საკითხს.  
7. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. 
ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების 
დანახვის გზით ხორციელდება.  
8. შემთხვევის ანალიზი (Case study)  - პროფესორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 
კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, 
კაზუსის ამოხსნა.  
9. გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში 
კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად 
განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და მისი გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი 
ხელს უწყობს პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. ეს მეთოდი ეფექტურია 
სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი 
ეტაპისგან:  
• პრობლემის/საკითხის შემოქმედებითი კუთხით განსაზღვრა;  
• დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუდიტორიისგან საკითხის ირგვლივ არსებული იდეების კრიტიკის 

გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად, დაფაზე);  
• გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტ შესაბამისობას ავლენს დასმულ 

საკითხთან;  
• კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის დასადგენად შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა;  
• შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით;  
• უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა.  
10. როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები 



21 
 

სტუდენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მას 
ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური  თამაშებიც 
უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის 
უნარს.  
11. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 
შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა 
ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მიეწოდოს სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 
დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც მასწავლებლის, ისე 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. 
12.  ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.  
• სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, 

როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან ზოგადისაკენ, ფაქტებიდან 
განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას, პროცესი მიმდინარეობს 
კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.  

• სწავლების დედუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის გადაცემის ისეთ 
ფორმას, რომელიც ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს 
წარმოადგენს, ანუ პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

• სასწავლო პროცესში ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, 
შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, ამით მარტივდება რთული პრობლების შიგნით არსებული 
ცალკეული საკითხების დეტალური გაშუქება.  

• სინთეზის მეთოდი გულისხმობს შებრუნებულ პროცედურას, ანუ ცალკეული საკითხების 
დაჯგუფებით ერთი მთლიანის შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც მთელის 
დანახვის უნარის განვითარებას.  

13. ა ხსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს 
მასალის გადმოცემისას, მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 
მოცემული თემის ფარგლებში.  
14.   ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პროფესორისა და სტუდენტის აქტიურ 
ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის 
პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  
15. წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: ამონაწერებისა და 
ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის, ან ესეს შესრულება და 
ა.შ.  
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                                                                                                                                    დანართი 2. 
 

დამტკიცებულია სტუ-ს 
აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 

6 ივლისის №732 დადგენილებით 
 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების ფორმები, მეთოდები,  
კრიტერიუმები და სკალები 

 

შეფასების ფორმა მეთოდები, კრიტერიუმები და სკალები 

ყოველკვირეული 
შეფასება 

ყოველკვირეული ტესტირება იძლევა ახსნილი მასალის ცოდნის გამოვლენის 
შესაძლებლობას. შემოწმება ხდება სხვადასხვა სახით: ტესტი (ღია ან დახურული 
კითხვები)1

ყოველკვირეული შეფასების შესაძლო მაქსიმუმი შეადგენს ორ ქულას. 

, კაზუსი, საკითხები და სხვ. იგი ტარდება წერილობითი ფორმით. 

თუ წერითი გამოკითხვის შეფასება ხდება ტესტით და იგი მოიცავს 4 მაგალითს. 
სწორად ამოხსნილი თითოეული მათგანი ფასდება 0,5 ქულით,  არასწორი პასუხის 
შემთხვევაში შეფასება შეადგენს 0 ქულას. დახურული კითხვების შემთხვევაში 
თითოეულ მაგალითს აქვს რამდენიმე სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ 
ერთია სწორი.  

თუ წერითი გამოკითხვის შეფასება ხდება საკითხებით (კაზუსებით) და საკითხს 
მინიჭებული აქვს მაქსიმუმ 2 ქულა, შეფასების კრიტერიუმებია: 

1. 1.5-2.0 ქულა. პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის 
გადმოცემული, ტერმინოლოგია დაცულია, სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად 
ფლობს მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და 
დამატებითი ლიტერატურა, შეცდომები არ არის. კაზუსი უნაკლოდ არის 
ამოხსნილი, მსჯელობა მაღალ დონეზეა. 

2. 1.0-1.5 ქულა - პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი, ტერმინოლოგიურად 
გამართულია, არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი 
ლიტერატურა.  მსჯელობა კარგია. 

3. 0.5-1.0 ქულა - პასუხი არასრულია. ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები. არის 
ფრაგმენტული მსჯელობა. 

4. 0.1-0.5 ქულა  - პასუხი ნაკლოვანია. არ არის გამოყენებული სპეციალური 
ტერმინოლოგია. პასუხი არსებითად მცდარია, გადმოცემულია საკითხის 
შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.  

5.  0 ქულა - პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული. 
 
თუ წერითი გამოკითხვის შეფასება ხდება ღია კითხვებით (2 ერთეული)  და 
თითოეულ კითხვას მინიჭებული აქვს მაქსიმუმ 1 ქულა, შეფასების კრიტერიუმებია:  
 
1. 0.8-1.0 ქულა - პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის 

გადმოცემული. სპეციალური ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით 

                                                 
1 ღია კითხვა -  კითხვის სახეობა, რომელიც არ სთავაზობს სტუდენტს პასუხების შესაძლო ვარიანტებს. 
დახურული კითხვა - კითხვის სახეობა, რომელსაც თან ახლავს პასუხების სავარაუდო ვარიანტები. 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=10932�
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კარგად ფლობს განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული 
ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა. შეცდომები არ არის. კაზუსი უნაკლოდ 
არის ამოხსნილი. მსჯელობა მაღალ დონეზეა. 

2. 0.5-0.8 ქულა - პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად 
გამართულია. არსებითი შეცდომები არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი 
ლიტერატურა. მსჯელობა კარგია. 

3. 0.3-0.5 ქულა - პასუხი არასრულია. სპეციალური ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. 
სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება 
ნაკლოვანებები. მსჯელობა ფრაგმენტულია. 

4. 0.1–0.3 ქულა - პასუხი ნაკლოვანია. სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის 
გამოყენებული. პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი 
მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.  

5. 0 ქულა - პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული. 

საშინაო 
დავალებები 

სტუდენტმა დამოუკიდებლად უნდა მოამზადოს და წერილობითი ან სხვა ფორმით 
წარმოადგინოს მასალა საშინაო დავალების სახით. 

არსებობს სხვადასხვა ტიპის საშინაო დავალებები. მაგალითად: სტუდენტს შეიძლება 
დაევალოს ნახატის, ნახაზის შესრულება, ლაბორატორიული სამუშაოს აღწერა, 
მაგალითების, ამოცანების ან კაზუსების ამოხსნა, საკურსო სამუშაოებისა და 
პროექტების, აგრეთვე საკითხის ან პრობლემის შესახებ მასალის მომზადება, ან/და ამა 
თუ იმ ინფორმაციის მოძიება (სტატია, განმარტება, წიგნი, ინტერვიუ, გამოკითხვა) და 
სხვ. 

საშინაო დავალების შეფასების კრიტერიუმებია: 

მასალის დამუშავების დონე, ინფორმაციის სიზუსტე, მსჯელობა და სხვ. 

სემესტრის ბოლოს სტუდენტმა დავალებების კრებული (დოკუმენტური მასალა) 
უნდა ჩააბაროს სასწავლო კურსის წამყვან პროფესორს, რაც წარმოადგენს დასკვნით 
გამოცდაზე გასვლის ერთ-ერთ წინაპირობას.  

 

შუალედური 
გამოცდა 
(ტესტირება) 

შუალედური გამოცდის (ტესტირების) დროს სტუდენტს ევალება განვლილი მასალის 
ცოდნის გამოვლენა. შემოწმება ხდება სხვადასხვა ფორმატით: ტესტით (ღია ან 
დახურული კითხვები), მაგალითების, ამოცანების ან კაზუსების ამოხსნით, 
თეორიული საკითხებით, ნახატის, ნახაზის, კლაუზურას შესრულებით, 
ლაბორატორიული სამუშაოს აღწერა/ჩატარებით და სხვა. 

თუ შუალედური გამოცდის შეფასება ხდება 4 საკითხით და თითოეულს მინიჭებული 
აქვს მაქსიმუმ 5 ქულა, გამოცდის შეფასების კრიტერიუმებია:  

1. 4–5 ქულა - პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის 
გადმოცემული. სპეციალური ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით 
კარგად ფლობს განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული 
ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა. შეცდომები არ არის.  მსჯელობა მაღალ 
დონეზეა. 

2. 3–4 ქულა - პასუხი სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად გამართულია. 
არსებითი შეცდომა არ არის. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით 
გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი 
ლიტერატურა. მსჯელობა კარგია. 
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3. 2–3 ქულა - პასუხი არასრულია. სპეციალური ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. 
სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგრამ აღინიშნება 
ნაკლოვანებები, არის ფრაგმენტული  მსჯელობა. 

4.  1–2 ქულა - პასუხი არასრულია, ტერმინოლოგია მცდარია, საკითხის შესაბამისი 
მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ. სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული 
ლიტერატურა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა. 

5. 0.1–1 ქულა - პასუხი ნაკლოვანია. სპეციალური ტერმინოლოგია არ არის 
გამოყენებული. პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი 
მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები.   

6.  0 ქულა. პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული. 

 

თუ შუალედური გამოცდის შეფასება ხდება კლაუზურით ან ხატვაში, შეფასება 
შემდეგნაირად ხდება: 

კლაუზურა – მაქსიმალური ქულა 20 

1. საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  3-4 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით სრულია. მასშტაბი დაცულია. კომპოზიციური განაწილება 
კარგია. წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.  

2.  2–3 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით სრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ კომპოზიციური 
განაწილების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები. 

3.  1–2 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით არასრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ პროექტის მხოლოდ 
ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული.  

4.  0,1–1 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით ნაკლოვანია. პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია 
გამოხაზული. მასშტაბი დარღვეულია. 

5.  0 ქულა – ვერ შეძლო საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის 
შემადგენლობის თვალსაზრისით. 

2. პროექტის გრაფიკული შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  3-4 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი 
სრულად არის დამუშავებული ზომების მითითებით. შესრულებულია მაღალ 
დონეზე. 

2.  2–3 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი 
სრულად არის დამუშავებული ზომების მითითებით. სტუდენტი კარგად ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, მაგრამ შესრულების ტექნიკა 
დასახვეწია. 

3.  1–2 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. იგი 
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სრულად არის დამუშავებული, მაგრამ ზომები არ არის მითითებული. 

4.  0,1–1 ქულა –გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. მისი 
მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია დამუშავებული. ზომები არ არის მითითებული. 

5.  0 ქულა – ვერ შეძლო პროექტის გრაფიკული შესრულება. 

3. პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 
4 

1.  3-4 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია და  
შესრულებულია მაღალ დონეზე. 

2.  2–3 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ 
პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია. 

3.  1–2 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. 
ნაწილობრივ არის გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, 
ანტურაჟი. 

4.  0,1–1 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ 
არის გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.  

5.  0 ქულა – პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული შესრულება დაბალია. 

4. პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობა – 
მაქსიმალური ქულა 4 

1.  3-4 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი სრულია და  შესრულებულია მაღალ დონეზე. 

2.  2–3 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული 
ხარისხი დასახვეწია. 

3.  1–2 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა  
დაცულია, მაგრამ გაუაზრებელია ტექნოლოგიური პროცესი. 

4.  0,1–1 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია.  არ არის ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა. 

5.  0 ქულა – ვერ შეძლო პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი 
მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა. 

5. პროექტის დაცვის უნარი – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  3-4 ქულა – მსჯელობა გამართული და დამაჯერებელია. პროექტის შესახებ 
ინფორმაცია გადმოცემულია ამომწურავად, საკითხის საფუძვლიანად ცოდნის 
დემონსტრირებით 

2.  2–3 ქულა – მსჯელობა კარგ დონეზეა. გამოყენებულია პროფესიული 
ტერმინოლოგია. ასახავს წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს, მაგრამ მოკლებულია 
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დამაჯერებლობას. 

3.  1–2 ქულა – მსჯელობა არასრული და არადამაჯერებელია. არ არის გამოყენებული 
პროფესიული ტერმინოლოგია. 

4.  0,1–1 ქულა – მსჯელობა ნაკლოვანია და ფრაგმენტული. ვერ ასახავს 
წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს. 

5.  0 ქულა – ვერ შესძლო პროექტის დაცვა. მსჯელობა საკითხის შესაბამისი არ არის. 

კლაუზურა – მაქსიმალური ქულა 10 

1. საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით – მაქსიმალური ქულა 2 

1.  1,5-2 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით სრულია. მასშტაბი დაცულია. კომპოზიციური განაწილება კარგია. 
წარმოდგენილია მაღალ დონეზე.  

2.  1–1,5 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით სრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ კომპოზიციური განაწილების 
მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები. 

3.  0,5–1 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით არასრულია. მასშტაბი დაცულია, მაგრამ პროექტის მხოლოდ 
ცალკეული ფრაგმენტებია გამოხაზული.  

4.  0,1–0,5 ქულა – საპროექტო დავალების პირობები პროექტის შემადგენლობის 
თვალსაზრისით ნაკლოვანია. პროექტის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია 
გამოხაზული. მასშტაბი დარღვეულია. 

5.  0 ქულა – ვერ შეძლო საპროექტო დავალების პირობების დაცვა პროექტის 
შემადგენლობის თვალსაზრისით. 

2. პროექტის გრაფიკული შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 2 

1.  1,5-2 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი 
სრულად არის დამუშავებული ზომების მითითებით. შესრულებულია მაღალ 
დონეზე. 

2.  1–1,5 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი სრულია. იგი 
სრულად არის დამუშავებული ზომების მითითებით. სტუდენტი კარგად ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, მაგრამ შესრულების ტექნიკა 
დასახვეწია. 

3.  0,5–1 ქულა – გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. იგი 
სრულად არის დამუშავებული, მაგრამ ზომები არ არის მითითებული. 

4.  0,1–0,5 ქულა –გრაფიკული შესრულების თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. 
მისი მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტებია დამუშავებული. ზომები არ არის 
მითითებული. 
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5.  0 ქულა – ვერ შეძლო პროექტის გრაფიკული შესრულება. 

3. პროექტის მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 
2 

1.  1,5-2 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია და 
შესრულებულია მაღალ დონეზე. 

2.  1–1,5 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ 
პროექტის წარმოდგენის პროფესიული ხარისხი დასახვეწია. 

3.  0,5–1 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. 
ნაწილობრივ არის გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, 
ანტურაჟი. 

4.  0,1–0,5 ქულა – მხატვრულ-ესთეტური თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ 
არის გათვალისწინებული მასალების ფაქტურა, კოლორისტიკა, ანტურაჟი.  

5.  0 ქულა –მხატვრულ-ესთეტური და პროფესიული დონე დაბალია. 

4. პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი მიზანშეწონილობა – 
მაქსიმალური ქულა 2 

1.  1,5-2 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი სრულია და  შესრულებულია მაღალ დონეზე. 

2.  1–1,5 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი სრულია, მაგრამ პროექტის წარმოდგენის პროფესიული 
ხარისხი დასახვეწია. 

3.  0,5–1 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი არასრულია. ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა  
დაცულია, მაგრამ გაუაზრებელია ტექნოლოგიური პროცესი. 

4.  0,1–0,5 ქულა – ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით პროექტი ნაკლოვანია. არ არის ფუნქციის და ფორმის შესაბამისობა. 

5.  0 ქულა – ვერ შეძლო პროექტის ფუნქციურ-ტექნოლოგიური და გეგმარებითი 
მიზანშეწონილობის უზრუნველყოფა. 

5. პროექტის დაცვის უნარი – მაქსიმალური ქულა 2 

1.  1,5-2 ქულა – მსჯელობა გამართული და დამაჯერებელია. პროექტის შესახებ 
ინფორმაცია გადმოცემულია ამომწურავად, საკითხის საფუძვლიანად ცოდნის 
დემონსტრირებით 

2.  1–1,5 ქულა – მსჯელობა კარგ დონეზეა. გამოყენებულია პროფესიული 
ტერმინოლოგია. ასახავს წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს, მაგრამ მოკლებულია 
დამაჯერებლობას. 

3.  0,5–1 ქულა – მსჯელობა არასრული და არადამაჯერებელია. არ არის გამოყენებული 
პროფესიული ტერმინოლოგია. 
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4.  0,1–0,5 ქულა – მსჯელობა ნაკლოვანია და ფრაგმენტული. ვერ ასახავს 
წარმოდგენილი პროექტის შინაარსს. 

5.  0 ქულა – ვერ შეძლო პროექტის დაცვა. მსჯელობა საკითხის შესაბამისი არ არის. 

ხატვა – მაქსიმალური ქულა 20 

1. კომპოზიციური განაწილება – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  2–4 ქულა – დასახატი ობიექტი ფორმატზე კომპოზიციურად განაწილებულია 
მაღალ დონეზე. მასშტაბი დაცულია. 

2.  0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის ფორმატზე კომპოზიციური განაწილების მხრივ 
აღინიშნება ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ გრძნობს მასშტაბს. 

3.  0 ქულა – ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის კომპოზიციური განაწილება. 

2. აგება. პროპორციების დაცვა – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  2–4 ქულა – დასახატი ობიექტის აგება შესრულებულია მაღალ დონეზე. 
პროპორციები დაცულია. 

2.  0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის აგების მხრივ აღინიშნება ნაკლოვანებები. 
სტუდენტი ვერ იცავს პროპორციებს. 

3.  0 ქულა – ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის აგება. 

3. მოცულობის გადმოცემა – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  2–4 ქულა – დასახატი ობიექტის მოცულობა გადმოცემულია მაღალ დონეზე. 
სტუდენტი კარგად გრძნობს ფორმას და ახერხებს მის სიბრტყეზე გადმოტანას. 

2.  0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის მოცულობის გადმოცემის მხრივ აღინიშნება 
ნაკლოვანებები. სტუდენტი ვერ ახერხებს ფორმის გადმოცემას სიბრტყეზე. 

3.  0 ქულა – ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის მოცულობის გადმოცემა. 

4. ტექნიკა. შესრულების ხარისხი – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  2–4 ქულა – დასახატი ობიექტის შესრულების ხარისხი მაღალია. სტუდენტი 
კარგად ფლობს ნახატის შესრულების ტექნიკა. 

2.  0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის შესრულების ხარისხი ნაკლოვანია. სტუდენტს არ 
აქვს გამომუშავებული ნახატის შესრულების შესაბამისი ტექნიკა. 

3.  0 ქულა – ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის შესრულება. 

5. მხატვრული დამუშავება – მაქსიმალური ქულა 4 

1.  2–4 ქულა – დასახატი ობიექტი დამუშავებულია კარგ მხატვრულ დონეზე.  

2.  0,1–2 ქულა – დასახატი ობიექტის მხატვრული დამუშავება ნაკლოვანია. ობიექტის 
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სტუდენტი ვერ ახერხებს ნახატის ერთ მთლიანობად შეკვრას.  

3.  0 ქულა – ვერ შეძლო დასახატი ობიექტის მხატვრული დამუშავება. 

დასკვნითი/დამა-
ტებითი გამოცდა 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტს მოეთხოვება გავლილი მასალის ცოდნის 
გამოვლენა. შემოწმება ხდება სხვადასხვა ფორმით: ტესტის (ღია ან დახურული 
კითხვები), მაგალითების, ამოცანების ან კაზუსების ამოხსნით, თეორიული 
საკითხების განმარტებით, ნახატის, ნახაზის შესრულებით და სხვ. გამოცდაზე 
შეიძლება გამოყენებული იქნას ერთი ან რამდენიმე მეთოდის კომბინაცია. 

მაგალითად, გამოცდისთვის შერჩეულ თითოეულ თეორიულ საკითხს შეიძლება 
მინიჭებული ჰქონდეს მაქსიმუმ 10 ქულა. სტუდენტის საბოლოო გამოცდის შეფასების 
კრიტერიუმებია: 

1.  9-10 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და ამომწურავად არის 
გადმოცემული; სპეციალური ტერმინოლოგია დაცულია; სტუდენტი ზედმიწევნით 
კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, ღრმად და 
საფუძვლიანად აქვს ათვისებული როგორც ძირითადი ისე დამხმარე ლიტერატურა. 

2.  7-8 ქულა: პასუხი სრულია, მაგარამ შეკვეცილი; ტერმინოლოგიურად გამართულია; 
საკითხი ამომწურავად არის გადმოცემული; არსებითი შეცდომა არ არის; სტუდენტი 
კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს 
ძირითადი ლიტერატურა.  

3.  5-6 ქულა: პასუხი არასრულია; საკითხი დამაკმაყოფილებლად არის 
გადმოცემული; სპეციალური ტერმინოლოგია ნაკლოვანია; სტუდენტი ფლობს 
პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, მაგარამ აღინიშნება მცირეოდენი 
შეცდომები. 

4.  3-4 ქულა: პასუხი არასრულია; ტერმინოლოგია მცდარია; საკითხის შესაბამისი 
მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ; სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული 
ძირითადი ლიტერატურა; აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.   

5.  1-2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია; სპეციალური  ტერმინოლოგია არ არის 
გამოყენებული, ან არ არის შესაბამისი; პასუხი არსებითად მცდარია. გადმოცემულია 
საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმნეტები.  

6.  0 ქულა: პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.  
ზემოთ მოყვანილია სტუდენტთა ცოდნის შეფასების შესაძლო ვარიანტები.  სილაბუსის ავტორი თავად 
ირჩევს შესაბამის ვარიანტ(ებ)ს. 

 

შეფასებების ქულათა განაწილება: 

ყოველკვირეული შეფასება (წერითი გამოკითხვა) 15X2=30 ქულა 

პირველი შუალედური გამოცდა (ტესტირება) 20 ქულა 

მეორე  შუალედური გამოცდა (ტესტირება) 20 ქულა 

დასკვნითი გამოცდა 30 ქულა 

ყოველკვირეული, შუალედური და დასკვნითი  
გამოცდის ჯამური ქულა 

100 ქულა 
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დანართი 3. 
საბაკალავრო ნაშრომისადმი წაყენებული მოთხოვნები 

საბაკალავრო ნაშრომი წარმოადგენს ერთგვარ შემაჯამებელ სამუშაოს, რითაც მოწმდება სპეციალობაში 
სტუდენტის არგუმენტაციის, ანალიზისა და სინთეზის უნარები და ასევე პრობლემების ხედვის თუ 
შეფასების შესაძლებლობები. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის ფორმატი გულისხმობს სტუდენტის მიერ კვლევისა და ანალიზის თემის შერჩევას, 
საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელის არჩევას, მასთან კონსულტირებასა და დამოუკიდებელ მუშაობას, 
საბაკალავრო ნაშრომის ირგვლივ ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და კრიტიკულ ანალიზს. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს დამოუკიდებელი მუშაობის, მეცნიერული 
ანალიზისა და ინფორმაციის სინთეზის უნარები, საშუალება მისცეს მას ჩამოაყალიბოს, წარმოაჩინოს და 
დაიცვას საკუთარი პოზიცია, მოახდინოს არსებული თეორიებისა და მიდგომების შედარება საკვლევ 
თემასთან დაკავშირებით. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის თემას და საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელს ირჩევს სტუდენტი. საბაკალავრო 
ნაშრომის თემა შეირჩევა სტუდენტისა და ხელმძღვანელის მოსაზრებათა შეჯერების საფუძველზე.  
 
საბაკალავრო ნაშრომი უნდა შესრულდეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მე-8 სემესტრის 
განმავლობაში,  ხოლო მისი დაცვა უნდა განხორციელდეს მერვე სემესტრის დასასრულს. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების შედეგად სტუდენტი მიიღებს არჩეული თემის ირგვლივ ღრმა 
თეორიულ ცოდნას, განივითარებს ინფორმაციის მოძიების, მისი კრიტიკული და შედარებითი ანალიზის 
უნარს. 
 
 საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება წარმოაჩენს სტუდენტის მზაობას პროფესიულ თემაზე მოამზადოს და 
არგუმენტირებულად დაიცვას ნაშრომი, გამოავლენს მის მიერ წერილობითი ნაშრომის მაღალ აკადემიურ 
დონეზე მომზადებისა და პრეზენტაციის ჩატარებისათვის აუცილებელ უნარებს, საფუძველს ჩაუყრის 
სტუდენტისათვის დამოუკიდებელი მუშაობისა და შემდგომში სამეცნიერო კვლევის ჩატარების უნარების 
გამომუშავებას. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის მოცულობა უნდა იყოს, როგორც წესი, არანაკლებ 8000 და არაუმეტეს 9 000 სიტყვისა, 
გაფორმებული წინამდებარე წესის შესაბამისად. რაოდენობაში იგულისხმება ყველა აკინძული გვერდი. 
 
საბაკალავრო ნაშრომი ფასდება 100 ქულიანი სისტემით. საბაკალავრო ნაშრომის დადებით შეფასებას (31-50 
ქულამდე), მისი შინაარსის გათვალისწინებით, ახორციელებს საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, ხოლო 
საჯარო დაცვის (20-50 ქულამდე) შეფასებას ახდენს კომისია, რომელიც შედგება ფაკულტეტის დეკანის მიერ 
ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალიდან შერჩეული პირებისაგან.  
 

საბაკალავრო ნაშრომის და მისი საჯარო დაცვის შეფასების კრიტერიუმებია: 
• ნაშრომის შინაარსი: თანამიმდევრული მსჯელობა, არგუმენტირებული დასკვნები - 20 ქულა; 
• ინფორმაციის მოძიება, მისი შესწავლის სიღრმისეულობა, კრიტიკული და შედარებითი ანალიზი - 10 

ქულა; 
• პრობლემების ხედვა და  შეფასება -  10 ქულა; 
• ნაშრომის ენა და სტილი, ბიბლიოგრაფიის მითითების სისწორე - 10 ქულა. 
• ზეპირი პრეზენტაციის ხარისხი - 20 ქულა; 
• დასმულ კითხვებზე, შენიშვნებზე და რეკომენდაციებზე გაცემული პასუხების სიზუსტე და 

სიღრმისეულობა - 30 ქულა. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის  სტრუქტურის შერჩევა წარმოებს ავტორის მიერ თემატიკის მიხედვით.  

საბაკალავრო ნაშრომი უნდა შესრულდეს A4  ფორმატის (297×210 მმ) 80 გ/მ 2  სიმკვრივის ქაღალდზე. 
ორიენტაცია – ვერტიკალური. ბეჭდვა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ერთ გვერდზე. ფოტოსურათები და სხვა 
განსაკუთრებული დანიშნულების  ცხრილები შესაძლებელია შესრულებულ იქნას A4  ფორმატის 
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ფოტოგრაფიულ ქაღალდზე. უფრო დიდი თაბახის გამოყენების შემთხვევაში (მაგ. სქემებისათვის) დასაშვებია 
ნებისმიერი ფორმატის გამოყენება, მხოლოდ აღნიშნული გვერდები არ უნდა აიკინძოს ძირითად ტექსტთან 
ერთად. 
 

საბაკალავრო ნაშრომის სტანდარტული ვერსიის მარცხენა მხარეს უნდა დარჩეს – 38 მმ მინდორი, ხოლო 
დანარჩენ მხარეებს – 25 მმ.  
 

საბაკალავრო ნაშრომის ტექსტის ძირითადი ნაწილი უნდა შესრულდეს რომელიმე სტანდარტული შრიფ-
ტებით: Sylfaen, AcadNusx, AcadMtav, Litnusx, Literaturuli_BJG_2000, ზომით 12. თავებისა და ქვეთავების დასა-
ხელებაში შეიძლება გამოყენებული იქნას უფრო დიდი ზომის შრიფტი. შემჭიდროვებული ტიპის შრიფტები 
არ მიიღება. ტექსტის ბეჭდვა უნდა განხორციელდეს ლაზერულ პრინტერზე ან მასთან მიახლოებულ ხარის-
ხით. 
 

საბაკალავრო ნაშრომის ყველა გვერდი უნდა იქნას დანომრილი თანმიმდევრობით. დაუშვებელია 
თავისუფალი სივრცის ან გვერდის დატოვება. ასევე დაუშვებელია გვერდების განმეორება. გვერდის ნომრების 
შრიფტის მინიმალური ზომა არის 10. შესავალი გვერდები, გარდა სატიტულო გვერდისა, ინომრება ქვედა 
მარჯვენა კიდეში დაბალი რეგისტრის რომაული ციფრებით (i, ii, iii და ა. შ.). საბაკალავრო  ნაშრომის სხვა 
დანარჩენი ნაწილი ინომრება არაბული ციფრებით. გვერდის ნომერი ფურცლის ქვედა კიდიდან დაშორებული 
უნდა იყოს 1.3 სმ–ით, ხოლო მარჯვენა კიდიდან 2.5 სმ–ით. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტისთვის ინტერვალი არის 1.5. მცირე ზომის სექციებისათვის 
(შინაარსი, ცხრილების ნუსხა, რეზიუმე, სქოლიო, შენიშვნა და სხვა) აიღება ინტერვალი 1. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის ყველა თავის და ქვეთავის დასახელება უნდა იქნას ჩართული სარჩევში. თავებისა და 
ქვეთავების შრიფტის ზომა შეიძლება აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომას. ყველა თავი უნდა 
იწყებოდეს ახალი გვერდიდან, ხოლო  ქვეთავი უნდა გაგრძელდეს იმავე გვერდიდან 
 
საბაკალავრო ნაშრომში ლიტერატურის ციტირება უნდა წარმოებდეს ძირითად ტექსტში (როგორც წესი, 
აბზაცის ბოლოს) კვადრატულ ფრჩხილებში არაბული ციფრებით. შრიფტი უნდა იყოს ტექსტის შესაბამისი 
ზომის. ციტირებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა იქნას მოყვანილი საბაკალავრო ნაშრომის  ბოლოს. 
 
საბაკალავრო ნაშრომში სქოლიო შეიძლება განთავსდეს გვერდის ან თავის/ქვეთავის ბოლოს. შრიფტის ზომა – 
10 პუნქტი. თუ სქოლიო განთავსებულია თავის ბოლოს, მაშინ ნუმერაცია წარმოებს არაბული ციფრებით და 
მთელი თავის განმავლობაში თანმიმდევრულია. სქოლიოს გვერდის ბოლოში განთავსებისას ნუმერაცია წარ-
მოებს სიმბოლოებით ან არაბული ციფრებით, რომელიც შესაძლებელია დაიწყოს ყოველ გვერდზე თავიდან. 
ძირითად ტექსტში სქოლიოს მითითება წარმოებს ხარისხის რეგისტრის სიმბოლოებით. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის შემადგენელი ნაწილები:   
საბაკალავრო ნაშრომის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  
ა. ტიტულის გვერდი; 
ბ. შინაარსი; 
გ. ძირითადი ტექსტი: 
გ.ა. შესავალი; 
გ.ბ. შედეგები და მათი განსჯა; 
გ.გ. დასკვნა. 
დ. ბიბლიოგრაფია ან გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის არააუცილებელი შემადგენელი ნაწილებია:  
ა. ცხრილების ნუსხა; 
ბ. გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხა; 
გ. დანართები. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის შესავალი ნაწილი: 
საბაკალავრო ნაშრომის სატიტულო გვერდი (გარე ყდა) უნდა იყოს სტანდარტული ფორმის. იგი 
აუცილებლად უნდა მოიცავდეს საბაკალავრო ნაშრომის დასახელებას, ბაკალავრის გვარს, სახელს და ტექსტს 
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, „თბილისი, საქართველო“. მასზე ასევე უნდა განთავსდეს თვე და 
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წელი, როდესაც შესრულდა საბაკალავრო ნაშრომი. აღნიშნული გვერდის ნომერი არის (i), თუმცა იგი არ 
მიეთითება.  
 
საბაკალავრო  ნაშრომი  უნდა შეიცავდეს სარჩევს (შინაარს). ინტერვალი უნდა იყოს 1. შრიფტის ზომა - 12 
პუნქტი. აბზაცებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 6-12 პუნქტი. გვერდის ნომრები უნდა განთავსდეს მარჯვენა 
მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის ნომერს შორის სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „ .“,  „–“, „_“. 
 
საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტი: 
საბაკალავრო ნაშრომის ძირითადი ტექსტი უნდა დაიყოს თავებად და სხვადასხვა დონის ქვეთავებად. იგი 
აუცილებლად უნდა შეიცავდეს შესავალს, ავტორის მიერ მიღებულ შედეგებს და მათ განსჯას, დასკნას.  
 
საბაკალავრო ნაშრომის შესავალ ნაწილში აღწერილი უნდა იქნას ნაშრომში დასმული პრობლების 
აქტუალობა. შესავალის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი ტექსტის მოცულობის 5%-ს. 
 
შედეგების განსჯის სტრუქტურა დამოკიდებულია საბაკალავრო  ნაშრომის თემატიკაზე და ავტორს უფლება 
აქვს იგი წარმოადგინოს მისთვის სასურველი ფორმით. იგი არ არის შეზღუდული ქვეთავების რაოდენობით.   
 
საბაკალავრო ნაშრომი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს მიღებულ დასკვნებს, რომელიც ჩამოყალიბებული 
უნდა იქნას მოკლედ და ლაკონურად. 
 
საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა: 
საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა უნდა განთავსდეს ნაშრომის ბოლოს ძირითად 
ტექსტში მითითებული თანმიმდევრობის მიხედვით. ლიტერატურული წყაროს მითითებისას დაცული უნდა 
იქნას  შემდეგი სტილი: 

ა. სტატია:  გვარი ინიციალი. სრული სათაური. ჟურნალის სრული დასახელება ან აბრევიატურა. წელი, ტომი, 
[ნომერი,] გვ. დასაწისი დასასრული  (მაგ.: 1. მაჭავარიანი ს., უწყებრივი ქვემდებარეობისა და განსჯადობის 
პრობლემა საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად. ჟ. მართლმსა-ჯულება, 2007, 2, გვ. 186-
213.). 
ბ. წიგნი:  
ბ.ა. ცალკეული გვერდების მითითებისას: გვარი ინიციალი.  სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: 
გამომცემლობა. წელი, [ტომი,]  გვ. დასაწისი–დასასრული (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო 
ხელისუფლება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 68-86.). 
ბ.ბ.  მთლიანი წიგნის მითითებისას: გვარი ინიციალი. სრული სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემლობა. 
წელი, [ტომი,]  გვერდების რაოდენობა გვ. (მაგ.: 1. მელქაძე ო., დვალი ბ., სასამართლო ხელისუფლება 
საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბილისი: მერანი - 3, 2000, გვ. 379.). 
გ. ინფორმაციის გლობალური ქსელი: ვებ–გვერდის დასახელება. უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული – 
რიცხვი, თვე, წელი.  
(მაგ.: 1.  http://untreaty.un.org/ilc/teksts/instruments/English/draft%2520articles/74_1996.pdf 
უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 5.03.2011.). 
ლიტერატურის ნუსხაში გვერდები ინომრება თანმიმდევრულად ძირითად ტექსტთან ერთად, სტრიქონებს 
შორის ინტერვალი უნდა იყოს – 1, აბზაცებს შორის ინტერვალი 6 -12 პუნქტი, ხოლო შრიფტის ზომა 12 
პუნქტი. 
 
 
საბაკალავრო ნაშრომის არააუცილებელი შემადგენელი ნაწილები 
თუ საბაკალავრო ნაშრომს თან ერთვის ცხრილების, დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების ნუსხა, იგი 
უნდა განთავსდეს საბაკალავრო ნაშრომის შესავალ ნაწილში სარჩევის (შინაარსის) შემდეგ. ინტერვალი უნდა 
იყოს 1.5. აბზაცი, რომლის სიგრძეც აღემატება ერთ სტრიქონს, ინტერვალის ზომად აიღება 1. შრიფტის ზომა 
უნდა იყოს 12. გვერდის ნომრები უნდა განთავსდეს მარჯვენა მინდორთან. დასაშვებია სათაურსა და გვერდის 
ნომერს შორის სივრცის შევსება სიმბოლოებით: „.“, „–“, „_“. 
 
ცხრილების,   დიაგრამების, სქემებისა და ილუსტრაციების შემცველობა, ადგილმდებარეობა და ფორმატირება 
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განპირობებულია ნაშრომის სპეციფიკით. სხვა ლიტერატურული წყაროებიდან აღებული ცხრილების, 
ანალიტიკური პროცედურების, დიაგრამების,  სქემებისა და  ილუსტრაციების გამოყენებისას არ უნდა იქნას 
დარღვეული საავტორო უფლებები. ცხრილები, ანალიტიკური პროცედურები, დიაგრამები და სქემები  აიგება 
შავ–თეთრად, ასევე დასაშვებია ფერადი დიაგრამებისა და ილუსტრაციების გამოყენება.  
 
ცხრილების,  დიაგრამების,  სქემებისა და  ილუსტრაციების დასახელებები უნდა განთავსდეს უშუალოდ მათ 
თავზე ან ბოლოში. შრიფტის ზომად გამოყენებული უნდა იქნას  ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომაზე 1 
პუნქტით ნაკლები. დასაშვებია ნახევრად მუქი შრიფტის გამოყენება. ინტერვალი აიღება 1–ის ტოლი. 
 
ცხრილები,  დიაგრამები, სქემები, ილუსტრაციები  და მათი დასახელებები შეიძლება განთავსდეს როგორც 
ძირითად ტექსტში, ისე ცალკეულ ინდივიდუალურ გვერდზე  დანართების სახით.  ცხრილები, დიაგრამები, 
სქემები და ილუსტრაციები ტექსტიდან დაცილებული უნდა იყოს 1.5-2 სმ-ით. საჭიროების შემთხვევაში და-
საშვებია ფურცლის ჰორიზონტალური ორიენტაცია. ჰორიზონტალური გვერდების მინდორი და  გვერდის 
ნუმერაცია უნდა იყოს ვერტიკალური გვერდების ანალოგიური. 
 
თუ საბაკალავრო ნაშრომს დანართების სახით თან ერთვის მონაცემთა ცხრილები, დიაგრამები, სქემები და 
ილუსტრაციები, ისინი უნდა განთავსდეს საბაკალავრო ნაშრომში ბიბლიოგრაფიის ან გამოყენებული 
ლიტერატურის ნუსხის   შემდეგ. ამასთან, ძირითად ტექსტში არსებული მონაცემთა ცხრილების, 
დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია წარმოებს გამჭოლად.  დანართში არსებული ცხრილე-
ბის, დიაგრამების, სქემების და ილუსტრაციების ნუმერაცია იწყება თავიდან. 
 
საბაკალავრო ნაშრომში გამოყენებული ისეთი აბრევიატურებისთვის, რომელიც არ არის საყოველთაოდ 
მიღებული, სასურველია ავტორის მიერ მოცემული იქნას მათი ჩამონათვალი და ახსნა, რაც ნაშრომს 
ადვილად აღსაქმელს გახდის. გამოყენებული აბრევიატურების ნუსხა საბაკალავრო ნაშრომში უნდა 
განთავსდეს შესავალ ნაწილში სადისერტაციო ნაშრომის  სარჩევის (შინაარსის) ან ცხრილების ნუსხის შემდეგ. 

 
 
 
 
 


