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დანართი №1 

პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი  

 

პროგრამის სახელწოდება 

(ქართულად და ინგლისურად) 

ლინგვისტიკა 

 Linguistics 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

(ქართულად და ინგლისურად) 

 0232.2.1  ლინგვისტიკის მაგისტრი  

0232.2.1 Master of Linguistics 

 

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი 

განაწილება 

120 კრედიტი:   75 კრედიტი ეთმობა ძირითად სპეციალობას, 15 

კრედიტი არჩევით დისციპლინებს. 30 კრედიტი - სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტი (სამაგისტრო ნაშრომი). 

 

სწავლების ენა ქართული 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

 

პროფესორი მამია ფაღავა 

პროფესორი მაია ბარამიძე 

ასოცირებული პროფესორი თემურ ავალიანი 

 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 1 

სამაგისტრო პროგრამა განკუთვნილია 

სტუდენტებისათვის, რომლებსაც მიღებული აქვთ საბაკალავრო 

განათლება და სურთ გაიღრმავონ ცოდნა ქართველურ 

ენათმეცნიერებაში.  

 საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა ხდება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა და 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკა-

დემიური საბჭოს 2017 წლის 7 ივლისის №59 დადგენილებით 

დამტკიცებული „ბსუ–ს მაგისტრატურაში მიღების წესის“ შესაბა-

მისად.    

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება აქვთ  

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის 

მქონე პირებს, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს საერთო 

სამაგისტრო გამოცდა და რექტორის ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი აქტით დადგენილ ვადებში დარეგისტრირდნენ 

ბსუ-ში მაგისტრანტობის კანდიდატად, სრულყოფილად 

წარმოადგინეს ამ წესით დადგენილი დოკუმენტაცია, ჩააბარეს 

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები უცხოურ ენაში (B2 დონე) და 

სპეციალობაში და დადგენილ ვადებში გააფორმეს  

 
1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2005 წლის 28 მარტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ №127 ბრძანების შესაბამისად. დოქტორანტურაში მიღების წესი 

რეგულირდება შესაბამისი ფაკულტეტის დებულებით. 



ხელშეკრულება ბსუ-სთან.   

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

„ლინგვისტიკა“ ჩარიცხვა შესაძლებელია შიდა ან/და გარე 

მობილობის ფარგლებში გადმოყვანის წესით. დასაშვებია სა-

ქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 

დადგენილი წესით უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიღება 

პროგრამაზე. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანი 

 

ქართული ენის შესწავლა სხვა ქართველური ენების − 

სვანურისა და მეგრულ-ლაზურის საფუძვლიანი კვლევისა და 

მათი მონაცემების გარეშე არასრულყოფილია. ქართველური 

ენობრივი მრავალფეროვნება ქართველური ენების სიმდიდრის 

გარდა, მათი დიალექტური ნაირსახეობებითაც განისაზღვრება. 

ქართველურ ენათა და კილოთა შენარჩუნება და შესწავლა 

სახელმწიფო ენის სიცოცხლისუნარიანობის უმნიშვნელოვანესი 

პირობაა. საქართველოს ასეთი კვლევების ხანგრძლივი და 

ნაყოფიერი ტრადიცია აქვს.  

პროგრამა სტუდენტს მოამზადებს ქართველოლოგიური 

კვლევებისთვის, რაც ქართულის, როგორც მეცნიერების ენის, 

განვითარების საფუძველი გახდება. 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია 

სტუდენტს მისცეს: 

1. ქართველური ენათმეცნიერების (შედარებითი და 

შეპირისპირებითი), ქართველურ ენათა სტრუქტურის, 

ქართველური დიალექტოლოგიის, ლექსიკოლოგიის, 

ონომასიოლოგიის, ტექსტის ლინგვისტიკის, 

სოციოლინგვისტიკის, ფუნქციური სტილისტიკის, მწერლის 

ენისა და სტილის კვლევის საკითხების ღრმა და სისტემური 

ცოდნა. 

2. სამეცნიერო კვლევისათვის დარგის თანამედროვე 

მეთოდების (მათ შორის ენობრივ მონაცემთა ციფრული 

დამუშავების) უპირატესობის გააზრება; ქართველური 

ენობრივი მრავალფეროვნების შესწავლის  მნიშვნელობის 

გაცნობიერება; ენის კულტუროლოგიური ასპექტების 

ზოგადსაკაცობრიო კონტექსტში გააზრება, საერთაშორისო 

საგანმანათლებლო სივრცეში  ჰუმანიტარული  სფეროს 

გამოწვევების შეფასება და საკითხისადმი 

ინტერდისციპლინური მიდგომა.  

3. საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებული წერის 

პრინციპების, აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და 

ეთიკის ნორმების დაცვით სამეცნიერო კვლევის დაგეგმვა-

წარმართვა; ქართულის, როგორც სახელმწიფო ენის, დაცვის 

და ენობრივი მრავალფეროვნების შენარჩუნების 

პასუხისმგებლობა. 

4. ჩამოაყალიბოს უნივერსიტეტის მისიიდან და დამსაქმებლების 

ინტერესებიდან გამომდინარე თანამედროვე მოთხოვნების 

შესატყვისი კომპეტენციის მქონე მაღალკვალიფიციური, 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელიც ამჟღავნებს 

დამოუკიდებლად სწავლის, კვლევისა და მუშაობის უნარს, 



ავლენს მაღალ მოქალაქეობრივ შეგნებას, აკადემიურ 

კეთილსინდისიერებას და როგორც საზოგადოების 

თავისუფალი პიროვნება, ეყრდნობა ჰუმანიზმისა და 

დემოკრატიული ღირებულებების პრინციპებს. 

სწავლის შედეგები 

სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ მიღებული ცოდნა, 

კვალიფიკაცია, კომპეტენცია და მეცნიერული კვლევის უნარი 

კურსდამთავრებულს აძლევს შესაძლებლობას: 

 შექმნას მაღალი მეცნიერული ღირებულების მქონე თეორიული 

ნაშრომი ქართველურ ენათმეცნიერებაში მისთვის საინტერესო 

და აქტუალურ პრობლემაზე; 

  შეძლებს კვლევის ამოცანების ფორმულირებას, ახალი 

მეთოდების თეორიულად ათვისებასა და პრაქტიკულად 

გამოყენებას დამოუკიდებელი კვლევისას; 

 მაგისტრი სრულყოფს თანამედროვე ლინგვისტური 

კვლევისათვის აუცილებელ ტერმინოლოგიურ აპარატს და 

შეძლებს ამ აპარატით ოპერირებას დამოუკიდებელი კვლევის 

პროცესში; 

პროგრამის დასრულების შემდეგ მაგისტრს შეეძლება 

თეორიული, კვლევითი და პრაქტიკული შედეგების 

მაღალკვალიფიციური წერითი და ზეპირი პრეზენტაცია. 

სწავლის მოსალოდნელი შედეგები და  კომპეტენციები 

აღწერილია მისაღწევი დარგობრივი და ზოგადი/ტრანსფერული 

კომპეტენციებით, რომლებიც წარმოადგენს ცოდნის, უნარ-

ჩვევების, ღირებულებებისა და ვალდებულებების 

ერთობლიობას. სწავლის შედეგების რუკაში თვალსაჩინოდ არის 

წარმოდგენილი, რომელი საგნის/მოდულის სწავლება რომელ 

პროფესიულ კომპეტენციას უვითარებს სტუდენტს. 

  

 

ა ) ცოდნა და გაცნობიერება 

1. ავლენს ქართველური ენათმეცნიერების ღრმა და სისტემურ 

ცოდნას; ფლობს ქართველური ენობრივი მრავალფეროვნების 

სტრუქტურა-ფუნქციონირების საკითხებს; იცის ქართველური 

ენობრივი მრავალფეროვნების ფონეტის, მორფოლოგიისა და 

სინტაქსის, ქართველური დიალექტოლოგიისა და 

ლექსიკოლოგიის საკითხები;  

2. სიღრმისეულად განიხილავს ლინგვისტური კვლევის 

სხვადასხვა ასპექტს, ენობრივ ვარიაციას, ენის ცვლილებასა და 

მის როლს საზოგადოებაში;  

3. აცნობიერებს ლინგვისტური პრობლემების გადაჭრის გზებს. 

ბ) უნარები 

4. საფუძვლიანად მსჯელობს ქართველური ენათმეცნიერების 

საკითხებზე, სიღრმისეულად აანალიზებს და გადმოსცემს 

ქართულის და/ან მასთან ქართველური ენობრივი 

მრავალფეროვნების ფონეტიკის, მორფოლოგიისა და 

სინტაქსის, ქართველური დიალექტოლოგიისა და 

ლექსიკოლოგიის საკითხებს;  



5.  იყენებს ქართულის და/ან მასთან ერთად მეგრულის, 

ლაზურის, სვანურის სტრუქტურულ კომპონენტებს; 

სიღრმისეულად ფლობს საანალიზო მასალის შეგროვება-

დამუშავების მეთოდებს.  

6. ამჟღავნებს ქართული ენობრივი  მოვლენებისა და ფაქტების 

კვლევის, დამუშავებისა და ანალიზის უნარს, წვლილი შეაქვს 

აღნიშნულ სფეროთა დარგობრივი ცოდნისა და პროფესიული 

პრაქტიკის განვითარებაში. 

7. ქმნის გამართული სტრუქტურის, ლოგიკურად დასაბუთებულ, 

არსებითი აკადემიური სტანდარტების შესაბამის ორიგინალურ 

სამეცნიერო ნაშრომს; კვლევისას იყენებს უახლეს ლინგვისტურ 

მეთოდებსა და მიდგომებს, ითვალისწინებს თეორიულ 

დისკურსებს; მიზნობრივად სარგებლობს ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით, საბიბლიოთეკო და 

ელექტრონული რესურსებით;  

 

გ) პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 

8. სხვადასხვა სასწავლო, საქმიან და საკვლევ გარემოში მუშაობს 

ინდივიდუალურად და გუნდურად, მათ შორის განსაზღვრულ 

ვადებსა და ინტენსიურ რეჟიმშიც; 

9. პატივს სცემს ქართულს, როგორც სახელმწიფო ენასა და 

ქართველურ ენობრივ მრავალფეროვნებას, ტოლერანტულია 

ენობრივი და კულტურული მრავალფეროვნების მიმართ. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები 

 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული 

დისციპლინების შესწავლისას გამოიყენება:  ახსნა-

განმარტებითი მეთოდი, ქმედებაზე  ორიენტირებული სწავლება,  

დემონსტრირების მეთოდი. შესასწავლი მასალა  დამუშავდება 

ინდუქციური და დედუქციური  მეთოდების  შეხამებით. 

სასწავლო პროცესი დაგეგმილია აგრეთვე თანამედროვე 

ინტერაქციული მეთოდების და სტრატეგიების გამოყენებით.  

თავისუფალი კომუნიკაციის უნარის განვითარებაზე 

ორიენტირებულია კითხვის შემდეგი მეთოდები: 

 ვერბალური, ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; 

 გონებრივი იერიში (BRAIN STORMING); 

 დისკუსია/დებატები; 

 RAFT (როლი, აუდიტორია, ფორმატი, თემა); 

 კაპი  (კითხვა-არგუმენტი-პასუხი-მოპოვებული ინფორმაცია)  

 ტექსტის კითხვის და ინტერპრეტაციის ეფექტურ მეთოდებს 

მიეკუთვნება აგრეთვე პაუზებით კითხვა, ასოციაციური 

კავშირები, მოზაიკა და სხვა. კრიტიკული  აზროვნებისათვის  

აუცილებელია, რომ სტუდენტმა  მისთვის საინტერესო  და 

მნიშვნელოვან თემებზე იფიქროს და წეროს  შემდეგი 

მეთოდების გამოყენებით: 

 თავისუფალი წერა  



 კორპუსზე დამყარებული ლინგვისტური კვლევის მეთოდი  

 კორპუსით განპირობებული ლინგვისტური კვლევა - 

ჰიპოთეზის გენერირება. 

 ასოციაციური კავშირები  

 ინდუქციური მეთოდი  

 დედუქციური მეთოდი  

 ანალიზის მეთოდი   

 სინთეზის მეთოდი  

 ახსნა-განმარტებითი მეთოდი  

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება  

 დემონსტრირების მეთოდი  

 ვენის დიაგრამა, თევზის ჩონჩხი, T-სქემა და სხვა. 

შეფასების სისტემა 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 ბრძანებისა და 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიუ-

რი საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 დადგენილებით 

დამტკიცებული „ბსუ–ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესი“-ს შესაბამისად. 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყოველ სასწავლო 

კურსში/მოდულში ხორციელდება 100-ქულიანი სისტემით, რომელიც 

წარმოადგენს შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ჯამს 

(მიმდინარე შეფასება - მაქსიმუმ 40 ქულა, შუალედური გამოცდა - 20 

ქულა,  დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა).  

 შეფასების თითოეულ კომპონენტში გამოსაყენებელი შეფასების 

მეთოდები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულის დაგროვების წესი 

განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით, რომელიც 

შესაბამისობაშია სასწავლო კურსის სწავლის შედეგებთან. 

 

გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა:  

მიმდინარე შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 

35% (60 ქულის შემთხვევაში - 21 ქულა), ხოლო დასკვნითი გამოცდის 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 50% (40 ქულის შემთხვევაში - 20 

ქულა).  

სტუდენტის საბოლოო შეფასება: 

- სტუდენტს სასწავლო კურსი ათვისებულად ჩაეთვლება, თუ ის 

მიიღებს ერთ-ერთს შემდეგი დადებითი შეფასებებიდან:  ა) (A) 

ფრიადი -  91 ქულა და მეტი;  ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა;  

გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 

ქულა;   ე) (E) საკმარისი -  51-60 ქულა.  

- უარყოფითი შეფასებებია: (FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულა, რაც 

ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება.  ზ) (F) ჩაიჭრა - 40 ქულა 

და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული 

სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი თავიდან აქვს 

შესასწავლი.  



სტუდენტის გამოცდაზე ჩაჭრის საფუძველია:  

ა)მიმდინარე შეფასების/დასკვნით გამოცდის მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარის გადაულახაობა. 

ბ) გამოცდის მიმდინარეობისას სტუდენტის მოქმედება, რომელიც არ 

შეესაბამება ბსუ-ში გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციას და ბსუ-ს 

ეთიკის კოდექსს;  

გ) დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით 

სასწავლო კომპონენტში 0-50 ქულის მიღება.  

 

 სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება მთლიანობაში, ერთიანად - 

საჯარო დაცვაზე დასკვნითი შეფასებით, 100-ქულიანი სისტემით, 

რომელიც მოიცავს რეცენზენტის შეფასებას - მაქსიმუმ 40 ქულას და 

საჯარო დაცვაზე მიღებულ შეფასებას - მაქსიმუმ 60 ქულას (შეფასების 

აქტი ივსება წინამდებარე წესის N3 ფორმის შესაბამისად). სამაგისტრო 

ნაშრომი ფასდება შესაბამისი სამაგისტრო ნაშრომის სილაბუსით 

განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმების/რუბრიკების მიხედვით 

(სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების კრიტერიუმებში ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს: კვლევის/პრობლემის აქტუალურობაზე; მიღებული 

შედეგების მეცნიერულ და პრაქტიკულ ღირებულებაზე; ნაშრომის 

აკადემიური დონესა და მაგისტრანტის პრეზენტაციის უნარზე; 

აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და კვლევის ეთიკის პრინციპების 

დაცვაზე; გამოყენებული კვლევის მეთოდების რელევანტურობაზე; 

ნაშრომის გაფორმების აკადემიურ სტანდარტებთან შესაბამისობაზე).  

        სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება გამოითვლება კომისიის წევრების 

შეფასებათა საშუალო არითმეტიკულით.  

სამაგისტრო ნაშრომმა შეიძლება მიიღოს დადებითი შეფასება (51-

100 ქულის ფარგლებში) შემდეგი 5 სახის შეფასებიდან: ა) (A) ფრიადი – 

91-100 ქულა; ბ) (B) ძალიან კარგი – 81-90 ქულა; გ) (C) კარგი –71-80 

ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა; ე) (E) საკმარისი –51-

60 ქულა.  

სამაგისტრო ნაშრომმა შეიძლება მიიღოს უარყოფითი შეფასება 

(0-50 ქულის ფარგლებში) შემდეგი 2 სახის შეფასებიდან:  

ა) (FX) ვერ ჩააბარა (41-50 ქულა), ასეთ შემთხვევაში მაგისტრანტს 

უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი/სამეცნიერო-

კვლევითი კომპონენტი წარმოადგინოს მომდევნო სემესტრის 

განმავლობაში, დამატებითი ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

ვალდებულების გარეშე;  

ბ) (F) ჩაიჭრა (0-40 ქულა), ასეთ შემთხვევაში მაგისტრანტი 

კარგავს იმავე სამაგისტრო ნაშრომის/სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის წარდგენის უფლებას.  

 

დასაქმების სფეროები 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ლინგვისტიკა“ 

კურსდამთავრებულები შეძლებენ დასაქმებას და კარიერულ 

წინსვლას ზოგადი და უმაღლესი განათლების საფეხურის სახელმ-

წიფო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, 

საგამომცემლო დაწესებულებებში, არასამთავრობო და საერთაშო-

რისო ორგანიზაციებში. 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა: კურსდამთავრებულს 

შეუძლია სწავლის გაგრძელება უმაღლესი განათლების მესამე 



საფეხურზე (დოქტორანტურაში). 

სწავლის საფასური 

საქართველოს მოქალაქე და 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

სტუდენტებისათვის 

უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის (M) სწავლის წლიური 

საფასური საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის შეადგენს 2250 

ლარს. უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტებისთვის უმაღლესი 

განათლების პირველი საფეხურის, ხოლო საქართველოს და უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეებისთვის უმაღლესი განათლების მეორე და მესამე 

საფეხურებზე სწავლის წლიურ საფასურს ადგენს უნივერსიტეტი, 

ფაკულტეტი ან პროგრამა მთავრობასთან შეთანხმებით. 

პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო 

ადამიანური და მატერიალური 

რესურსი 

უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სტუდენტს 

ინფრასტრუქტურითა და ტექნიკური აღჭურვილობით. ასევე 

შეაძლებინებს „ლინგვისტიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევას.  

საამისოდ უნივერსიტეტს აქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო 

ინვენტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები, 

ლაბორატორიები, ინტერნეტ ქსელში ჩართული კომპიუტერული 

კლასები. უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო პროგრამებს 

უზრუნველყოფს საკონფერენციო დარბაზებით, საუნივერსიტეტო 

ბიბლიოთეკით, ელექტრონული საბიბლიოთეკო რესურსებით:   

Elsevier - www.elsevier.com ; 

sciencedirect- www.sciencedirect.com ; 

Scopus - www.scopus.com ; 

EBSCO და სხვა.  

სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ ინტერესების მიხედვით 

ჩაერთონ სხვადასხვა კულტურულ, ინტელექტუალურ, 

სპორტულ  და გასართობ წრეებში.   

საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პირები 

აქტიურად მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციებში, 

პროექტებში, სემინარებსა და გაცვლით პროგრამებში, აქვეყნებენ 

ნაშრომებს საერთაშორისო ბაზებში ინდექსირებულ ჟურნალებში, 

რასაც ადასტურებს პროგრამაში ჩართული აკადემიური პერსონა-

ლის CV-ები. 

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებას 

უზრუნველყოფს  ქართული ფილოლოგიისა და   ევროპეისტიკის 

დეპარტამენტების აკადემიური პერსონალი: 

 

მამია ფაღავა - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი. 

თემურ ავალიანი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ასოც. პროფესორი. 

მაია კიკვაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

პროფესორი. 

მაია ბარამიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

პროფესორი. 

ნანა ცეცხლაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოც. 

პროფესორი. 

ნათია ფარტენაძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 



ასოც. პროფესორი. 

ლევან ხალვაში - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოც. 

პროფესორი. 

მზია ხახუტაიშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ასოც. პროფესორი 

მარინე აროშიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი; 

ქეთევან სვანიძე - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ასოც. პროფესორი. 

ნინო სამნიძე -  ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ 

პროფესორი 

პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

(საჭიროების შემთხვევაში) 

 

 
 

 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

საგანმანათლებლო პროგრამის მოცულობაა 120 კრედიტი: 75 კრედიტი ეთმობა სავალდებულო 

კურსებს, 15 კრედიტი არჩევით დისციპლინებს და 30 კრედიტი - სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი 

(სამაგისტრო ნაშრომს). 

სავალდებულო სასწავლო კურსები უზრუნველყოფს  პროგრამის ძირითადი  შედეგების (ცოდნა 

და გაცნობიერება, უნარი, პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა) გამომუშავებას და სტუდენტს 

ამზადებს ზოგადი განათლების საფეხურის, სახელმწიფო, კერძო საგანმანათლებლო და 

საგამომცემლო დაწესებულებებში, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებში სამუშაოდ. 

არჩევითი სასწავლო კურსების ჩამონათვალი სტუდენტს აძლევს ქართული ფილოლოგიის 

სფეროდან მისთვის საინტერესო მიმართულებით ცოდნის გაღრმავების შესაძლებლობას.  

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს სამა-

გისტრო ნაშრომის შესრულებას, რისთვისაც მაგისტრანტს მოეთხოვება საკვლევ პრობლემასთან 

დაკავშირებული ლიტერატურის/წყაროების დამუშავება, კვლევის დაგემვა-ჩატარება, შესაბამისი 

დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების შემუშავება. 
 

 

 

 

 

 

 


