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სწავლის
შედეგები



ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორის მომზადება. დოქტორანტს უნდა
ჩამოუყალიბდეს ლინგვისტიკის უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული
ცოდნა, გამოუმუშავდეს სამეცნიერო სფეროს სისტემური გაგება და
პრობლემების საკუთარი ხედვა.
კურსდამთავრებული უნდა ფლობდეს ამ სფეროში წარმატებული
კვლევითი მუშაობისთვის აუცილებელ ჩვევებსა და მეთოდებს, უნდა
გააჩნდეს
კვლევის
სრულფასოვანი
პროცესის
დაგეგმვისა
და
განხორციელების უნარი, რაც უნდა დაადასტუროს ორიგინალური
კვლევის განხორციელებით; მან უნდა შეძლოს უმაღლეს სასწავლებელში
ძირითადი სალექციო კურსების მომზადება და სწავლება.
აქვს ზოგადი და დარგობრივი ლინგვისტიკის უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნა;



შემოქმედებითად იაზრებს არსებულ ლინგვისტურ ცოდნას და ცდილობს
ახლის დანერგვას სწავლებასა და კვლევაში;



შეუძლია

ინოვაციური

განხორციელება

და

კვლევის

დამოუკიდებლად

ხელმძღვანელობა;კვლევის

ახალი

დაგეგმვა,
მეთოდების

დანერგვა;


შეუძლია

ჩატარებული

არგუმენტირებული

მეცნიერული

დასკვნების

კვლევის

გაკეთება

და

საფუძველზე

მათი

შედეგების

განზოგადება;


შეუძლია ლინგვისტური ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;



პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღება;



შეუძლია

აკადემიურ

თუ

პროფესიულ

საზოგადოებასთან

დასაბუთებულად და გარკვევით დაიცვას მშობლიურ და უცხოურ ენაზე
თავისი მეცნიერული პოზიცია;


აქვს ლინგვისტიკაში შეძენილი უახლეს მიღწევებზე დამყარებული
ცოდნის გაღრმავებისა და სრულყოფისთვის მზაობა;



ეროვნულ და ზოგადაკაცობსრიო ღირებულებათა დამკვიდრების გზების
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება და კვლევა.

შეფასების წესი

სტუდენტის ცოდნა ყოველ სასწავლო დისციპლინაში ფასდება 100 ქულიანი
სისტემით, სადაც:
ა. მიმდინარე აქტივობის შეფასება – 40 ქულა;
ბ. შუალედური გამოცდები - 20 ქულა;
გ. დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა (პრეზენტაციის შემთხვევაში: დასკვნითი
გამოცდა - 30 ქ.; პრეზენტაცია - 10 ქ.)
სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტი ფასდება სისტემის მიხედვით:
ა) ფრიადი (summa cum laude) – შესანიშნავი ნაშრომი;
ბ) ძალიან კარგი (magna cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს
ყოველმხრივ აღემატება;
გ) კარგი (cum laude) – შედეგი, რომელიც წაყენებულ მოთხოვნებს აღემატება;
დ) საშუალო (bene) – საშუალო დონის ნაშრომი, რომელიც წაყენებულ ძირითად
მოთხოვნებს აკმაყოფილებს;
ე) დამაკმაყოფილებელი (rite) – შედეგი, რომელიც, ხარვეზების მიუხედავად,
წაყენებულ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს;

საკონტაქტო
პირი

ვ) არადამაკმაყოფილებელი (insufﬁcient) – არადამაკმაყოფილებელი დონის
ნაშრომი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს მასში
არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზების გამო;
ზ) სრულიად არადამაკმაყოფილებელი (sub omni canone) – შედეგი, რომელიც
წაყენებულ მოთხოვნებს სრულიად ვერ აკმაყოფილებს.
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