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დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება N 28, 12.09.2016      

 

 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

საერთაშორისო ურთიერთობები 

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური: ბაკალავრიატი 

 სწავლებისენა:      ქართული 

 საგანმანათლებლოპროგრამისტიპი:   აკადემიური 

 მიმართულება:      სოციალური მეცნიერებები 

 მისანიჭებელიკვალიფიკაცია:    საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი 

 

 სწავლისხანგრძლივობა:    8 სემესტრი 

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:   240 კრედიტი 

 პროგრამის ხელმძღვანელები:    ავთანდილ კიკნაძე 

                                                                             

1. საბაკალავრო  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე 

მიღებული ქულების კოეფიციენტების რანჟირების საფუძველზე სწავლის უფლებას მოიპოვებს შპს ევროპის უნივერსიტეტში. 

ბ) პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის სავალდებულო საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხო ენა, არჩევითი მეოთხე საგანი: 

ისტორია, ლიტერატურა, მათემატიკა. 

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი -კანონმდებლობით განსაზღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა. 
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პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება აქვთ: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური 

განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი 

განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში; 

გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც სწავლობენ/სწავლობდნენ და მიღებული აქვთ კრედიტები/ კვალიფიკაცია უცხო 

ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

დ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის (გარდა ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა და გაცვლითი 

საგანმანათლებლო პროგრამის მონაწილე სტუდენტებისა), რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში 

უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაში და მიღებული აქვთ კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო 

ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ პუნქტით განსაზღვრული პირები ვალდებული არიან გაიარონ ევროპი უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული გასაუბრება  პროგრამის 

ენის ცოდნის დადგენის მიზნით. „დ“ პუნქტით გათვალისწინებული პირები ევროპის უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელების უფლებას მოიპოვებენ 

სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ზოგადი უნარების გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში.  

პროგრამაზე ასევე დაიშვებიან: 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ-ით (4.02.2010) დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად 

მობილობის წესით ჩარიცხულ სტუდენტები. 

 
2. პროგრამის მიზანი 

  

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნის და პროფესიული უნარების მქონე 

საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება.  

 

პროგრამა ორიენტირებულია: 

- სტუდენტს მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა საერთაშორისო, რეგიონალური და ეროვნული უსაფრთხოების, საერთაშორისო სავაჭრო-ეკონომიკური 

ურთიერთობების, საერთაშორისო სამართლის, დიპლომატიური ურთიერთობებისა და თანამედროვე პოლიტიკური პროცესების შესახებ; 
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- გააცნოს სტუდენტს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის, მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების და გაერთიანებების, მსოფლიო 

პოლიტიკის განვითარების პრობლემების და ტენდენციების, საერთაშორისო და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების, საქართველოსა და 

საზღვარგარეთის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკისა და დიპლომატიის, საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, 

საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესების, საერთაშორისო კონფლიქტების  აქტუალური პრობლემების შესახებ. სტუდენტებს   წარმოდგენა შეუქმნას 

საერთაშორისო ურთიერთობების პროცესების, საგარეო პოლიტიკის  და დიპლომატიის ევოლუციის შესახებ, ასევე, საერთაშორისო ურთიერთობების 

გლობალური სისტემის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესის  კანონზომიერებისა და ლოგიკის შესახებ. სტუდენტებს შეასწავლოს 

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიის  ძირითადი ტენდენციები და მიდგომები, გააცნოს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების 

ძირითადი ფაქტები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში მისი როლი და ადგილი. 

- შეასწავლოს  საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში არსებული ძირითადი ტენდენციები და მიდგომები; 

- მოახდინოს თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებული პრობლემების გააზრება, განზოგადება და ამ პრობლემებისადმი თეორიული 

ცოდნის მისადაგება; 

- შეასწავლოს სტუდენტს შესაბამისი პროფილით პროფესიული საქმიანობისათვის აუცილებელი 2 სავალდებულო უცხო ენა, აგრეთვე მისცეს ცოდნა 

ისტორიის, გეოგრაფიის, ეკონომიკის, სამართლის, ფსიქოლოგის, სოციოლოგიის, საფუძლებში, კურსდამთავრებულის პროფესიული საქმიანობის 

სფეროში აუცილებელი დონით. 

- დაეხმაროს სტუდენტებს დიპლომატიური საქმიანობის საფუძვლების, თანამედროვე დიპლომატიის თეორიისა და პრაქტიკის, თეორიული ცოდნის 

და პრაქტიკული უნარების დაუფლებაში, საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული  

პროცესების შესწავლისა და რეგულირების საკითხებში. 

- ხელი შეუწყოს სტუდენტებს  ოპერატიული და სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების უნარების, დოკუმენტებთან, სამეცნიერო  წყაროებთან, 

ლიტერატურასა და ინტერნეტ-რესურსებთან დამოუკიდებელი მუშაობის უნარების შეძენაში.  

 

სტუდენტს გამოუმუშაოს: 

 

- მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში მიმდინარე სხვადასხვა ახალი პროცესებისადმი ყურადღების მიდევნების, რელევანტურობის აღქმისა და   ცოდნის 

მუდმივი განახლებისა და სწავლის უნარი. 

- ევროკავშირის ინსტიტუციური პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, პრობლემების შეფასების, ანალიზის, მსჯელობის, დასაბუთების, 

ამოცანების გადაწყვეტისათვის აუცილებელი უნარები; 

- პროფესიული ეთიკისა და რეგიონული ინტეგრაციის ღირებულებების დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი; 

- საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემებში მიმდინარე ცვლილებებისა და თეორიული სიახლეებისადმი ყურადღების მიდევნების, ცოდნის 

მუდმივი განახლებისა და სწავლის უნარი. 

- საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენების უნარი და სპეციალობით 

საქმიანობისათვის აუცილებელი სხვა უნარები. 
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- საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის, ანალიზის მსჯელობის, დასაბუთების აუცილებელი 

უნარები. 

- საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების 

დაცვის უნარი.   

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი საკითხების შესწავლა მოხდება ისტორიულ და მსოფლიო პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესებთან 

ინტეგრირებულად, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს გამოიმუშაონ საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის და პროცესების შეფასების,  

საკუთარი  ხედვისა და ანალიზის, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში სხვადასხვა სიტუაციების პროგნოზირების და მოდელირების უნარები.  

 

 

3. საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა 

 

 საბაკალავრო პროგრამა აგებულია ECTS  სისტემის საფუძველზე, სტუდენტზეა ორიენტირებული და ემყარება სტუდენტის აკადემიურ 

დატვირთვას, რომელიც საჭიროა საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნების მისაღწევად. 

 პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 4 აკადემიურ წელს, ანუ 8 სემესტრს და მოიცავს 240 კრედიტს; 

 1 კრედიტი მოიცავს 25 ასტრონომიულ საათს; 

 კრედიტიდროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა სტუდენტის მიერ პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო 

კურსისასათვისებლად და სწავლის შედეგების მისაღწევად. კრედიტი ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. 

 სემესტრის განმავლობაში შეთავაზებულია 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 750 სთ.), ხოლო წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, პროგრამის სპეციფიკიდან 

და სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში შეთავაზებული კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები 

ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ისა; 

 საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას და მოიცავს: ლექციებზე 

დასწრებას, სამუშაო ჯგუფში მუშაობას, პრაქტიკულ მეცადინეობას, პროექტებზე მუშაობას, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების მომზადება-

ჩაბარებას, სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში მონაწილეობას, საკონფერენციო და სამეცნიერო კვლევების შესრულებას და პრეზენტაცია/დაცვას, 

დამოუკიდებელ მუშაობას, წერილობითი ნაშრომების მომზადებას და ყველა სხვა სახის აქტოვობას, რომელიც დაკავშირებულია ცოდნის მიღებასთან, 

პრაქტიკულ საქმიანობის ჩვევების გამომუშავებასთან და სწავლის სხვა შედეგების მიღწევასთან. 

 

4. პროგრამის სტრუქტურა 
 

საერთაშორისო ურთიერთობების  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან: 

საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები  -  19 კრედიტი                                                                                           

უცხო ენის ბლოკი  -    50 კრედიტი                                                                                           
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სპეციალობის  სავალდებულო სასწავლო კურსები  - 101 კრედიტი 

სპეციალობის  არჩევითი  სასწავლო კურსები    - 20 კრედიტი  

პრაქტიკა - 5 კრედიტი 

საბაკალავრო ნაშრომი - 10 კრედიტი 

თავისუფალი კრედიტები - 35 კრედიტი 

 

პროგრამის ფარგლებში სტუდენტი გაივლის ორი უცხო ენის ბლოკს - პირველ უცხო ენას - მინიმუმ 20 კრედიტის, ხოლო მეორე უცხო ენას - 30 

კრედიტის მოცულობით.  

 

ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირას, რომელშიც შედის შუალედური და დასკვნითი გამოცდა, ასევე 

დასკვნითი გამოცდის გადაბარება. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღე დასკვნითი გამოცდის 

შედეგების გამოცხადებიდან. შუალედური გამოცდების ჩატარების ვადები ასახულია პროგრამის ცალკეულ სილაბუსში. ვადების შერჩევა 

დამოკიდებულია კურსის ლიდერზე და დაფუძნებულია გამოცდის ჩატარების დროულობასა და შედეგის მიღწევის ეფექტიანობაზე. 

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად 

მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციების ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმდევრობა განსაზღ-

ვრავს საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. პროგრამას დანართის სახით ახლავს კომპეტენციების ფორმირების რუკა. 

 

5.  სწავლა-სწავლების ფორმები 
 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლისა და სწავლების შემდეგი ფორმები: ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა პრაქტიკული/ლაბორატორიული 

მეცადინეობები, საბაკალავრო ნაშრომზე/პროექტებზე მუშაობა, პროფესიული პრაქტიკა. 

ლექცია შემოქმედებითი პროცესია, რომელშიც ერთდროულად მონაწილეობს ლექტორი და სტუდენტი. ლექციის ძირითადი მიზანია შესასწავლი 

საგნის დებულებათა იდეის გაგება, რაც გულისხმობს გადმოცემული მასალის შემოქმედებით და აქტიურ აღქმას. ლექცია უნდა უზრუნველყოფდეს 

შესასწავლი საგნის ძირითადი დებულებების მეცნიერულ და ლოგიკურად თანმიმდევრულ შეცნობას ზედმეტი დეტალებით გადატვირთვის გარეშე. 

ამიტომ, ის უნდა იყოს ლოგიკურად დასრულებული. ამასთან, ფაქტები, მაგალითები, სქემები, დიაგრამები, გრაფიკები და სხვა თვალსაჩინოებანი უნდა 

ემსახურებოდეს ლექციის იდეის ახსნას. ლექციამ უნდა უზრუნველყოს მეცნიერების დიალექტიკური პროცესის სწორი ანალიზი და უნდა აიგოს 

კონკრეტულ გარემოში სტუდენტთა თავისუფალი აზროვნების შესაძლებლობის, ძირითად მეცნიერულ პრობლემათა შეცნობასა და გაგებაზე 

ორიენტირებით.  

ლექციაზე მოსმენილი მასალა მთლიანი ცოდნის სისტემად ყალიბდება სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობით. სტუდენტს უნდა აღეძრას წიგნისადმი 

და სხვა საინფორმაციო წყაროებისადმი ინტერესი და საკითხების დამოუკიდებლად შესწავლის სურვილი, რაც დამოუკიდებელი აზროვნების, 

ანალიზისა და დასკვნების გაკეთების სტიმულირების საშუალებაა. ლექცია უნდა მიმდინარეობდეს სტუდენტთა აქტიური მონაწილეობით, მეთოდურ 

საშუალებათა და თვალსაჩინოების ფართო გამოყენებით. 



6 
 

 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობის დანიშნულებაა ლექციებზე მიღებული ცოდნის გაღრმავება და დაკონკრეტება, პრაქტიკული ხასიათის ქეისების განხილვა, 

დისკუსია-დებატების გამართვა, საშინაო დავალების განხილვა. 

 

პრაქტიკული მეცადინეობის დანიშნულებაა კონკრეტული ამოცანების გადაწყვეტის საშუალებით თეორიული მასალის თანდათანობითი შესწავლა, რაც 

თეორიული მასალის დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების გამომუშავების საფუძველია.  

 

პროფესიული პრაქტიკა ემსახურება სტუდენტის მიერ მიღებული ცოდნის გაღრმავებასა და განმტკიცებას. იგი ანვითარებს ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარს, შესწავლილი საგნისათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენებას პრობლემების გადასაჭრელად. 

 

საბაკალავრო  ნაშრომი - უზრუნველყოფს  სტუდენტის  მინიმალური კვლევითი უნარების განვითარებას. საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების 

ფარგლებში სტუდენტი შეძლებს მოცემული თემის ირგვლივ მასალების მოძიებას, დარგში არსებული სამეცნიერო ნაშრომების კრიტიკულად 

წაკითხვას, მოძიებული მასალების ძირითადი იდეების კრიტიკულად შეჯამებას, იდეების შერჩევას და მისთვის საინტერესო კონტექსტში შეფასებას, 

ნაშრომების წერილობითი ფორმით  მომზადებას. 

საბაკალავრო ნაშრომში სტუდენტი ასევე მოახდენის კვლევის თემის გადაწყვეტას, სხვადასხა ტექნოლოგიების გამოყენებით აუდიტორიის წინაშე 

წარდგენას. 

 

 

6.  სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები  
 

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც საბაკალავრო პროგრამის რეალიზაციის შედეგად 

უზრუნველყოფს მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხის შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიღწევას. სასწავლო პროცესში გამოიყენება  

სწავლებისა და სწავლის  შემდეგი მეთოდები: 

- ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც 

გამოიყენება კითხვა–პასუხის, ინტერაქტიული მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის აღწერის საფუძველზე თეორიული დებულებების ახსნის 

მეთოდები; 

- წიგნზე მუშაობის მეთოდი - დამოუკიდებლად მიცემული საკითხავი მასალის გაცნობა, დამუშავება და ანალიზი; 

- წერითი მუშაობის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს: თეზისების შედგენა, რეფერატის, პროექტის ან არგუმენტირებული 

ესეს შესრულება, და ა.შ. 

- პრაქტიკული: ამ მეთოდის ჩართვა ცოდნის მიღების სისტემაში -  ნიშნავს  პრაქტიკით მიღებული და დადასტურებული გამოცდილების ათვისებას. 

ესაა სტუდენტის მიერ შესრულებული სამუშაო, პრაქტიკული დავალება, დაგეგმილი და ჩატარებული კვლევა და სხვა სახის ისეთი აქტივობები, 

რომელიც ანვითარებს ცოდნის გამოყენებით ხასიათს და უნარს, სტუდენტი თვითონ მოექცეს თუნდაც მოდელირებულ მოვლენათა ეპიცენტრში; 
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გეგმავდეს, ასრულებდეს  და ახორციელებდეს პროცესს ან  მის ნაწილს.ეს მეთოდი ითვალისწინებს პრაქტიკულმეცადინეობებს (პრაქტიკუმი) და 

სტუდენტის პრაქტიკას. პრაქტიკა  რამდენიმე სახისაა: კვლევითი, სასწავლო და სამუშაო პრაქტიკა. 

- დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. ამასთან,  უვითარებს 

სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

- ჯგუფური (COLLABORATIVE) 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.  

- პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად 

იყენებს პრობლემას და ეძიებს მისი გადაჭრის გზებს.  

- შემთხვევის ანალიზი (Case study) - ლექტორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს კონკრეტულ შემთხვევას. სტუდენტები ყოველმხრივ და 

საფუძვლიანად შეისწავლიან მოვლენას სწორედ ამ შემთხვევის ანალიზის ჭრილში. 

- გონებრივი იერიში (Brain storming) - ეს მეთოდი გულისხმობს კონკრეტული თემის ფარგლებში კონკრეტული საკითხის/პრობლემის შესახებ 

მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და 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. 

- დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ 

ეფექტურია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია, მასალა ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მივაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 

დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ლექტორის, 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. დემონსტრირება შესაძლოა მარტივ სახეს ატარებდეს, როგორიცაა, მაგალითად, მათემატიკური 

ამოცანის ამოხსნა, მისი საფეხურების დაფაზე თვალსაჩინოდ წარმოდგენის სახით. 

- ახსნა–განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული 

მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

- ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს ლექტორისა და სტუდენტის აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც 

განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

- ელექტრონული სწავლება (E-learning) – ეს მეთოდი ითვალისწინებს უცხო ენის სწავლების პროცესში CD დისკების გამოყენებას. სასწავლო კურსის 

სილაბუსში კონკრეტულად არის წარმოდგენილი სასწავლო კურსის განხორციელებისას გამოყენებული სწავლების მეთოდები. 
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- აუდიო-ვიზუალური მეთოდი - ლექცია/პრაქტიკულ/ლაბორატორიულ მეცადონეობებზე გამოიყენება ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სლაიდები, 

პრეზენტაციები, სტუდენტები პასუხობენ კითხვებზე; ლექტორი ამახვილებს ყურადღებას საკვანძო სიტყვებზე, ხდება მათი ამოწერა დემონსტრირების 

მეთოდით დაფაზე. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევისათის ასევე გამოიყენება მეცნიერული  აზროვნების იმგვარი  მიდგომები,  რომლებიც  სამეცნიერო კვლევის საწყის 

მეთოდებადაა ცნობილი და სასწავლო პროცესში ცოდნის მიღწევის გზებს სწორედ ამ კომპონენტის განვითარებისათვის  სახავს.  ესაა:  

 

- ინდუქცია - სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის 

მსვლელობა კერძოდან ზოგადისკენ, ფაქტების განზოგადებისკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.  

- დედუქცია შემეცნების ისეთი მეცნიერული მეთოდია, რომელიც გულისხმობს საერთო ნიშან-თვისებიდან კერძო ნიშნების გამოყოფას. ამ დროს 

აზროვნება ისე მიმდინარეობს, რომ ყოველი კომპონენტი ლოგიკურად გამომდინარეობს წინა აზრიდან. დედუქციური მეთოდი საშუალებას გვაძლევს, 

გამოვიტანოთ სწორი დასკვნა, გამოვყოთ საერთო პრინციპები და კანონები, რომლებიც არ მოგვცემს შეცდომის დაშვების უფლებას: ისინი კონკრეტული 

მოვლენის ფაქტობრივი სინამდვილის დადგენაში გვეხმარება. 

- ანალიზი - ამ მეთოდის გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება კონკრეტული შემთხვევები. სტუდენტები საფუძვლიანად 

შეისწავლიან საკითხის მანამდე უცნობ მხარეებს. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად 

დაშლაში, რაც ამარტივებს დასმული პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ გაშუქებას.  

- სინთეზი - გულისხმობს ცალკეული საკითხების თავმოყრით მთლიანის შესახებ წარმოდგენის შექმნას. იგი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც 

„მთელი“–ს დანახვის უნარის განვითარებას. 

 

7. სწავლის შედეგები 

პროგრამით დასახტლი მიზნების თნმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა 

ჩარჩოს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი შედეგების მიღწევას, კერძოდ: 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

სტუდენტმა იცის: 

 საერთაშორისო ურთიერთობების სფერო, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემა და სტრუქტურა; 

 იცის საერთაშორისო ურთიერთობების, საერთაშორისო სამართლის, ეკონომიკური მეცნიერებების, ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის ზოგადი ცნებები, 

ელემენტები და ტერმინოლოგია. აცნობიერებს მათ პარადიგმებს; პოლიტიკურ მეცნიერებაში თეორიული მიდგომები და მათი განვითარების 

მნიშვნელოვანი ეტაპები, სახელმწიფოს, პოლიტიკური სისტემების, პოლიტიკური პროცესების, ინტერესთა აგრეგაციისა და არტიკულაციის ფორმები; 

 იცის მსოფლიოს სახელმწიფოთა პოლიტიკური სისტემები მათი განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე;  
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 იცის ინფორმაციის შეგროვების, ანალიზისა და შეფასების მკაფიოდ განსაზღვრული პრინციპები; 

 წამყვანი ქვეყნების საშინაო და საგარეო, ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემების ანალიზის მეთოდები; 

 ქვეყნების ეროვნული ინტერესები, პრიორიტეტები, დოქტრინები, საგარეო პოლიტიკის მექანიზმები, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

საშინაო ფაქტორებთან მათი ურთიერთკავშირი; 

 ევროკავშირის ინსტიტუტები და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესები; 

 საქმიანი ურთიერთობების, დიპლომატიური პროტოკოლის და ეტიკეტის როლი, ადგილი და განხორციელების წესი. 

 

სტუდენტი აცნობიერებს 

 

 მსოფლიოში მიმდინარე ინტეგრაციულ პროცესებს; 

 თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებს;   

 საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების კომპლექსურ ხასიათს; 

 საერთაშორისო პოლიტიკის არსს, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის მნიშვნელობას; 

 მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პოლიტიკური სისტემების, კონსტიტუციური წყობის, პოლიტიკური რეჟიმების ხასიათის, ხელისუფლების ყველა 

შტოს ფუნქციონირების, ცენტრისა და რეგიონის აგებულების კომპლექსურ საკითხებს; 

 მსოფლიო პოლიტიკასა და კულტურაში ქვეყნების ადგილსა და როლებს; 

 პოლიტიკური მონაწილეობის თავისებურებებს და მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების სპეციფიკას; 

 მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების განვითარებას, თანამედროვე მსოფლიოში მზარდი ურთიერთდამოკიდებულებების წარმომქმნელი 

პროცესების და დამოუკიდებელ ელემენტთა სტიქიურობისა და მისი მართვის პრობლემებს. 

 ახალ მსოფლიო წესრიგში  აშშ-ის როლს. 

 
 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

 

სტუდენტს შეუძლია: 

 

 გლობალური და რეგიონალური პროცესებისა და პოლიტიკის ინტერპრეტირება, ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ კონტექსტში;  

 პოლიტიკური პროცესების სწორი აღქმა და შეუძლათ განსაზღვრონ  პოლიტიკის როლი ისტორიულ და მიმდინარე  პოლიტიკურ პროცესებში; 

 საჯარო პოლიტიკის სფეროში ემპირიული და თეორიული მასალების შეჯერების საფუძველზე შეუძლია კრიტიკული გააზრება და პოლიტიკური 

პროცესების ანალიზი; 

 შეუძლია შეაფასოს  სხვადასხვა ქვეყნების პოლიტიკური სისტემები მათი განვითარების სხვადასხვა ეტაპებზე;   

 თანამედროვე გლობალიზაციისა და რეგიონალიზაციის საფუძველზე ევროკავშირის და აშშ-ის პოლიტიკის კრიტიკულად აღქმა და  გააზრება; 
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 დასავლეთის რეგიონის კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტების კომენტირება და ანოტირება; 

 დასავლეთის რეგიონის მოვლენების, ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების პროცესების დადგენა; 

  ევროინტეგრაციის იდეებისა და კონცეფციების განვითარებაში მონაწილეობის მიღება;  

 საქართველოს სახელმწიფოებრივი განვითარების სფეროში ევროკავშირთან და აშშ-თან ურთიერთთანამშრომლობის პოლიტიკის ადგილობრივ 

ჩარჩოში ინტერპრეტირება. 

 ევროპული ინტეგრაციის თეორიისა და პრაქტიკის საფუძველზე ევროპული ფასეულობების საქართველოს რეალობასთან  მისადაგებისა და 

დანერგვის უნარი. 

 ანალიტიკური მეთოდების პრაქტიკაში გამოყენება; 

 სწავლის პროცესში მიღებული ინფორმაცია და უნარები შეუსაბამოს პრაქტიკულ სიტუაციას და გამოიყენოს კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისას; 

 გაანალიზოს ახალი განყენებული მონაცემები, მიღებული ინფორმაცია დაამუშაოს და დაუკავშიროს მიღებულ ცოდნას; 

 წინასწარ განსაზღვრული ინსტრუქციის მიხედვით შეუძლია რეგიონმცოდნეობის და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში პრაქტიკული 

ხასიათის სამუშაოს შესრულება, მიღებული მონაცემების ინტერპრეტაცია და ეფექტური პრეზენტაციის ჩატარება; 

დასკვნის უნარი 
 

 შეუძლია პოლიტიკური ხასიათის ინფორმაციის განზოგადება, კონკრეტული ფაქტების ანალიზი და მათი შეფასება; 

 შეუძლია საერთაშორისო ურთიერთობებისა პრობლემებზე დისკუსიის დროს საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი თეორიეული 

კონცეფციების გამოყენება; 

  წამყვანი  ქვეყნების განვითარებისა და ინტეგრაციის პროცესებზე ახალი ინფორმაციის   მოძიებისა და დამუშავების უნარი და შესაბამისი დასკვნის 

გაკეთება; 

 სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით  ევროკავშირის  ინსტიტუტების გადაწყვეტილებების მიღების პოლიტიკაზე 

დასაბუთებული დასკვნის  ჩამოყალიბების, საკუთარი მოსაზრების წარმოჩენისა და დაცვის უნარი. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

 

 შეუძლია თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შემოქმედებითად გამოყენების უნარი. 

 დარგობრივი სფეროს შესაბამისი ტერმინოლოგიის გამოყენებით ლაკონურად და  გასაგებად წერის უნარი; 

 პრეზენტაციებისა ან  წერილობითი ინფორმაციის მომზადების უნარი; 

 მშობლიურ და უცხოურ ენებზე (ორ უცხო ენაზე)  სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის  ინფორმაციის ზეპირი და წერილობითი 

ჩამოყალიბების და კომუნიკაციის უნარი; 

 შეუძლია პოლიტიკურ დებატებში ჩართვა, განსხვავებული აზრის გაგება და პოლიტიკური საკითხების ანალიზისას საკუთარი პოზიციის 

სპეციალისტებისა და არასპეციალისტებისათვის გადაცემა; 

 ფლობს დიალოგის სრულფასოვანი წარმართვის უნარს; 
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 შეუძლია  სტატისტიკური ინფორმაციის განზოგადება, თანამედროვე კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით ინფორმაციის დამუშავება და შენახვა, 

საერთაშორისო ურთიერთობისა სისტემის განვითარებასა და „საქმიან თამაშებზე“ შესაბამისი მოდელების წარმოდგენა; 

  ინფორმაციულ ბანკებზე დაყრდნობით საერთაშორისო, რეგიონალური და ლოკალური კონფლიქტების აღწერა და დახასიათება; 

 უცხოურ და მშობლიურ ენაზე ოფიციალური და საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების ფლობა. 

 

კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე:   

 შეუძლია  რჩევებისა და რეკომენდაციების გაცემა, კომუნიკაციის დამყარება ზეპირი ან წერითი ფორმით; 

 შეუძლია ურთიერთობა შესაბამისი დარგების სპეციალისტებთან პროფესიული ლექსიკის გამოყენებით, რეფერატული სახის ნაშრომების მომზადება, 

დოკუმენტაციისა და საქმიანი წერილების შედგენა, ჯგუფურ პრეზენტაციებში მონაწილეობის მიღება, საკუთარი აზრის სწორად და მკაფიოდ 

გამოხატვა.  

 გამომუშავებული აქვს წერის კულტურა და  სწორმეტყველების ჩვევები. 

 

კომუნიკაცია უცხო ენაზე:  

 პროგრამის ფარგლებში ბაკალავრი ეუფლება 2 უცხო ენას - არჩევით.  

 ორივე უცხო ენაზე ბაკალავრს შეუძლია სხვადასხვა სახის დოკუმენტური მასალის კითხვა და გააზრება ლექსიკონის გარეშე, სპეციალისტებთან 

სამუშაო კონტაქტის დამყარება, ასევე გამომუშავებული აქვს აზრის სწორად ჩამოყალიბების, მოსმენილის გაგების და წერითი უნარ–ჩვევები.  

წამოჭრილი საკითხების მიმართ საკუთარი მოსაზრებების  და  დამოკიდებულების განმარტება შეუძლია დისკუსიის დროს, ხოლო დარგში არსებული 

ლიტერატურის გამოყენება – მცირე კვლევითი პროექტის მოსამზადებლად.   

 

სწავლის უნარი 

 შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა, რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენება, საკუთარი სწავლის შეფასება, შემდგომი სწავლის 

საჭიროების განსაზღვა და დამოუკიდებლად ცოდნის გაღრმავება. 

 საკუთარი სამუშაო გეგმის შედგენის, პირადი მიზნების ჩამოყალიბების, საკუთარ შესაძლებლობებისა და ინიციატივის გამოვლენის უნარი; 

  საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების   გამდიდრების  მიზნით თანამედროვე მასალების მოძიება, შეფასება და 

სხვებისთვის  გაზიარება; 

 საინფორმაციო და საგნმანათლებლო ტექნოლოგიების საფუძველზე თვით განვითარების უნარი.  

  ახალი იდეების წარმოდგენის უნარი; 

 შეუძლია დარგის გააზრება და პროფესიის გათავისება, მოახდინოს ცოდნის აკუმულირება, გააცნობიეროს ინტერდისციპლინურობა და ესმოდეს 

დარგის მნიშვნელობა; 

 

ღირებულებები 
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 საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროს პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების ცოდნა,შეფასება და სხებისათვის გაზიარება; 

  საჯაროდ და საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო სამოქალაქო და საზოგადოებრივი   ეთიკური ნორმების, პრინციპებისა და ფასეულობების 

გააზრება, აღიარება, დაცვა და პატივისცემა; 

 ღირებულებების, ზნეობრივი ნორმების და  საერთოევროპული ფასეულობების ფორმირების პროცესში  მონაწილეობის მიღებისა და მათ 

დასამკვიდრებლად სწრაფვის უნარი. 

  ადამიანებთან და პროფესიულ გარემოებაში კორექტული ქცევისა და დიალოგის  წარმოების უნარი; 

 მოვლენებისა და პროცესების ობიექტურად, მიუკერძოებლად შეფასების უნარი. 

 საერთაშორისო ურთიერთობებსა და დიპლომატიაში დამკვიდრებნული ეთიკური და მორალური ნორმების დაცვისა და მათ შესაბამისად ქცევის 

უნარი; 

  ლიბერალური ღირებულებების განმტკიცების პროცესში მონაწილეობა და სწრაფვა მათ დასამკვიდრებლად. 

 

8. სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა შეესაბამება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის N3 ბრძანებით 

დამტკიცებულ „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესს“, რომელიც ითვალისწინებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას:  

ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას:  

ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმა-

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში  დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით 
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და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს შედეგების გამოცხადებიდან არა ნაკლებ 5 დღე. 

დამატებით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება იმ შემთხვევაშიც თუ მან გადალახა საბოლოო დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარი 

(51 ქულა), მაგრამ ვერ გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი. 

დასკვნით გამოცდაზე სტუდენტი დაიშვება შუალედური შეფასების მინიმალური ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში. შუალედური შეფასების 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 30%.  

კრედიტის მინიჭება შესაძლებელია თუ სტუდენტის მიერ მიღებული შედეგი აკმაყოფილებს პირობებს: 

ა) გადალახა დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერი (დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიერია 50%); 

ბ) მოაგროვა საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულა. 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას, რომელიც მოიცავს შუალედურ და დასკვნით შეფასებებს.   

დასკვნითი გამოცდის ხვედრითი წილი განისაზღვრება თითოეული სასწავლო კურსისთვის განმახორციელებელი პერსონალის 

აკადემიური თავისუფლების ფარგლებში, მაგრამ არაუმეტეს საერთო შეფასების 40 %-ისა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის 

შემთხვევაში შესაძლებელია ქულათა განსხვავებული განაწილება). 

შუალედური შეფასება დაყოფილია კომპონენტებად. შუალედური შეფასების სავალდებულო კომპონენტია შუალედური გამოცდა, 

რომელიც ტარდება მე-8 კვირაში. შუალედური გამოცდის მაქსიმალური შეფასებაა 20  ქულა (პრაქტიკისა და საბაკალავრო ნაშრომის 

შუალედური გამოცდისათვის შესაძლებელია განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა). კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფი-

კიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება. კომპონენტების შინაარსსა 

და ხვედრით წილს განსაზღვრავს სასწავლო კურსის განმახორციელებელი ლექტორი შესაბამის სილაბუსში.  

სასწავლო კურსების შეფასების სისტემა: 

სასწავლო კურსების შეფასების მიზანია, ობიექტური და გამჭვირვალე, სასწავლო კურსის სწავლების მიზნებზე და მის სპეციფიკაზე 

ორიენტირებული კრიტერიუმების გამოყენებით, დაადასტუროს თითოეული სტუდენტის მიერ შესაბამისი სასწავლო კურსის სწავლის შე-

დეგების მიღწევა.  

სტუდენტის შეფასება ხდება მრავალკომპონენტიანი სისტემით და ითვალისწინებს ორ შემადგენელ ელემენტს - შუალედურ შეფასებას და 

დასკვნითი გამოცდის შეფასებებს. თითოეულ ელემენტს აქვს თავისი პროცენტული წილი შეფასების საერთო სისტემაში; 

 საბოლოო შეფასება წარმოადგენს შუალედური შეფასების და დასკვნითი გამოცდის შეფასების ჯამს; 
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 შუალედური შეფასების ელემენტი დაყოფილია კომპონენტებად (სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკული მეცადინეობა, 

შუალედური გამოცდა და ა.შ.), რომლებსაც აქვთ თავისი პროცენტული წილი ამ ელემენტის ფარგლებში; 

 კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხდება შუალედური შეფასების ელემენტში შემავალი კომპონენტების 

დაზუსტება, სტუდენტის მიერ შეფასების თითოეული კომპონენტისათვის განსახორციელებლი აქტივობებისა და შეფასების წესის 

დადგენა შესაბამისი სასწავლო კურსის წამყვანი ლექტორის მიერ. შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი ასახულია ყოველი 

სასწავლო კურსის სილაბუსში. ინფორმაცია შეფასების სისტემისა და კომპონენტების შესახებ ხელმისაწვდომია სტუდეტნებისათვის. 

 შუალედური შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი შეადგენს ჯამური შეფასების  30 %-ს,   ხოლო  

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი კი – დასკვნითი შეფასების  50 %–ს. 

სტუდენტის მიერ სასწავლო პროგრამის ფარგლებში ათვისებული ცოდნის ობიექტურად და სრულფასოვნად შეფასებითვის გამოიყენება 

ისეთი მრავალფეროვანი მეთოდები, როგორიც არის: ქვიზი, ტესტი, პრეზენტაცია და სხვა.  სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე. შეფასების მეთოდები გაწერილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.   

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება 

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება  ხდება სტუდენტის მიერ კონსულტაციების პერიოდში აქტივობითა და შესრულებული საბაკალავრო 

ნაშრომის შესრულებითა და დაცვით. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით კანონმდებლობით დადგენილი 

სტუდენტთა მიღწევათა შეფასების წესის შესაბამისად. დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 51 ქულა. კომისიის წინაშე 

წარმოდგენილი ნაშრომის პრეზენტაცია ფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით. შუალედური შეფასების ხვედრითი წილია მაქსიმუმ 60 ქულა. 

 

9. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტ-

რატურაში, კანომდებლობით დადგენილი წესით. საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს განვითარებას, ასევე პროფესიული წინსვ-

ლით, საერთაშორისო ურთიერთობების, პოლიტიკური მეცნიერებების, სტრატეგიული კვლევების მიმართულებით. პროფესიული ზრდა მიიღწევა 

სამუშაო გამოცდილების მიღების და თვითგანვითარების გზით.  

 

10. საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მისაღწევად სასწავლო 

უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი, აკადემიური 
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პერსონალის სამუშაო სივრცე, საინფორმაციო–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და ინტერნეტით. 

სასწავლო უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. სასწავლო უნივერსიტეტის 

შენობა აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 

 

11. საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური პერსონალით (იხ. ინფორმაცია 

აკადემიური რესურსის შესახებ). საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის 

აკადემიური პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული პროფესორები და დარგის სპეციალისტები.  

12. უცხო ენის ბლოკში შემავალი კურსები არჩევითია ენის მიხედვით და საგანმანათლებლო პროგრამით დადგენილი ოდენობით, 

სავალდებულოა გასავლელად, არჩეული უცხო ენის ცალკეული კურსების შესწავლის წინაპირობების გათვალისწინებით 

შენიშვნა1. : საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 
დანართი 1: სასწავლო გეგმა 

დანართი 2: სწავლის შედეგების რუკა 

დანართი 3: ინფორმაცია აკადემიური რესურსის შესახებ. 

 

პროგრამის ხელმძვანელები:                                                                                                                                            პროფესორი ავთანდილ კიკნაძე 

 

                                                                                                                                                                                                      


