
1 
 

           

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება N 28, 12.09.2016      

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ფსიქოლოგია 

 უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური: ბაკალავრიატი 

 სწავლებისენა:      ქართული 

 საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:   აკადემიური 

 მიმართულება:      სოციალური მეცნიერებები 

 მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:    ფსიქოლოგიის ბაკალავრი      

 

 სწავლის ხანგრძლივობა:    8 სემესტრი 

 საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:   240 კრედიტი 

 პროგრამის ხელმძღვანელი:      ასოცირებული პროფესორი ლაშა ხოჯანაშვილი 

 

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 სასწავლო უნივერსიტეტში. 

2. პროგრამაზე  ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მოპოვება 

შესაძლებელია: 

ა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში 

მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება; 

ბ) საქართველოს მოქალაქეებისათვის, 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), 
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რომლებიც უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის პერიოდში უცხო ქვეყანაში 

ცხოვრობდნენ არანაკლებ 75 დღისა ერთ-ერთი სემესტრის განმავლობაშივ და მიღებული აქვთ 

კრედიტები/კვალიფიკაცია უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 

 

3. 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;  

 

4. პროგრამის აქტუალობა და დასაქმება 

 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებზე მოთხოვნა გაზრდილია იმ ვითარების 

გათვალისწინებით, რომ ამ დარგის სპეციალისტები სჭირდებათ როგორც საჯარო დაწესებულებებში, მათ 

შორის განათლების, პენიტენციალური, თავდაცვის, ჯანდაცვის და ა.შ. სისტემაში, ასევე,  კერძო  და 

არასამთავრობო სექტორში, მედიაში, საერთშორისო ფონდებში და სხვ.  

 

ჩატარებული კვლევების მიხედვით,  ფსიქოლოგებზე მოთხოვნის ზრდას განაპირობებს: განათლების 

სფეროში მიმდინარეობს ახალი პროექტები, მათ შორის მასწავლებელთა გადამზადების, ინკლუზიური 

განათლების, ზოგადად, განათლების  ახალი თეორიების იმპლემენტაცია; გაზრდილია მოთხოვნა ჯანდაცვის 

ფსიქოლოგიის მიმართულებით, სადაც კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ მუშაობა კლინიკებში, 

ამბულატორიებში.  ფსიქოლოგი საჭიროა ყველგან, სადაც კი არსებობს საჭიროება, აღმოჩენილ იქნას ბავშვთა 

და მოზარდთა განვითარების შეფერხებების და შეზღუდული უნარების მქონე პაციენტთა  ფსიქოლოგიური 

დახმარება. 

 

საინტერესოა ფსიქოლოგიის განვითარება კორპორატიული, საკონსულტაციო, მარკეტინგული, 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისითაც. საარჩევნო სისტემაში, პოლიტიკური პიარის, იმიჯისა 

და სხვა შედარებით ახალი ურთიერობების   საკვლევად და რეალობასთან მათი ჰარმონიზაციისათვის.   

 

სწორედ ამიტომ, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა საფუძველს ქმნის კურსდამთავრებულის ინტერესის 

დასაკმაყოფილებლად, იმისთვის რომ იგი მზად შეხვდეს პრაქტიკულ საქმიანობას და შეძლოს დარგში 

განვითარება საკუთარი ინტერესის გათვალისწინებით. 

 

5. პროგრამის მიზანი 

 

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის 

მიზანია, სასწავლო და სამეცნიერო სივრცეში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადოს 

კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური, თეორიული ცოდნით,  პრაქტიკული უნარებითა და პროფესიული 

ღირებულებებით აღჭურვილი, პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლაზე ორიენტირებული, 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტები. 

 

პროგრამის მიზანია, მოამზადოს სპეციალისტი, რომელიც ხელმძღვანელის მითითებების საფუძველზე 

შეძლებს უპასუხოს საზოგადოების მოთხოვნებს, საჭიროებებს, გამოწვევებს პროფესიული ეთიკის ნორმების 
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დაცვით. ბაკალავრის კვალიფიკაციის ფარგლებში კურსდამთავრებულს მისცეს ფართო და თანამედროვე 

ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, მისი განვითარების ისტორიის, ძირითადი თეორიებისა და 

თანამედროვე მიმდინარეობების, ადამიანის განვითარების თავისებურებების,  ინდივიდისა და ჯგუფების 

ქცევის ფსიქოლოგიური კანონზომიერებებისა და ქცევაზე მოქმედი (კულტურული, სოციალური  და 

პიროვნული) ფაქტორების,  ნორმალური და პათოლოგიური ქცევის ამხსნელი თეორიების შესახებ. ასევე, 

კურსდამთავრებულს გამოუმუშავოს ანალიტიკური, შემოქმედებითი და პრაქტიკული  აზროვნების უნარი, 

ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის ჩვევები, მცირე მასშტაბიანი ფსიქოლოგიური კვლევების დაგეგმვის, 

განხორციელების, მიღებულ მონაცემთა ბაზისურ დონეზე სტატისტიკური დამუშავების, ანალიზის, 

ინტერპრეტაციის და შედეგების პრეზენტაციის  უნარი კვლევის აკადემიური სტანდარტების 

გათვალისწინებით;  

6. 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; 

ერთი კრედიტი (ECTS) – ერთეული, რომელიც გამოხატავს სტუდენტისათვის საჭირო სასწავლო 

დატვირთვას და რომლის მიღებაც შესაძლებელია სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, უტოლდება 

სტუდენტის სასწავლო საქმიანობის (სტუდენტის დატვირთვის) 25 საათს  და მოიცავს როგორც საკონტაქტო, 

ასევე, დამოუკიდებელ საათებს. 

სემესტრის განმავლობაში სტუდენტმა უნდა დაძლიოს 30 კრედიტი (30 კრედიტი = 750 სთ.), ხოლო 

წელიწადში - 60 კრედიტი, თუმცა, პროგრამის სპეციფიკიდან და სტუდენტის ინდივიდუალური 

დატვირთვიდან გამომდინარე და სასწავლო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით, დასაშვებია 

სტუდენტის  სასწავლო წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 60 კრედიტს ან იყოს 60 კრედიტზე ნაკლები. 

დაუშვებელია სტუდენტის სასწავლო წლიური დატვირთვა აღემატებოდეს 75 (ECTS) კრედიტს.  

საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტის დატვირთვა ითვალისწინებს საკონტაქტო და 

დამოუკიდებელ მუშაობას.  

ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირას, რომელშიც შედის 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდა, ასევე დასკვნითი გამოცდის გადაბარება.  

 

7. პროგრამის სტრუქტურა 

 

ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს   240 კრედიტს, აქედან: 

 საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები -  34 კრედიტი 

 სოციალური მეცნიერებების სავალდებულო სასწავლო კურსები -  5 კრედიტი  

 სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები - 115 კრედიტი, მათ შორის საბაკალავრო ნაშრომი - 10 

კრედიტი 

 სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი 

 პრაქტიკის კომპონენტი  - 10 კრედიტი 

 პროგრამის თავისუფალი კრედიტები -  46 კრედიტი 

 

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში დასახული 

მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციების 

ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმდევრობა განსაზღვრავს 
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საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. პროგრამას დანართის სახით ახლავს 

კომპეტენციების ფორმირების რუკა. 

 

8. სწავლების ფორმები, სწავლების მეთოდები, შეფასების ფორმები 

შეფასების კომპონენტები, შეფასების კრიტერიუმები 

 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლება-სწავლის მეთოდი – ლექცია, ინტერაქციული ლექცია, სამუშაო 

ჯგუფში მუშაობა, პრაქტიკა, საბაკალავრო ნაშრომის შესრულება. სასწავლო კურსის ფარგლებში სწავლება-

სწავლის მეთოდი მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: დისკუსია, დებატები,  რაც მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა 

ჩართულობის ხარისხსა და აქტივობას. ამასთან,  უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის 

დასაბუთების უნარს, ზეპირი პრეზენტაცია. 

ლექცია - სტუდენტებისადმი სისტემატურად და თანმიმდევრულად სასწავლო მასალის გადაცემა, 

ძირითადი საკვანძო თემების განხილვა, ახსნა-განმარტება, რაც ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის 

ირგვლივ. მასალის გადმოცემისას მოყვანილი იქნება კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით 

განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში.  ასევე, სადემონსტრაციო საშუალებების გამოყენება და 

სტუდენტების ჩართვა დისკუსიებში. 

სამუშაო ჯგუფში მუშაობა - წინასწარ მიცემული საკითხის ან თემის შესახებ შესრულებული სამუშაოს 

ვერბალური პრეზენტაცია. სამუშაო ჯგუფში მოწმდება თეორიული მასალის ცოდნა. 

პრაქტიკულ მეცადინეობებზე მიმდინარეობს თეორიული მასალის ჯგუფური განხილვა, პრაქტიკული 

სავარჯიშოების შესრულება, დისკუსია, შედეგების ანალიზი, ვერბალური პრეზენტაცია. ყურადღების 

კონცენტრირება ხდება კონკრეტული სამუშაოს უშუალოდ აუდიტორიაში ან კომპიუტერთან შესრულებაზე 

და ლექციაზე ახსნილი მასალის სრულფასოვნად შესწავლაზე. სავარჯიშოების შესრულებისას სტუდენტმა 

უნდა გაიაზროს დასმული ამოცანის მნიშვნელობა. 

რეფერატი - გულისხმობს მცირე მოხსენებას, რომელშიც მოცემულია რაიმე საკითხის შესახებ არსებული 

ლიტერატურის მიმოხილვა. 

ინდივიდუალური სასწავლო კვლევითი პროექტი - აჯამებს სტუდენტის ცოდნას, ეხმარება გავლილი 

მასალის უკეთ ათვისებაში, ცოდნის ერთ მთლიან სისტემაში მოყვანასა და შესაბამისად, დასკვნითი 

გამოცდის წარმატებით ჩაბარებაში. 

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 სასწავლო 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. 

წიგნზე დამოუკიდებელი მუშაობა,  საკვანძო საკითხებში ჩაღრმავება; პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

(PBL); სიტუაციური ანალიზი. 

ქვიზი- წერითი ფორმით განვლილი მასალის ფარგლებში თეორიული მასალის ცოდნისა და ინტეგრირების 

უნარის შემოწმება. 

ტესტი - წერილობითი ნამუშევარი შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი გამოცდის დროს. 

კურსის ფარგლებში შეფასების ფორმებია: შუალედური შეფასება და დასკვნითი შეფასება, რაც მოიცავს 

შემდეგ შეფასების კომპონენტებს – წერითი გამოცდა/გამოცდები,  ზეპირი და წერითი გამოკითხვა. შეფასების 
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კომპონენტი მოიცავს შეფასების მეთოდს – ტესტი, ზეპირი პრეზენტაცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, 

დისკუსიაში მონაწილეობა, რეფერატის მომზადება, პროექტის მომზადება, საბაკალავრო ნაშრომის 

მომზადება, ინდივიდუალური სასწავლო კვლევითი პროექტის მომზადება. 

9. სწავლის შედეგები განისაზღვრება ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციით 

 

საბაკალავრო პროგრამით დასახული მიზნების თანმიმდევრული და სრულფასოვანი განხორციელება 

უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატის) 

კვალიფიკაციათა აღმწერის შესაბამისი სწავლის შედეგების მიღწევას  დარგობრივი და ზოგადი 

კომპეტენციებით პროგრამით გათვალისწინებული  სწავლის შედეგების მიღწევის გზით. 

 

 

ცოდნა და გაცნობიერება 

- კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული აქვს ფსიქოლოგიის, როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერების  

ადგილი და როლი სოციალურ მეცნიერებათა სისტემაში; 

- სტუდენტს აქვს ცოდნა ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების საგნისა და ამოცანების, ძირითადი 

ცნებების, განვითარების ეტაპების, ძირითადი მიმართულებების შესახებ, მათ შორის სოციალური, 

განვითარების, პიროვნებისა და ორგანიზაციული ფსიქოლოგიის სახით; 

- სტუდენტს გაცნობიერებული აქვს პიროვნების არსი და ტიპოლოგიური მოდელები (მათ შორის, 

ლერშის, აიზენკის, კეტელის, ოლპორტის); 

- სტუდენტმა იცის ფსიქოლოგიის ძირითადი თეორიები, მათ შორის ფსიქოდინამიკური, 

ბიჰევიორისტული,  ეგზისტენციალური,  ჰუმანისტური;  

- კურსდამთავრებულს ეცოდინება ფსიქოლოგიაში ემპირიული კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიები 

და მეთოდები (პოზიტივისტური და სტრუქტურალისტური პარადიგმების ფარგლებში, ექსპერიმენტული, 

კორელაციური და შემთხვევის შესწავლის მეთოდების გამოყენება); 

- კურდამთავრებულს აქვს ცოდნა ძირითადი მეთოდოლოგიური და მეთოდური სისტემის, მეცნიერული 

კვლევის ძირითადი პრინციპების, რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის მეთოდების,  დაკვირვება, 

თვითდაკვირვება, კონტენტ-ანალიზი, ექსპერიმენტი, შემთხვევის შესწავლა, ინტერვიუ, კითხვარი, 

გამოკითხვა და ფოკუს-ჯგუფი) შესახებ; 

- ცოდნა ჩატარებული ემპირიული კვლევის მასალის დამუშავების მრავალგანზომილებიანი მეთოდების- 

SPSS-ის - თეორიული საფუძვლების, აღწერითი და დასკვნითი სტატისტიკის, -კვლევის ინსტრუმენტის 

სანდოობისა და ვალიდობის  შესახებ; 

- კურსდამთავრებულს აქვს ფართო ცოდნა კლინიკური ფსიქოლოგიის ძირითადი ცნებების 

(ჯანმრთელობა, დაავადება, აშლილობა და ა.შ) კანონზომიერებების, თეორიების საკლასიფიკაციო 

სისტემების, კლინიკური პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ; 

- კურსდამთავრებულს აქვს ფართო ცოდნა სოციალური აქტივობის, სოციალური ქცევის მიზეზებისა და 

სოციალური ურთიერთქმედების კანონზომიერებების შესახებ; 

- გაცნობიერებული აქვს  ორგანიზაციისა და მართვის ფსიქოლოგიის  თეორიული საფუძვლები, 

ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმართულებები,  ორგანიზაციული პროცესების ეფექტურობის 

ხელმშეწყობი ფაქტორები; 

- სტუდენტმა იცის თავის ტვინის ანატომია ფუნქციონალური მოქმედების საზღვრები და 

გაცნობიერებული აქვს ქცევაზე მოქმედი ბიოლოგიური საფუძვლები; 

- კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული აქვს ფსიქოლოგის პროფესიული პასუხისმგებლობა, ეთიკის 

საკითხები, ნორმები და სტანდარტები.  
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ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი 

სტუდენტს შეუძლია: 

- წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძვლეზე  მცირე მასშტაბიანი კვლევის დაგეგმვა, სამიზნე 

ჯგუფების შერჩევა, ინტერვიუირება,  მონაცემთა დაჯგუფება, დამუშავება, შედეგების აღწერა,  ანგარიშისა 

და კვლევითი პროექტის გაფორმება;  

- პიროვნების ქცევის გარეგან და შინაგან დეტერმინანტებზე დაკვირვება; 

- ადამიანის განვითარების სხვადასხვა ასაკობრივ საფეხურზე სპეციფიკურ ნიშნებზე დაკვირვება; 

- სოციალურ გარემოში გამოვლენილ ქცევებზე დაკვირვება და ანალიზი; 

- სხვადასხვა ორგანიზაციაში შექმნილ პრობლემურ სიტუაციაზე დაკვირვება და სიძნელეებისგან 

ეფექტური გზით თავის დაღწევა; 

- პროფესიული საქმიანობის წარმართვა და შესაბამისი პრაქტიკული უნარების გამოყენება 

ფსიქოლოგიური ეთიკისა და  პრინციპების დაცვით. 

 

დასკვნის უნარი 

 

კურსდამთავრებულს შეუძლია: 

- ფსიქოლოგიის სხადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის განზოგადება, სისტემატიზაცია და 

ფსიქოლოგიის ძირითადი კატეგორიების გარშემო გამთლიანება; 

- ფსიქოლოგიური შრომებისადმი კრიტიკული მიდგომა და ანალიზი; 

- ემპირიული კვლევის შედეგების ანალიზი, ინტერპრეტაცია, განზოგადება და არგუმენტირებული 

დასკვნების გაკეთება; 

- განვითარების სხვადასხვა ასაკობრივ საფეხურზე მყოფი ადამიანის პიროვნული ნიშნებისა და ქცევების 

შედარებითი ანალიზი; 

- სოციალურ გარემოში წარმოქმნილი პრობლემური სიტუაციის შეფასება, დასკვნის ჩამოყალიბება და 

ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება; 

- ორგანიზაციაში წამოჭრილი კონფლიქტური სიტუაციების შეფასება და მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების დანახვა სიტუაციურ და პიროვნულ ფაქტორებს შორის. 

 

კომუნიკაციის უნარი 

კომუნიკაცია მშობლიურ ენაზე: ფსიქოლოგიის არსის, განვითარების ისტორიის, ძირითადი 

მიმართულებების, თანამედროვე მდგომარეობის პრობლემებსა და პერსპექტივების შესახებ  

კურსდამთავრებულს შეუძლია მსჯელობა და დისკუსიაში მონაწილეობა შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტებთან, რეფერატული სახის ნაშრომის მომზადება, დოკუმენტაციისა და საქმიანი წერილების 

შედგენა, მოხსენებებისა და პრეზენტაციების მომზადება; ფსიქოლოგიის სხვასხვა დარგში შეუძლია 

ნებისმიერი სამეცნიერო  მოკლე ან საშუალო ფორმის წერილობითი ნაშრომის შექმნა და წარდგენა. 

კომუნიკაცია უცხო (ინგლისურ ენაზე) ენაზე:  

შეუძლია გამოიყენოს B2.2 დონეზე 4 ძირითადი ენობრივი უნარ-ჩვევა: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი 

კითხვა: B2.2 დონის შესაბამისი მხატვრული, ინფორმაციული და სხვა  ხასიათის ტექსტის წაკითხვა და 

შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის  ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი კითხვა, გაცნობითი, შერჩევითი 
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და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად ნაცნობი ტექსტის წაკითხვა შესაბამისი კითხვის 

წესებისა და ინტონაციის დაცვით. ასევე ბიზნეს-ტექსტების კითხვა გარკვევით და გამართულად. 

წერა: ორთოგრაფიულად, გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება, 

საქმიანი მიმოწერის ჩვევების ჩამოყალიბება (დაწეროს ოფიციალური წერილი, თხზულება და ესსე). 

სტუდენტი შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკურ ერთეულები, დარგობრივი ტერმინები, და 

ფორმალური კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის სტრუქტურული მახასიათებლები. 

მოსმენა: აუთენტური ინგლისური მეტყველების გაგება, ყურადღების კონცენტრაციის უნარის გაუმჯობესება, 

მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული ინფორმაციის გაგება და მისი შინაარსის გადმოცემა. 

უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და ბიზნეს თემებზე მიმდინარე ინტერაქციის გაგება 

(დიალოგი, ინტერვიუ); ზოგადი შინაარსის გასაგებად  ნაცნობ ლექსიკაზე დაყრდნობით ამოიცნოს 

საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი,  საუბრის თემა. 

საუბარი: შეუძლია სხვადასხვა კომპლექსური ზოგადი და დარგობრივი თემატიკის ირგვლივ ლექსიკური და 

გრამატიკული ნორმატივების დაცვით. საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა განვლილი ლექსიკური მასალის 

გამოყენებით. დიალოგის გამართვა, როლური გათამაშება, ბიზნესთან და ეკონომიკურ საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა-კამათი (მონოლოგური/ დიალოგური),  მოცემულ 

სიტუაციაზე  მოთხრობის  აგება, სურათის აღწერა და აქტუალურ ბიზნეს-თემებზე პრეზენტაციის გაკეთება. 

 

სწავლის უნარი 

 

მიღებული სწავლის შედეგების  საფუძველზე კურსდამთავრებულს შეუძლია ცოდნის ახალი სისტემების 

ათვისება, ასევე განვითარება ფსიქოლოგიის მომიჯნავე დარგების შესწავლით. შეუძლია საკუთარ თავზე 

მუშაობა შემდგომი განვითარებისათვის, კერძოდ, შეუძლია:  

- ფსიქოლოგიის მეცნიერებაში  მიმდინარე სიახლეების გაცნობა და ცოდნის მუდმივად განახლება; 

- მისთვის საინტერესო პროფესიული ლიტერატურის შერჩევა; 

- ახალი ინფორმაციის მოპოვება და ინტელექტუალურ პროდუქტად გარდაქმნა; 

- ცვლილებების ათვისება და ცოდნის ამაღლება დარგის და ქვედარგების  განვითარების შესაბამისად; 

- თეორიულ ცოდნაზე დაყრდნობით პრაქტიკული უნარების განვითარება, უფრო გამოცდილ კოლეგებზე 

დაკვირვებით პროფესიული უნარ-ჩვევების ათვისება; 

- საკუთარი სწავლის უნარის თვითშეფასება და  ცოდნის გაფართოება დამოუკიდებლად საინფორმაციო-

ტექნოლოგიური და საბიბლიოთეკო რესურსის გამოყენებით; 

- სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება, ფსიქოლოგიის  სფეროში საკუთარი 

სწავლის მისწრაფებების განსაზღვრა, სიახლეების შესაბამისად სწავლის  შემდეგი საჭიროებების დადგენა და 

სწავლის დამოუკიდებლად  დაგეგმარება. 

 

ღირებულებები 

 

კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს მყარი პიროვნული  ღირებულებები და შეუძლია  მათი დაცვა.  

მას შეუძლია: 

- გააცნობიეროს მაღალი მოტივაციის არსებობა ფსიქოლოგიის დარგში წარმატების მისაღწევად 

პროფესიული ჩვევების  მუდმივი განვითარების თვალსაზრისით; 
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- ეთიკური და პროფესიული პასუხისმგებლობის აღება სხვა პირებთან მიმართებაში, ფსიქოლოგის 

პროფესიული კონფიდენციალობის ღიარებულების გაცნობიერება პრაქტიკულ საქმიანობაში; 

- საკუთარი  იდეების განვრცობა როგორც პროფესიულ წრეში, ასევე  სამოქალაქო საზოგადოებაში.  

- ბაკალავრი აღიარებს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს; პატივს სცემს და ერკვევა სამოქალაქო 

საზოგადოების ძირითად პრინციპებში. არის ტოლერანტული, შემწყნარებელი, კოლეგიალური.  შეუძლია 

სხვისი აზრის პატივისცემა და  საკუთარი მოსაზრებების დაცვა კორექტულობის ფარგლებში. აღიარებს 

აკადემიურ ღირებულებებს. ამას გარდა, კურსდამთავრებული ეცნობა და მყარად ითვისებს პროფესიული 

ეთიკის ნორმებს,  დარგში  დაკანონებულ  ეთიკურ  პრინციპებს და იცავს მათ.  

 

10. 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 საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში  დამატებით გამოცდაზე გასვლის 

უფლება აქვს იმავე სემესტრში. დასკვნით 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%); 
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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 სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური შეფასების ელემენტში 

შემავალი კომპონენტების დაზუსტება. კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღ-

ვრავს 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 შედეგების 

მიღწევა.  

სტუდენტის შეფასება ხდება მრავალკომპონენტიანი სისტემით და ითვალისწინებს ორ შემადგე-

ნელ 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; 

 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 შეფა-

სების 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. 
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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. 

 

11. სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 
 

საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი აკადემიური 

განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში, კანომდებლობით დადგენილი წესით. 

 

12. 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 პერსონალის სამუშაო სივრცე, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფითა და 

ინტერნეტით. უნივერსიტეტში უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში 

ჩართულობა. სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო 

შესაბამისი ინვენტარით. 

 

13. საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური 

პერსონალით (იხ. სასწავლო გეგმა). საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს 

უძღვება სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის 

მქონე მოწვეული პროფესორები და დარგის სპეციალისტები.  

 

შენიშვნა1. : საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ ნაწილს. 

დანართი 1: სწავლის შედეგების რუკა 

დანართი 2: სასწავლო გეგმა 

დანართი 3: ინფორმაცია აკადემიური რესურსის თაობაზე 

 

 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი                                                                                             ლაშა ხოჯანაშვილი 
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი                                                    მაია ხურცილავა  


