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განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე:  

ოქმი #ს5-20, 23.04.2020 

დამტკიცებულია მმართველი საბჭოს გადაწვეტილებით: 

დადგენილება #8, 24.04.2020 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

ინგლისური ფილოლოგია  

უმაღლესი განათლების საფეხური:     ბაკალავრიატი 

სწავლების ენა: ქართული  (პროგრამის მაპროფილებელი კურსების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი იკითხება ინგლისურ 

ენაზე). 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:    აკადემიური/ძირითადი 

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:   0231 ენის დაუფლება      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:     ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრი 

                                                                                                      Bachelor  of  English Philology 

სწავლის ხანგრძლივობა:     8 სემესტრი 

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:     240 კრედიტი 

პროგრამის ხელმძღვანელი (მ.შ.):    დოქტ. ლაშა ჩახვაძე 

ელ. ფოსტა: lasha.chakhvadze@eu.edu.ge  

 

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,  უცხო ენა 

(ინგლისური ენა), ისტორია/ლიტერატურა. 

გ) ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი -კანონმდებლობით განსაზ-

ღვრული მინიმალური ბარიერის დაძლევა. 

 ინგლისური ენის მინიმალურ ზღვარს ევროპის  უნივერსიტეტი ადგენს 45 %+1; 
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საგანმანათლებლო პროგრამაზე ბაკალავრიატში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლება 

დასაშვებია: 

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. 

პროგრამის მიზანი 

 პროგრამა შეესაბამება ევროპის უნივერსიტეტის მისიას და ითვალისწინებს ინგლისური ფილოლოგიის სფეროში 

თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მქონე კურსდამთავრებულის მომზადებას, რომელიც 

კრიტიკულად იაზროვნებს, ექნება ინოვაციური და აკადემიური უნარ-ჩვევები და კულტურათშორისი 

დიალოგის შესახებ ცოდნა და კონკურენტული იქნება ადგილობრივ და საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე.  
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1. ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია, რომ კურსდამთავრებული დაეუფლოს 

მინიმუმ ორ უცხოურ ენას - ინგლისურ ენას C1 (Advanced - (Effective Operational Proficiency/პროფესიული 

ფლობის დონეზე) და მეორე უცხოურ ენას (რუსული ან ფრანგული )  B2  (ზღვრულ განვითარებულ) დონეზე 

უცხოური ენების ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისად (The Common European Framework of 

Reference for Languages).    

2. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს ჰქონდეს  საფუძვლიანი ცოდნა ინგლისური ფილოლოგიის 

სფეროში. 

3. პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულს განუვითაროს  ტრანსფერული, ბაზისური კვლევითი და 

ლიტერატურული ნაწარმოებების ანალიზისა და ლიტერატურული მსჯელობის უნარ-ჩვევები. 

 

პროგრამის მნიშვნელობას განაპირობებს, თანამედროვე მულტიკულტურულ სამყაროში, სადაც ინგლისურ ენა 

გვევლინება როგორც lingua franca,  ინგლისური ენის კარგად მცოდნე და ჰუმანისტური ღირებულებების  მქონე 

სპეციალისტების აუცილებლობა. 

 

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; 

 კრედიტი დროის ერთეულში (სთ.) ასახავს სამუშაოს იმ მოცულობას, რომელიც საჭიროა სტუდენტის მიერ 

პროგრამის შესაბამისი  სასწავლო კურსის ასათვისებლად და სწავლის შედეგების მისაღწევად. კრედიტი 

ითვალისწინებს საკონტაქტო და დამოუკიდებელ მუშაობას. 

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

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

გამომდინარე, წელიწადში 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 (სემინარულ/პრაქტიკულ მეცადინეობას), შუალედური და 

დასკვნითი გამოცდების მომზადება-ჩაბარებას; 

 საბაკალავრო ნაშრომის  მომზადება-დაცვას სპეციალობაში. 

პროგრამის სტრუქტურა 

ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამა                                     240 ECTS კრედიტი: 

მათ შორის: 

ა)თავისუფალი კომპონენტის (საუნივერსიტეტო) სავალდებულო სასწავლო კურსები:     50 ECTS კრედიტი 

ბ) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სავალდებულო სასწავლო კურსები:                                      

139 ECTS კრედიტი   

მათ შორის   საბაკალავრო ნაშრომი:                                                                                     10 ECTS კრედიტი 

 

არჩევითი სასწავლო კურსები:                                                                                              სულ 51 ECTS კრედიტი: 

დ) ძირითადი სწავლის სფეროს შესაბამისი შინაარსის სავალდებულო  არჩევითი სასწავლო კურსები                                                                 

30 ECTS კრედიტი 

ე) თავისუფალი კომპონენტის არჩევითი სასწავლო კურსები:                                      21 ECTS კრედიტი 
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შენიშვნა:  თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსების არჩევა ხდება უნივერსიტეტში 
რეალიზებული სხვა საბაკალავრო პროგრამებიდან საბაკალავრო პროგრამის სასწავლო გეგმის მიხედ-
ვით. 

 
ერთი აკადემიური სასწავლო წელი მოიცავს 40 კვირას, ერთი სემესტრი 20 კვირა, მათ  შორის 15 კვირა  სასწავლო, 

დანარჩენი 5 კვირა სასესიო. კერძოდ, მე–17 და მე–18 კვირა დასკვნითი გამოცდების პერიოდი, მე–19 და მე–20 

კვირა დასკვნითი გამოცდების გადაბარების პერიოდი. დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის 

შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა.  მე–8 კვირაში ტარდება შუალედური გამოცდები.  

საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული  სავალდებულო სასწავლო კურსები მიმართულია პროგრამაში 

დასახული მიზნების მიღწევაზე და სწავლის შედეგად მისაღები კვალიფიკაციის შესაბამისი კომპეტენციების 

ჩამოყალიბებაზე. მისაღწევი კომპეტენციების ფორმირების ლოგიკური თანმიმდევრობა განსაზღვრავს საბაკალავ-

რო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო გეგმას. პროგრამას დანართის სახით ახლავს 

კომპეტენციების ფორმირების რუკა. 

 

სწავლების ფორმები 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლების შემდეგი  ფორმები: ლექცია, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/ 

სემინარული მეცადინეობა, პრაქტიკული მეცადინეობა, საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა, სტუდენტთა 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სწავლებისა და სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები  

სწავლების პროცესის ორგანიზება მიზნად ისახავს ისეთი მეთოდების გამოყენებას, რომელიც საბაკალავრო პროგ-

რამის რეალიზაციის შედეგად უზრუნველყოფს ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის 

შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და კომპეტენციების მიღწევას. სასწავლო პროცესში გამოიყენება  სწავლებისა და 

სწავლის  როგორც ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში აპრობირებული კლასიკური  მეთოდები, ისე ზოგადი 

ფილოლოგიური კომპეტენციის, ენისა და ლიტერატურის შესწავლისათვის საჭირო სპეციფიკური მეთოდები. 

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის გადაცემას სტუდენტისათვის 

ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–პასუხის, ინტერაქტიური 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, ან ესეს შესრულება, და ა.შ. 

 პრაქტიკული მეთოდები სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს.  სტუდენტი შეძენილი 

ცოდნის საფუძველზე დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ აქტივობას, მაგალითად:  პრაქტიკული 

მეცადინეობა, პრაქტიკა.  

 დისკუსია/დებატები – დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა 

და აქტივობას. ამასთან,  უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

 დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 

შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია მასალა 

ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 
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დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე 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. 

 პრეზენტაცია - არის სასწავლო-შემეცნებითი ხერხების ერთობლიობა, რომელიც პრობლემის 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა სტუდენტის დამოუკიდებელი მოქმედებებისა და მიღებული შედეგების 

აუცილებელი პრეზენტაციის პირობებში. ამ მეთოდით სწავლება ამაღლებს სტუდენტთა მოტივაციასა და 

პასუხისმგებლობას. პრეზენტაციაზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, პრაქტიკული აქტივობისა 

და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. პრეზენტაცია განხორციელებლად 

ჩაითვლება, თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ, დამაჯერებლად და კონკრეტული ფორმით არის 

წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, 

ერთი საგნის ან რამდენიმე საგნის (საგანთა ინტეგრაციის) ფარგლებში. დასრულების შემდეგ 

პრეზენტაცია წარედგინება ფართო აუდიტორიას. 

 ჯგუფური (წყვილური) (COLLABORATIVE) მუშაობა - ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა 

ჯგუფებად (წყვილებად) 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.  

 თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება - ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ 

შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. თითოეული ჯგუფის  წევრი 

მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

 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. 

 გრამატიკულ-მთარგმნელობითი მეთოდი (The Grammar Translation Method), რომლის მთავარი მიზანია 

წერითი თარგმანისა და კითხვის სწავლა. გარკვეული გრამატიკული წესების ათვისებისათვის გამოიყენება 

სპეციალური ტექსტები და მიმდინარეობს მუშაობა ამ ტექსტებზე-სიტყვების დამახსოვრება, ორთოგრაფიისა და 

გრამატიკის შესწავლა. 

 როლური და სიტუაციური თამაშები - სცენარის მიხედვით განხორციელებული როლური თამაშები 

სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედოს საკითხს და ეხმარება მათ 

ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც დისკუსია, როლური თამაშებიც 

უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა და კამათში მისი დაცვის 

უნარს.  

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - სასწავლო მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების 

და ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს პრობლემას. 
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 ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება სტუდენტების წინაშე დასმული ამოცანის ეტაპობრივ 

გადაწყვეტას. ეს ამოცანა სწავლების პროცესში ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ 

შორის კავშირების დანახვის გზით ხორციელდება. 

 შემთხვევის ანალიზი (Case study) - ლექტორი სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილავს 

კონკრეტულ შემთხვევებს, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს.  

 ინდუქცია - სწავლების ინდუქციური მეთოდი განსაზღვრავს ნებისმიერი საგნობრივი ცოდნის ისეთ 

ფორმას, როდესაც სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა კერძოდან კონკრეტულისაკენ, ფაქტებიდან 

განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს 

კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ.  

 დედუქცია - 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 - გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება კონკრეტული შემთხვევები, 

რომლებიც ყოველმხრივ და 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.  

 სინთეზის მეთოდი - გულისხმობს ცალკეული საკითხების თავმოყრით მთლიანის შესახებ წარმოდგენის 

შექმნას. იგი ხელს უწყობს პრობლების, როგორც „მთელი―ს დანახვის უნარის განვითარებას. 

 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. 

 TBL მეთოდი (task based learning)-ეს არის ამოცანაზე დაფუძნებული საწავლება, რომელიც ანვითარებს 

სტუდენტის ლოგიკური მსჯელობის, არგუმენტირების, შეფასების და კრიტიკული ანალიზის, პრობლემის 

გადაჭრის და მიღებული დასკვნების დასაბუთების უნარს. 

 

სასწავლო კურსის სილაბუსში კონკრეტულად არის წარმოდგენილი სასწავლო კურსის განხორციელებისას 

გამოყენებული სწავლების მეთოდები. 

 

 

 

ფილოლოგიური კომპეტენციის, ენისა და ლიტერატურის შესწავლისათვის საჭირო სპეციფიკური მეთოდები: 

 გამორჩეულია  კომუნიკაციური მეთოდი (Communicative Language Teaching) რომელიც წარმოადგენს 

დღესდღეობით ყველაზე პოპულარულ და ეფექტურ მეთოდს უცხოური ენის შესასწავლად. კომუნიკაციური 

მიდგომა მიმართულია ენობრივის კომპეტენციის დახვეწაზე და თანაბრად უნვითარებს შემსწავლელს ოთხივე 

უნარს (საუბარი, წერა, კითხვა და მოსმენა). ძირითადი დატვირთვა აქვს ინტერაქციებს წყვილსა და ჯგუფში, 

რომელშიც სტუდენტი აქტიურად არის ჩართული. ინტერაქციის ფარგლებში ხდება აზრების გაზიარება, 

კითხვა-პასუხის რეჯიმში მუშაობა, მოსაზრების განსჯა-ანალიზი, საკუთარი დამოკიდებულების დაფიქსირება, 

დებატები, დიალოგი და როლური გათამაშებები. კომუნიკაციური  სწავლების დროს აქტიურად გამოიყენება 

შემდეგი მეთოდები, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტის აქტრიურ ჩართულობას ჯგუფურ მუშაობაში და 

წარმოადგენს ეფექტურ მეთოდს უცხო ენის დასაუფლებალად:   
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 აუდიოლინგვისტური მეთოდი (Audio-lingual Method)-რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: სტუდენტები 

ისმენენ და იმეორებენ მასწავლებლის მიერ არაერთხელ განმეორებულ ჩანაწერებს. 

 პირდაპირი  მეთოდი (The Direct Method)-ენის სწავლება ხდება პირველივე დღიდან. მშობლიური ენის 

გამოყენება იკრძალება. იდეა მდგომარეობს მასალის ბუნებრივ  სწავლაში. 

 ჩუმი მეთოდი (Silent Way) -მასწავლებელი მეტს ისმენს, ნაკლებს საუბრობს. გამოთქმის შესწავლის მიზნით 

გამოიყენება ცხრილები, სადაც გამოყოფილია ბგერები. ასეთი გზით  ხდება ახალი სიტყვების სწავლა. 

 სწავლების უნარი ისტორიების კითხვისა და მოყოლის თანხლებით (Teaching Proficiency through Reading and 

Storytelling)-მასწალებელი ყვება მოკლე ისტორიებს, რომელიც დატვირთთულია ახალი სიტყვებით და ხდება 

კითხვების დასმა სტუდენტებისადმი, სტუდენტები პასუხობენ მარტივად, მაგრამ ემოციური ელფერის 

თანხლებით.  

 სიტუაციური  სწავლება-ზეპირი მიდგომა (Situational language teaching (Oral Approach). სტუდენტი 

განმეორების გზით იმახსოვრებს ყველაზე გამოყენებად სიტყვებს და ენობრივ კონსტრუქციებს, აქვე ხდება მათი 

გამოყენება პრაქტიკაში. ძირითადი იდეები: ზეპირი მეტყველება დომინირებს წერით მეტყველებაზე, 

შეცდომების თავიდან აცილება ხდება თავიდანვე,  ანალოგიების გამოყენება, სიტყვები იძენენ აზრობრივ 

დატვირთვას მხოლოდ კონტექსტში.  

       სწავლა სწავლებით (Learning by teaching (LdL) — ამ შემთხვევაში პედაგოგი გვევლინება კოორდინატორად, 

ნაკლებად მასწავლებლად. სტუდენტები თვითონ ასწავლიან ერთმანეთს დამოუკიდებლად. განიხილება 

როგორც  კომუნიკაციური სწავლების ნაწილი.   

 აუდიო-ვიზუალური მეთოდი-გამოიყენება მხოლოდ უცხო ენა. ლექცია/პრაქტიკულ მეცადონეობებზე 

გამოიყენება  ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სლაიდები, პრეზენტაციები, სტუდენტები პასუხობენ კითხვებზე; 

ორჯერ მეორდება იგივე პროცესი, ლექტორი ამახვილებს ყურადღებას საკვანძო სიტყვებზე, ხდება მათი ამოწერა 

დემონსტრირების მეთოდით დაფაზე. 

 

 

 დარგობრივი ლიტერატურის და მხატვრული ტექსტების სწავლების მიზნით გამოიყენება ასევე 

ლიტერატურის სწავლების თანამედროვე მეთოდები: 

 შემოქმედებითი აღქმის მეთოდი (შემოქმედებითი კითხვის მეთოდი), რომლის მიზანია ძლიერი და 

ხანგრძლივი მხატვრული შთაბეჭდილების ხელშეწყობა, რომელიც თანდათანობით ღრმავდება . ამ დროს ხდება 

საუბარი სტუდენტებთან წაკითხულის შთაბეჭდილების გაზიარების მიზნით; წაკითხული ნაწარმოებიდან 

მხატვრული, ზნეობრივი, ფილოსოფიური პრობლემის დასმა; ლექტორის სიტყვა ან საუბარი ნაწარმოების 

შესწავლის შემდეგ; ნაწარმოების საშინაო და სააუდიტორიო კითხვა;  მხატვრული კითხვა, მხატვრული კითხვის 

მოსმენა;  გეგმის შედგენა, ტექსტის შინაარსის თხრობა, მხატვრული მოყოლა, წერითი და ზეპირი დასკვნების 

გაკეთება წაკითხულზე, კრიტიკული შენიშვნების გაკეთება, ილუსტრაციების განხილვა, ლექტორის მხრიდან 

მხატვრული, ხატოვანი კითხვა, მწერლების კითხვა; ხატოვანი კითხვის სწავლება, კომენტირებული კითხვა. 

 ანალიზურ-ინტერპრეტაციური (საძიებო) მეთოდი, მისი მიზანია-ლიტერატურული ნაწარმოების 

სიღრმისეული შესწავლა 

 სინთეზური მეთოდი -ახდენს ორმაგი ასპექტის რეალიზებას: ხელოვნებისა და ლიტერატურის 

ერთობლიობა, რომლის მიზანია სწავლისადმი კომპლექსური შემოქმედებითი მიდგომის ხელშეწყობა. 

 ჰერმენევტიკული მეთოდი- ლიტერატურისმცოდნეობისა და ლინგვისტიკაში ტექსტის შიდა (დაფარული) 

განმარტებისა და ინტერპრეტაციის უმთავრესი მეთოდი.   
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სწავლის შედეგები 

დარგობრივი და ზოგადი (ტრანფერული) 

 

სწავლის შედეგად ითვლება კომპეტენციების ერთობლიობა, რომლითაც განისაზღვრება, თუ რა უნდა იცოდეს, 

ესმოდეს, და რისი გაკეთება უნდა შეეძლოს სტუდენტს/კურსდამთავრებულს ამ ცოდნის გამოყენებით სასწავლო 

პროცესის, თუ მისი ცალკეული ეტაპის, დასრულების შედეგად. 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს აქვს ინგლისური ფილოლოგიის სფეროს 

ფართო ცოდნა: 

 

ცოდნა და  გაცნობიერება 

1. კურსდამთავრებული განმარტავს ენათმეცნიერებისა და ინგლისური ფილოლოგიის სფეროს 

ძირითად ცნებებსა და კატეგორიებს.  

2. განსაზღვრავს ლიტერატურის ისტორიისა  და ლიტერატურისმცოდნეობის ძირითად საკითხებს. 

3. კურსდამთავრებულს ჩამოთვლის და განმარტავს საბაკალავრო ნაშრომისა და რეფერატის შექმნის 

ძირითად პრინციპებს;  განმარტავს აკადემიური კეთილსინდისიერების არსებით საკითხებს;  ესმის 

ციტირების, პერიფრაზირებისა და კომენტირების არსი. 

 

უნარი 

 

დარგობრივი უნარები 

 

4. კურსდამთავრებული იყენებს ინგლისურ ენას C1 და მეორე უცხოურ ენა (რუსული/ფრანგული) B2 

დონეზე.  

 

5. კურსდამთავრებული აანალიზებს ინგლისური ფილოლოგიისა არსებით ცნებებს და ძირითად 

ლინგვისტურ მოვლენებს ინგლისურ ენაში.  

 

6. ზეპირი და წერითი ფორმით დასაბუთებულად მსჯელობს ლიტერატურის ისტორიისა და 

ლიტერატურისმცოდნეობის ძირითად საკითხებზე,   

 

 

7. კურსდამთავრებულს ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით, ქართულ ენაზე წერს საბაკალავრო 

ნაშრომს აკადემიური კეთილსინდისიერებისა და შესაბამისი სტანდარტების დაცვით;   

 

 

ტრანსფერული უნარები 

8. კურსდამთავრებულს შეუძლია ნათლად და თავდაჯერებულად გამოხატოს საკუთარი იდეები 

ზეპირმეტყველებისას და  წერისას, თავდაჯერებულად მუშაობს გუნდში, აანალიზებს და სინთეზს 

ახდენს მოპოვებული თვისებრივი ინფორმაციის, იყენებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებს.  
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შენიშვნა 

პროგრამის მეოთხე შედეგის „კურსდამთავრებული იყენებს ინგლისურ ენას C1 და მეორე უცხოურ ენა 

(რუსული/ფრანგული) B2 დონეზე― განმარტება ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო 

ჩარჩოს მიხედვით.  

 

ინგლისური ენა:  

 

 კითხვა (Reading): შეუძლია წაიკითხოს და გაიგოს ვრცელი და რთული სხვადასხვა ჟანრის ტექსტი 

(მხატვრული, საინფორმაციო, პუბლიცისტური, სამეცნიერო და სხვა  ხასიათის),  როგორც კონკრეტულ, ასევე 

აბსტრაქტულ საკითხებზე, მათ შორის დარგობრივი ტექსტები და გაიგოს შინაარსი (სარეკლამო ბროშურები, 

საგაზეთო სტატიები, სამეცნიერო სტატიები, საქმიანი კორესპოდენცია, ენციკლოპედიური მონაცემები, 

ტექნიკური ინსტრუქციები, თანამედროვე მხატვრული ლიტერატურის ნაწარმოებები და სხვა); გამოიტანოს 

ქვეტექსტები და ავტორის ჩანაფიქრი, ამოიცნოს დეტალები და განწყობა.  

 

 მოსმენა (Listening): პროგრამის კურსდამათავრებულს შეუძლია ავთენტური ინგლისური მეტყველების გაგება, 

ყურადღების კონცენტრირება საჭირო მონაცემებზე, მოსმენილი მასალიდან ზოგადი და კონკრეტული  

ინფორმაციის გაგება და  მისი შინაარსის გადმოცემა (კონკრეტულ და აბსტრაქტული თემატიკის ირგვლივ). ესმის 

აუდიო მასალა, როგორც ყოფით თემებზე, ასევე ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ და 

განათლების დარგში; შეუძლია უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და დარგობრივ თემებზე მიმდინარე 

ინტერაქციის გაგება; გააჩნია უნარი ზოგადი შინაარსის გასაგებად  ნაცნობ  ლექსიკაზე  დაყრდნობით ამოიცნოს 

საკომუნიკაციო სიტუაცია, კონტექსტი,  საუბრის თემა.  

 

 საუბარი (Speaking): ფლობს ენის მატარებელთან სპონტანური დაუგეგმავი ინტერაქციის ხერხებს ენის 

შეუფერხებელი ფლობის გარკვეული ხარისხით.  გაბმულად აღწერს საკუთარ გამოცდილებას და მოვლენებს, 

საკუთარ ოცნებებს, იმედებს, ამბიციებს, მოყავს მაგალითები და ხსნის მიზეზებს საკუთარი გეგმებისა და 

შეხედულებების გასამყარებლად. შეუძლია მოყვეს ამბავი, მოთხრობა ან წიგნისა თუ ფილმის  სიუჟეტი და 

გადმოსცეს საკუთარი რეაქციები, დარგობრივი ლექსიკის გამოყენებით; შეუძლია მოვლენების ადეკვატური 

შეფასება, შედარება, კრიტიკა და ანალიზი ლექსიკური და გრამატიკული ნორმატივების დაცვით. დიალოგის 

გამართვა, როლური გათამაშება, პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა - კამათი (მონოლოგური/ დიალოგური,  

მოცემულ სიტუაციაზე  მოთხრობის  აგება, სურათის აღწერა და აქტუალურ თემებზე პრეზენტაციის გაკეთება). 

შეუძლია დამოკიდებულების და ემოციური განწყობის გამოხატვა (მოწონება, უკმაყოფილება, დაზუსტება, 

დადასტურება, მადლობა, ბოდიში, გაკვირვება, სიხარული) და სიტუაციის დახასიათება; წაკითხული და 

გაგონილი ინფორმაციის შეჯამება და ძირითადი საკითხების გამოყოფა; პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა და 

მხარდაჭერა/ოპონირება. 

 

 წერა (Writing): პროგრამის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდა ორთოგრაფიულად, 

გრამატიკულად და აზრობრივად სწორად წერის უნარ-ჩვევებს და წესებს  (დაწეროს ოფიციალური წერილი, 

თხზულება, კარნახი და ესე ინგლისურ ენაზე);  ფლობს საკუთარი აზრის წერილობით მკაფიოდ გამოხატვის 

უნარს,  გააჩნია დარგობრივი და სალიტერატურო სტილის ლექსიკით (სინონიმები, ანტონიმები, იდიომები, 

ანდაზები და ფრაზეოლოგიური ერთეულები და სალაპარაკო კლიშეები)  აღჭურვილი თხზულების/ესეს 

შედგენის უნარი, რომელიც გამყარებულია კონკრეტული მოსაზრების მხარდაჭერით/კრიტიკით  და გააჩნია 

არგუმენტირებული დასკვნები და სტრუქტურულად შეესაბამება სტანდარტებს;  ფლობს  ინფორმაციული, 

სამადლობელო, მოსაბოდიშებელი, მოსაწვევი, დამაზუსტებელი, განმარტებითი, შედარებითი და აღწერითი, 
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თხრობითი  და მოვლენათა განვითარების ახსნა–განმარტებითი სახის წერილისა თუ სხვა ნაშრომის წერის წესებს 

და უნარებს. 

 

მეორე უცხოურ ენაზე (რუსული/ფრანგული) 

 

 გააჩნია ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული ენობრივი სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი მეორე უცხო ენის 

(რუსული ან ფრანგული ) B2 (ზღვრული განვითარებული) დონე და აკმაყოფილებს  4 ძირითადი სამეტყველო 

კომპეტენციისადმი: კითხვა, წერა, მოსმენა, საუბარი წაყენებულ მოთხოვნებს.  

 

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

შინაარსის გაგება; კითხვის სხვადასხვა სახის  ფლობა: ჩუმი კითხვა, სწრაფი კითხვა, გაცნობითი, შერჩევითი 

და ინტენსიური კითხვა; გარკვევით და გამართულად ნაცნობი ტექსტის წაკითხვა შესაბამისი კითხვის 

წესებისა და ინტონაციის დაცვით.  

 

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

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

შეძლებს წერისას გამოიყენოს ნასწავლი ლექსიკური ერთეულები, დარგობრივი ტერმინები, და ფორმალური 

კონსტრუქციები, ტექსტის ამა თუ იმ სახეობის სტრუქტურული მახასიათებლები. 

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

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

უცხოენოვან თანამოსაუბრეთა შორის ყოფით და სპეციალიზირებულ 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, პროფესიასთან დაკავშირებულ პრობლემურ 

საკითხებზე მსჯელობა-კამათი (მონოლოგური/ დიალოგური),  მოცემულ სიტუაციაზე  მოთხრობის  აგება, 

სურათის აღწერა და აქტუალურ თემებზე პრეზენტაციის გაკეთება. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება მოხდება 100 ქულიანი სისტემით. 100 ქულა არის მაქსიმალური შეფასება. 

კრედიტის მინიჭების წინაპირობაა 100–დან არანაკლებ 51 ქულის დაგროვება.  

სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა  ითვალისწინებს: 

ა)ხუთ სახის დადებით შეფასებას: 

  

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

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

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

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

ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 
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ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

ბ.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.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. 

 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, 

რომელსაც შუალედური შეფასებებისა და დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალური ქულის გათვალისწინებით 

უგროვდება 51 ქულა. 

სტუდენტს უარყოფითი შეფასების (FX) მიღების შემთხვევაში  დამატებით გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს 

იმავე სემესტრში.  

 

დასკვნით და შესაბამის დამატებით გამოცდას შორის შუალედი უნდა იყოს არა ნაკლებ 5 დღისა დასკვნითი 
გამოცდის შედეგებს გამოცხადებიდან. 

 

სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება შეადგენს 100 ქულას. რომელიც ნაწილდება შემდეგნაირად: 

შუალედური სემესტრული შეფასება- მაქსიმუმ 60 ქულა;  

დასკვნითი გამოცდა - მაქსიმუმ 40 ქულა. 

 სასწავლო კურსის განხორციელების პერიოდში მე-8 კვირას ტარდება ერთი შუალედური გამოცდა - 

მაქსიმალური შეფასება 20  ქულა, საბაკალავრო ნაშრომის შუალედური გამოცდისათვის/შეფასებისათვის 

შესაძლებელია განსხვავებული შეფასების ქულების დადგენა. 

შუალედური შეფასება (მაქსიმუმ 60 ქულა) დაყოფილია კომპონენტებად:  

 აქტივობა  (მაქსიმუმ 40 ქულა) -სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/სემინარული/პრაქტიკული მეცადინეობა, 

რეფერატის მომზადება, პრეზენტაცია, ქვიზი და სხვ. (კონკრეტდება სილაბუსებში)  

 შუალედური გამოცდა ( მაქსიმუმ 20 ქულა); 

 კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია შუალედური შეფასების 

ელემენტში შემავალი კომპონენტების დაზუსტება: კომპონენტების შინაარსსა და ხვედრით წილს განსაზღვრავს 

სასწავლო კურსის განმახორციელებელი  ლექტორი შესაბამის სილაბუსში. 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობაა შუალედურ (სემესტრულ) შეფასებებში მინიმუმ 30%-ის(18 
ქულა) დაგროვება. 
დასკვნითი გამოცდის მინიმალური ბარიებია 50% (20 ქულა). 

 

 

     საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება 

საბაკალავრო ნაშრომი: საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება  ხდება VIII კვირას შუალედური გამოცდის, ასევე, 

სტუდენტის მიერ კონსულტაციების პერიოდში აქტივობითა და შესრულებული საბაკალავრო ნაშრომის 

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

დადგენილი სტუდენტთა მიღწევათა შეფასების წესის შესაბამისად. დადებითი შეფასების მინიმალური ზღვარია 

51 ქულა, ხოლო მაქსიმალური - 100 ქულა.  საბაკალავრო კომისიის წინაშე წარმოდგენილი ნაშრომის პრეზენტაცია 

ფასდება მაქსიმუმ 40 ქულით. შუალედური შეფასების ხვედრითი წილია მაქსიმუმ 60 ქულა. 

შენიშვნა:   

შეფასების წესი, ფორმები, კომპონენტები, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქულები მითითებულია სასწავლო 
კურსების სილაბუსებში 
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დასაქმების სფერო 

 

‖ინგლისური ფილოლოგიის― საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დაიკავოს პოზიციები 

საჯარო და კერძო სექტორში; იმუშაოს  ნებისმიერ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი და დასაქმდეს არასამთავრობო, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ბიზნეს-

სტრუქტურებში, მათ შორის ტურისტულ სააგენტოებში, თარგმანის ბიუროებშ, განათლების სისტემაში, ახალი 

ამბებისა და საინფორმაციო, სარედაქციო სამსახურებში, სარეკლამო სააგენტოებში, საერთაშორისო კულტურული 

ურთიერთობების სფეროებში, მასმედიაში, ყველგან, სადაც მოთხოვნაა  ინგლისური ენის  C 1 დონის მცოდნე  

სპეციალისტებზე და მეორე უცხო ენაზე (რუსული ან ფრანგული) B2  დონეზე.  

 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

‖ინგლისური ფილოლოგიის‖ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია 

უმაღლესი აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში იმავე სპეციალობის კუთხით ან სხვა 

სპეციალობაზე კანომდებლობით დადგენილი წესით. 

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების მატერიალური რესურსი 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად და  პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის 

შედეგების მისაღწევად უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: აუცილებელი 

სასწავლო აუდიტორიები, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი და კომპიუტერები, აკადემიური პერსონალის სამუშაო 

სივრცე საპროფესოროს სახით, კომპიუტერული კლასები, სალექციო დარბაზი. უნივერსიტეტში 

უზრუნველყოფილია საერთაშორისო ელექტრონულ საბიბლიოთეკო ქსელში ჩართულობა. უნივერსიტეტის 

შენობა აღჭურვილია პროგრამის განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი ინვენტარით. 

 

 

საბაკალავრო პროგრამის განხორციელების ადამიანური რესურსი 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის განსახორციელება უზრუნველყოფილია მაღალკვალიფიციური 

პერსონალით (იხ. დანართი 3). საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებულ სასწავლო კურსებს უძღვება 

უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და სათანადო გამოცდილებისა და კომპეტენციის მქონე მოწვეული 

პერსონალი.  

 

შენიშვნა: ‖ინგლისური ფილოლოგიის‖ საბაკალავრო პროგრამის დანართები წარმოადგენს პროგრამის განუყოფელ 
ნაწილს. 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი (მ.შ.): 

დოქტ. ლაშა ჩახვაძე 


