საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ფსიქოლოგია

უმაღლესი აკადემიური განათლებისსაფეხური:

ბაკალავრიატი

სწავლების ენა:

ქართული

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:

აკადემიური / ძირითადი

დეტალური სფეროს დასახელება და კოდი:

0313 ფსიქოლოგია

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ფსიქოლოგიის ბაკალავრი
Bachelor of Psychology

სწავლის ხანგრძლივობა:

8 სემესტრი

საბაკალავრო პროგრამის მოცულობა:

240 კრედიტი

პროგრამის ხელმძღვანელი:

აფილირებული ასოც. პროფ.

დოქტ. ლაშა ხოჯანაშვილი

პროგრამის თანახელმძღვანელი:

ბაია კუბლაშვილი

საბაკალავრო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:
ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის
მქონე პირი, რომელიც ერთიან ეროვნული გამოცდებზე მიღებული ქულების კოეფიციენტების
რანჟირების საფუძველზე
უნივერსიტეტში.

სწავლის

უფლებას

მოიპოვებს

შპს

ევროპის

სასწავლო

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), 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.

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;
სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს სწავლის გაგრძელება შეუძლია უმაღლესი
აკადემიური განათლების მეორე საფეხურზე – მაგისტრატურაში, კანომდებლობით
დადგენილი წესით
პროგრამის სტრუქტურა
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს, აქედან:
 თავისუფალი კომპონენტი, რომელიც ორიენტირებულია ზოგადი, ტრანსფერული
უნარების განვითარებაზე - 44 კრედიტი
 ძირითადი სწავლის სფეროს სავალდებულო სასწავლო კურსები - 125 კრედიტი, მათ
შორის საბაკალავრო ნაშრომი - 10 კრედიტი და პრაქტიკის კომპონენტი - 10 კრედიტი


ძირითადი სწავლის სფეროს არჩევითი სასწავლო კურსები - 30 კრედიტი



თავისუფალი კომპონენტი, რომლის თავისუფლად არჩევაც შესაძლებელია ნებისმიერი

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში - 41 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 საბაკალავრო პროგრამის შინაარსს, სტრუქტურას და სასწავლო
გეგმას.

პროგრამის მიზანი
ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის მიზნებია:
(1) განუვითაროს სტუდენტს აუცილებელი ცოდნა, უნარები და ღირებულებათა სისტემა,
იმისათვის, რომ მივიღოთ ადგილობრივ
კონკურენტიანი სპეციალისტები.

და

(2) მოამზადოს სპეციალისტი, რომელსაც ექნება
როგორც

მეცნიერების,

განვითარების

საერთაშორისო

შრომის

ბაზარზე

თანამედროვე ცოდნა ფსიქოლოგიის,

ისტორიის,

ძირითადი

თეორიული

მიმდინარეობებისა და ემპირიული მიგნებებების შესახებ.
(3) ასევე, მოამზადოს
საფუძველზე
შეძლებს

სპეციალისტი, რომელიც ხელმძღვანელის მითითებების
გაიაზროს
და
გამოიყენოს,
ფსიქოლოგიის
როგორც

მეცნიერებისათვის საჭირო ძირითადი კვლევის მეთოდები და კვლევის აკადემიური
სტანდარტების გათვალისწინებით, შეიმუშაოს კვლევის შესაბამისი დიზაინი, მოახდინოს
მონაცემთა ანალიზი და შედეგთა ინტერპრეტაცია.
(4) განუვითაროს სტუდენტებს 21-ე საუკუნისათვის მნიშვნელოვანი უნარები როგორიცაა:
თანამშრომლობა, ჯგუფში მუშაობა, კრეატიულობა, კრიტიკული აზროვნება და პრობლემის
გადაწყვეტა.

სწავლის შედეგები
1) კურსდამთავრებული შეძლებს ფსიქოლოგიის, როგორც მეცნიერების, საგნისა და
ამოცანების,
ძირითადი
ცნებების,
მიმართულებების ჩამოყალიბებას;

განვითარების

ეტაპებისა,

ძირითადი

2) კურსდამთავრებული შეძლებს ფსიქოლოგიის სხადასხვა სფეროში მიღებული ცოდნის
განზოგადებას, სისტემატიზაციასა და ფსიქოლოგიის ძირითადი კატეგორიების
გარშემო გამთლიანებას;
3) კურსდამთავრებული შეძლებს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების საფუძვლეზე
მცირე
მასშტაბიანი
კვლევის
დაგეგმვას,
სამიზნე
ჯგუფების
შერჩევას,
ინტერვიუირებას,
მონაცემთა დაჯგუფებას, დამუშავებას, შედეგების აღწერას,
ანგარიშისა და კვლევითი პროექტის გაფორმებას;
4) კურსდამთავრებული შეძლებს სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ადამიანის
ქცევითი

აქტივობის

განმაპირობებელი,

დისპოზიციური

და

სიტუაციური

აღმძვრელების განსაზღვრასა და შეფასებას;
5) კურსდამთავრებული შეძლებს სათანადო დასკვნების ჩამოყალიბებას, რთული და
არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული ანალიზის
საფუძველზე;

6) კურსდამთავრებულს ექნება კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი, რთულად
კონსტრუირებული პრობლემის გადაწყვეტისათვის საჭირო, კრიტიკული აზროვნება
და კრეატიულობა.
7) კურსდამთავრებული შეძლებს სოციალურ გარემოში წარმოქმნილი პრობლემური
სიტუაციის შეფასებას, დასკვნის ჩამოყალიბებასა და ოპტიმალური გადაწყვეტილების
მიღებას;
კურსდამთავრებული

შეძლებს

პროფესიული

საქმიანობის

შესრულებას

საჭირო

პროფესიული პასუხისმგებლობით, ეთიკის ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით.

პროგრამის 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.

