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ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი
აკადემიური პროგრამა
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ქართული
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ქართულ
ფილოლოგიაში (100501)
240 კრედიტი

ინლისურად:
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შესაბამისი პროგრამის დამტკიცების და
განახლების თარიღი
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დამტკიცებულია კავკასიის უნივერსიტეტის
პრეზიდენტის ბრძანებით #01/01-39, 29.11.2017

ქეთევან ინწკირველი
მარიამ მანჯგალაძე (თანახელმძღვანელი)
დამტკიცებულია კავკასიის უნივერსიტეტის
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პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს,
წელიწადში – 60 ECTS კრედიტს, სემესტრში – 30 ECTS კრედიტს. შესაბამისად, საბაკალავრო პროგრამის
სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს. სასწავლო წელი აგებულია სემესტრული პრინციპით. ერთი
სემესტრი მოიცავს 21 სასწავლო კვირას, შესაბამისად სასწავლო წელი დაგეგმილია 42 კვირაზე. 1 ECTS
კრედიტი უდრის 25 კრ. საათს, რაც მოიცავს, როგორც სტუდენტის საკონტაქტო დატვირთვის დროს
(ლექცია, სემინარი, პრაქტიკუმი და სხვა), ასევე მისი დამოუკიდებელი მუშაობის დროს (შუალედური და
საბოლოო შეფასებისათვის, აგრეთვე საშინაო დავალების მომზადებისა და პრეზენტაციისათვის
განკუთვნილ კრ.საათს).
ქართული ფილოლოგიის
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვის შემდეგ
აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების
მიზნით სწავლა განაგრძოს დამატებითი სემესტრების (არა უმეტეს 4 სემესტრისა) განმავლობაში,
სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნებით.
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს, აქედან
190 ECTS კრედიტი ეთმობა სავალდებულო საგნებს, მათ შორის, 25 კრედიტი - ზოგადსაუნივერსიტეტო და
სასკოლო სავალდებულო საგნებს, 20 ECTS კრედიტი - ინგლისურ ენას (30 ECTS კრედიტი იმ შემთხვევაში
თუ სტუდენტი სწავლას იწყებს A2 დონიდან), 145 ECTS კრედიტი დარგობრივ და პროფესიულ
სავალდებულო საგნებს. დარჩენილი 50 ECTS კრედიტი (40 ECTS კრედიტი იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტმა
ინგლისური ენის შესწავლა დაიწყო A2 დონიდან) სტუდენტმა უნდა დააგროვოს არჩევითი კრედიტების
სახით, რომელიც შეუძლია ამოირჩიოს 140 ECTS კრედიტიდან.
სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 240 ECTS კრედიტის ფარგლებში, სტუდენტს ასევე აქვს
შესაძლებლობა მაქსიმუმ 20 ECTS კრედიტი (არჩევითი სტატუსის მქონე საგნების ჩანაცვლების ხარჯზე),
აითვისოს თავისუფალი კრედიტებით.
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა
➢
➢
➢

➢

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს
სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს.
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული
გამოცდები.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული
პირი – გამოცდების ეროვნული ცენტრი. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის
ზოგადი წესიდან გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ კანონით დადგენილ შემთხვევაში.
სხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ
მეცნიერებათა სკოლაში გადმოსვლის სურვილის შემთხვევაში, საკითხს შეისწავლის და
საბოლოო გადაწყვეტილებას ღებულობს საბაკალავრო პროგამების დირექტორი და სკოლის
დეკანი, მათ მიერ შეთანხმებული შესაბამისობის საფუძველზე, სტუდენტის ჩარიცხვა
ხორციელდება უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ერთიანი ბრძანებით.
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ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
საკვალიფიკაციო დახასიათება
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ქართული ფილოლოგიის
საბაკალავრო
პროგრამის მიზანი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია თანამედროვე მოთხოვნების
შესაბამისი ცოდნისა და პროფესიული უნარის მქონე სპეციალისტების მომზადება
ქართულ

ფილოლოგიაში.

პროგრამის

ფარგლებში

ქართული

ფილოლოგიის

ძირითადი საკითხების შესწავლა მოხდება კაცობრიობის სულიერი კულტურის,
მსოფლიოს

სხვადასხვა

ხალხების

ენისა

და

ლიტერატურის

საკითხებთან

ინტეგრირებულად, რაც სტუდენტებს ანალიტიკური აზროვნების და კრიტიკული
ხედვის უნარებს გამოუმუშავებს და საშუალებას მისცემს ქართული ენისა და
ლიტერატურის

საკვანძო

საკითხები

გლობალურ

კონტექსტში,

მსოფლიოში

მიმდინარე პროცესების ფონზე გაიაზრონ.
უფრო კონკრეტულად კი ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
მიზანია,

სტუდენტს

ლიტერატურის

მისცეს

მეცნიერული

ცოდნა ქართული

და

მსოფლიო

მხატვრულ-ესთეტიკური, ისტორიულ-შემეცნებითი პროცესების

საკვანძო საკითხებზე; განუვითაროს ნაწარმოების ანალიზისა და კრიტიკული
შეფასების უნარი; გააცნოს ლიტერატურული პროცესები მსოფლიო ლიტერატურის
ისტორიის

კონტექსტში;

შეასწავლოს

ქართული

ენის

სტრუქტურა

და

ენათმეცნიერული თეორიები; განუვითაროს ლინგვისტური წყაროების ანალიზის
უნარი; შეასწავლოს კლასიკური ენების საფუძვლები.
სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა გულისხმობს სავალდებულო და არჩევითი
საგნების იმგვარ შეთავაზებას, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ერთის მხრივ,
კონკრეტული დარგის
შესაბამისი ცოდნის
და უნარ-ჩვევების
სრული
მოცულობით ათვისება, მეორე მხრივ კი
არჩევითი საგნების იმგვარად
შედგენილი ბლოკის შეთავაზება, რომ მაქსიმალურად დაკმაყოფილდეს
თითოეული სტუდენტის პროფესიული ინტერესი და საფუძველი შეექმნას მის
პრაქტიკულ თუ სამეცნიერო საქმიანობას მომავალში.
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია
სტუდენტს შესძინოს ფართო თეორიული ცოდნა აღნიშნული დარგის ძირითადი
თავისებურებების, პრინციპების, ფასეულობებისა და ღირებულებების, აგრეთვე
თანამედროვე
ფილოლოგიური
მეცნიერების
განვითარების
სამომავლო
ტენდენციების შესახებ.
საბაკალავრო
პროგრამის სწავლის
შედეგი

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების
შემდეგ კურსდამთავრებული შეიძენს ზოგად და დარგობრივ კომპეტენციებს.
ცოდნა და გაცნობიერება: აქვს სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს
თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას, სფეროს კომპლექსური
საკითხების გაცნობიერებას:
➢ სტუდენტი იცნობს ფილოლოგიის, როგორც ჰუმანიტარული მეცნიერებების
ერთ-ერთი
დარგის
საფუძვლებს,
ფუნდამენტურ
პრინციპებს,
ღირებულებებს და კვლევის მეთოდებს;
➢ სტუდენტმა იცის ქართული ფილოლოგიის ძირითადი სამეცნიერო
საკითხები, იცის ქართული ენისა და ლიტერატურის ისტორია და მათი
განვითარების საკვანძო ეტაპები;
➢ აქვს ქართული ენის მორფოლოგიის, სინტაქსის, ლექსიკოლოგიის და
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➢
➢
➢
➢

სტილისტიკის შესახებ ფართო თეორიული ცოდნა.
ფლობს ენათმეცნიერული კვლევის აუცილებელ ინსტრუმენტებს;
აქვს ტექსტის კვლევის აუცილებელი საბაზისო ცოდნა;
იცნობს
თანამედროვე
მსოფლიო
ლიტერატურის
განვითარების
ტენდენციებსა და თავისებურებს;
აცნობიერებს ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართებას მსოფლიოში
მიმდინარე ლიტერატურულ პროცესებთან როგორც ისტორიულ წარსულში,
ისე დღევანდელობაში.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება: კურსდამთავრებულს შეუძლია სფეროსთვის
დამახასიათებელი და ასევე ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენება.
კვლევითი ან პრაქტიკული პროექტის გაანხორციელება წინასწარ განსაზღვრული
მითითების შესაბამისად.
➢ შეუძლია ტექსტის კვლევის საბაზისო მეთოდების პრაქტიკაში გამოყენება;
➢ შეუძლია ქართული ლიტერატურის გააზრება მსოფლიო ლიტერატურული
აზროვნების კონტექსტში;
➢ შეუძლია ლიტერატურული კრიტიკისა და მეთოდების გამოყენება
კონკრეტულ ლიტერატურულ ნაწარმოებთან დაკავშირებით;
➢ შეუძლია ლინგვისტური კვლევის მეთოდების პრაქტიკაში დანერგვა და
გამოყენება;
➢ აქვს პროექტებში ჩართვის უნარი;
➢ აქვს პრობლემების გადაწყვეტის უნარი.
დასკვნის უნარი: სფეროსთვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვება და
განმარტება. ასევე სიტუაციების ანალიზი სტანდარტული და ზოგიერთი
გამორჩეული მეთოდის გამოყებენით
➢ სტუდენტს შეუძლია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, დასაბუთებული
დასკვნის ჩამოყალიბება.
➢ აქვს კრიტიკული კითხვისა და ანალიტიკური წერის უნარი.
➢ საკვლევ საკითხებზე სწორი, ლოგიკური მსჯელობის და დასკვნის
ჩამოყალიბების უნარი.
➢ აქვს ლიტერატურული ნაწარმოების ანალიზის, კრიტიკული
შეფასების,
კომენტარებისა და ინტერპრეტაციების უნარი.
კომუნიკაციის უნარი: იდეების, არსებული პრობლემებისა და გადაჭრის გზების
შესახებ დეტალური წერილობითი ანგარიშის მომზადება, ინფორმაციის ზეპირად
გადაცემა, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება.
➢ შეუძლია საკუთარი იდეების, მოსაზრებების, აკადემიური ნაშრომის
წარდგენა აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან როგორც წერითი,
ასევე ზეპირი ფორმით.
➢ შეუძლია ეფექტური კომუნიკაციისათვის თანამედროვე საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება და სოციალური ქსელების
მეშვეობით ინფორმაციის მოძიება და გავრცელება;
➢ აქვს შეხვედრებში, დისკუსიებსა და დებატებში ეფექტური მონაწილეობის
უნარი.
სწავლის უნარი: შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება.
➢ მასალების დამუშავება და ანალიზი;
➢ დროისა და სასწავლო რესურსების ეფექტური მართვა;
➢ საკუთარი სწავლის პროცესის წარმართვა და დაგეგმვა;
➢ საკუთარ საქმიანობაზე რეფლექსია და საჭირო მასალების დამუშავება და
ანალიზი.
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ღირებულებები: შეუძლია ღირებულებების ფორმირების პროცესში მონაწილეობა და
მათ დასამკვიდრებლად სწრაფვა.
➢ სტუდენტი ტოლერანტულად ეკიდება განსხვავებულ ეროვნულ და
კულტურულ ფასეულობებს;
➢ პატივს ცემს განსხვავებულ აზრს;
➢ აქვს სხვათა მეცნიერული მიგნებისა და მიღწევის პატივისცემის უნარი;
➢ გააჩნია ზოგადი და პროფესიული ეთიკის დაცვის ვალდებულების შეგნება.
დასაქმების
სფეროები და
სტატისტიკური
მაჩვენებლები

ქართული ფილოლოგიის პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს
განათლების, საგამომცემლო, სარედაქციო, საარქივო და საბიბლიოთეკო სფეროებში,
საჯარო და არასაჯარო სექტორში, ბეჭდურ, ციფრულ და ტელე-ჟურნალისტიკაში,
სარეკლამო და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სფეროში.

სწავლის
გაგრძელების
საშუალება

ქართული
ფილოლოგიის
საბაკალავრო
საგანმანათლებლო
პროგრამის
კურსდამთავრებულს უფლება აქვს სწავლა განაგრძოს სამაგისტრო პროგრამაზე,
კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად.

სტუდენტის ცოდნის შეფასების
სისტემა
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამით შემოთავაზებული სასწავლო
კურსების დაუფლება სწავლების პროცესში სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას ითვალისწინებს და
შეძენილი ცოდნის უწყვეტი შეფასების პრინციპს ეფუძნება.
განვლილი სასწავლო კურსის პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების ათვისება შეფასებული იქნება
100 ქულიანი სისტემით, რომელიც სასწავლო პროცესში ჩართული კომპონენტების წილისგან შედგება.
სტუდენტის სემესტრის განმავლობაში გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით ითვალისწინებს:
➢ მიმდინარე შეფასებებს;
➢ დამოუკიდებელი მუშაობის შეფასებას;
➢ შუასემესტრულ შეფასებას;
➢ საბოლოო გამოცდის შეფასებას.
სტუდენტების ცოდნის შეფასებისათვის გამოიყენება როგორც ზეპირი, ასევე წერითი (ტესტი, ღია კითხვები,
ესსე და ა.შ) გამოკითხვა. აუცილებელი მოთხოვნაა საშინაო დავალების მომზადება და მისი პრეზენტაცია.
შეფასების კომპონენტები და მათი ხვედრითი წილი ასახული იქნება კონკრეტული სასწავლო კურსის
სილაბუსში და ეცნობება სტუდენტს სასწავლო სემესტრის დასაწყისში.
შეფასების სისტემა უშვებს:
ხუთი სახის დადებით შეფასებას:
(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა;
(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;
(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა;
(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა;
(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა.
ორი სახის უარყოფით შეფასებას:
(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;
(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული
სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
უნივერსიტეტში დადგენილი შეფასების სისტემის მიხედვით, სასწავლო კომპონენტებში მოქმედებს
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, რომელიც განხვავდება სწავლების წლის მიხედვით.
სწავლების პირველ წელს, შუალედური და დასკვნითი შეფასების ორივე ფორმაში დადგენილია 51%-იანი
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მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. სტუდენტმა, შუალედურ შეფასებებში, ჯამურად უნდა დააგროვოს 70
ქულის 51%, რომ მოიპოვოს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება. სტუდენტს დასკვნითი გამოცდა
ეთვლება ჩაბარებულად, თუ მან მიიღო 30 ქულის 51% ან მეტი. დასკვნით შეფასებაში 51%-ზე ნაკლები
ქულის მიღების შემთხვევაში, დასკვნითი გამოცდა ჩაბარებულად არ ითვლება.
სწავლების დანარჩენ ეტაპებზე, როგორც შუალედურ შეფასებათა ჯამურ კომპონენტში, ასევე დასკვნით
კომპონენტში, მოქმედებს 60%-იანი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. სტუდენტმა, შუალედურ
შეფასებებში, ჯამურად უნდა დააგროვოს 70 ქულის 60 %, რომ მოიპოვოს დასკვნით გამოცდაზე გასვლის
უფლება. სტუდენტს დასკვნითი გამოცდა ეთვლება ჩაბარებულად, თუ მან მიიღო 30 ქულის 60% ან მეტი.
დასკვნით შეფასებაში 60%-ზე ნაკლები ქულის მიღების შემთხვევაში, დასკვნითი გამოცდა ჩაბარებულად არ
ითვლება.
სწავლის თითოეულ ეტაპზე, სტუდენტს დასკვნით გამოცდაზე ხელახლა გასვლის უფლება ეძლევა მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ მის მიერ, დასკვნით გამოცდამდე დაგროვილი შუალედური შეფასებების ჯამური ქულა
მინიმუმ 41-ის ტოლია.

სწავლებისა და სწავლის
მეთოდები
სწავლის პროცესში, კონკრეტული სასწავლო კურსის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გამოყენებულ იქნება
სწავლების ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი, წიგნზე მუშაობის
მეთოდი, წერითი მუშაობის მეთოდი, დისკუსია/დებატები, ჯგუფური მუშაობა, შემთხვევის ანალიზი,
გონებრივი იერიში, დემონსტრირების მეთოდი, ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი, ახსნა–
განმარტებითი მეთოდი და სხვ. სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და
ერთმანეთში გადადიან. კონკრეტული სასწავლო კურსის სწავლება-სწავლის მეთოდები ასახული იქნება
შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსში.
შესაბამისი პროგრამის განხორციელებაში
მონაწილე პირები
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილეობს:
➢ 8 პროფესორი
➢ 6 ასოცირებული პროფესორი
➢ 2 ასისტენტი
➢ 18 მოწვეული ლექტორი
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის
სხვა რესურსები
კავკასიის
ჰუმანიტარულ
და
სოციალურ
მეცნიერებათა
სკოლას
გაფორმებული
აქვს
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან,
აგრეთვე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
პარტნიორი უმაღლესი სასწავლებლები:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);
ვარშავის უნივერსიტეტი „Collegium Civitas” (პოლონეთი)
ადამ მიცკევიჩის პოზნანის უნივერსიტეტი (პოლონეთი)
ტალინის ტექნოლოგიოების უნივერსიტეტი (ესტონეთი)
კიბის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (იაპონია)

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები:
➢ ა.ი.პ ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

მწერალთა სახლი
ა(ა)იპ იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი
სპს ზოგადსაგანმანათლებლო კერძო სკოლა-ლიცეუმი „ნუნუ ბეიტრიშვილი პრომეთე“
სსიპ თბილისის 212-ე საჯარო სკოლა
შპს „ახალი ლიცეუმი“
შპს „კვირის პალიტრა“
ნატო-ს შესახებ საინფორმაციო ცენტრი
შპს „ტელეიმედი“

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
➢

➢

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა (9454 ერთეული ბეჭდური ლიტერატურა). ბიბლიოთეკაში
ასევე მოქმედებს: ელექტრონული კატალოგი OpenBiblio-http://library.cu.edu.ge/opac/index.php და
ელექტრონული ბიბლიოთეკა https://ebooks.cu.edu.ge/ რომელიც განკუთვნილია შიდა
მოხმარებისთვის. ელექტრონული ბიბლიოთეკის დასათვალიერებლად და ბიბლიოთეკაში
არსებული მასალის ჩამოსატვირთად საჭიროა კავკასიის უნივერსიტეტის ელექტრონული ფოსტის
მისამართი და პაროლი.
ასევე ბიბლიოთეკას გააჩნია წვდომა შემდეგ ქსელებთან:
•
•
•
•

EBSCO HOST
EBSCO HOST Connection
World Higher Education Database WHED Portal
HEDBIB the International Bibliographic Database on Higher Education

უნივერსიტეტის განკარგულებაშია შემდეგი რესურსები:
➢ კომპიუტერები
•
•
•
•
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

All-in-One: 160
Laptop: 20
Netbook: 55
Desktop PC: 125

პროექტორი: 60
პრინტერი: 100
საგამოცდო ცენტრის ასლგადამღები მანქანი: 2 ცალი შავ-თეთრი, 1 ცალი ფერადი
კომპიუტერული კლასი: 7
500 ცალი ქსელის წერტილი
უსადენო ქსელი
Cisco-ს ქსელური ინფრასტრუქტურა
IBM და HP-ს სერვერები

პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა
ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფისათვის
საჭირო თანხები გათვალისწინებულია კავკასიის უნივერსიტეტის ბიუჯეტში.
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ქართული ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმა
(მოდულების, საგნების, შესაბამისი კრედიტების მითითებით)

სწავლების წელი
II

III

IV

II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

1.

HIST 0003

არ გააჩნია

მოდული - ზოგადსაუნივერსიტეტო და
სასკოლო სავალდებულო საგნები
საქართველოს ისტორია

2.

HIST 0001

არ გააჩნია

მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორია

5

5

3.
4.
5.

CSC 1160
ACWR 1160
PHIL 1260

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

საინფორმაციო ტექნოლოგიები
აკადემიური წერა
თანამედროვე აზროვნების საფუძვლები
მოდული - ინგლისური ენა
A2.0 ზოგადი ინგლისური/B1.0 ზოგადი
ინგლისური/ B2.0 ზოგადი ინგლისური

5
5

5
5
5
20
5

6.

7.

8.

ENGL
0003/ENGL
0005/
ENGL 0007
ENGL
0004/ENGL
0006/
ENGL 0008
ENGL
0005/ENGL

არ გააჩნია

ENGL 0003/
ENGL 0005/
ENGL 0007

A2 ზოგადი ინგლისური/B1 ზოგადი
ინგლისური/ B2 ზოგადი ინგლისური

ENGL 0004/
ENGL 0006/

B1.0 ზოგადი ინგლისური/B2.0 ზოგადი
ინგლისური/C 1.0 ზოგადი ინგლისური
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20
5

5

5
5

5

I სემასტრი

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

ECTS კრედიტი

I

5
5

25

5

5

5

5

5

5

სწავლების წელი
II

III

IV

9.

ENGL 0005/
ENGL 0007/
ENGL 0009

10.
11.
12.

RHET 1260
FOLK 1260
MYTH 2160

ACWR 1160
არ გააჩნია
არ გააჩნია

13.
14.
15.
16.
17.

LIT 1160
LIT 1260
LIT 2160
LIT 2161
LIT 2162

არ გააჩნია
LIT 1160
არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

18.

LIT 2260

LIT 2162

19.
20.
21.
22.
23.

LIT 2261
LIT 3160
LIT 3161
LIT 3260
LIT 3261

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია
LIT 3161
არ გააჩნია

B1 ზოგადი ინგლისური/B2 ზოგადი
ინგლისური/ C 1 ზოგადი ინგლისური

მოდული - დარგობრივი და პროფესიული
სავალდებულო საგნები
რიტორიკა
ფოლკროლისტიკა
მითოლოგია
მოდული - ლიტერატურა
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია (I ნაწ.)
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია (II ნაწ.)
ლიტერატურის თეორია
დაბადება და ახალი აღთქმა
ძველი ქართული სასულიერო მწერლობა (I
ნაწ.)
ძველი ქართული სასულიერო მწერლობა (II
ნაწ.)
რუსთველოლოგია
XII-XVIII საუკუნის საერო ლიტერატურა
დიადი წიგნები I ნაწ.
დიადი წიგნები II ნაწ.
XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურა
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II სემასტრი

I სემასტრი

II სემასტრი

ENGL 0008

I სემასტრი

0007/
ENGL 0009
ENGL
0006/ENGL
0008/
ENGL 0010

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

5

5

20

25

20

ECTS კრედიტი

I

5

25

20

15

15

145

5
5
5

5

5
5
5

5
5
5
5
5

5
5

5

5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

სწავლების წელი
II

III

IV

27.
28.

LING 1260
PHON 2160

არ გააჩნია
არ გააჩნია

29.
30.
31.
32.
33.

MORP 2260
SYNT 3160
LEX 3160
STYL 3260
DIAL 4160

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

34.
35.
36.
37.
38.

LAT 2260
AGRE 3160
AGRE 3260
AGL 4160
AGL 4260

არ გააჩნია
არ გააჩნია
AGRE 3160
არ გააჩნია
AGL 4160

XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა
XXI საუკუნის ქართული ლიტერატურა
ევროპული ლიტერატურა და მოდერნისტები
მოდული - ლინგვისტიკა
ენათმეცნიერების შესავალი
ქართული ენის ფონეტიკა, სახელის
მორფოლოგია
ზმნის მორფოლოგია
ქართული ენის სინტაქსი
ქართული ენის ლექსიკოლოგია
ქართული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა
ქართული ენის დიალექტოლოგია
მოდული - ძველი ქართული და კლასიკური
ენები
ლათინური ენა
ძვ. ბერძნული ენა I ნაწ.
ძვ.ბერძნული ენა II ნაწ.
ძვ. ქართული ენა I
ძვ. ქართული ენა II
არჩევითი საგნების მოდული
დარგობრივი და პროფესიული არჩევითი
საგნები
შესავალი კვლევის მეთოდებში
ძვ. ქართული სამწერლობო კერები
კულტუროლოგია

39.
40.
41.

ALT 2260
ALT 2261
ALT 2262

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია
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II სემასტრი

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

I სემასტრი

LIT 4160
LIT 4260
LIT 4261

II სემასტრი

24.
25.
26.

I სემასტრი

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

5
5
5
5

ECTS კრედიტი

I

5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5
5

5

10

15

5
15

5
5
5
5
5
50

5
5
5

სწავლების წელი
II

III

IV

ALT 3162
ENGL 00071
ENGL 00082
ALT 3260
ALT 3261
ALT 3262
ALT 4160
ALT 4161

არ გააჩნია
ENGL 0006
ENGL 0007
ENGL 0008
არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

52.
53.
54.

ALT 4162
ALT 4163
ALT 4164

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

55.
56.
57.
58.

ALT 4165
ALT 4260
ALT 4261
ALT 4262

არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია
არ გააჩნია

1

სავალდებულოა იმ სტუდენტისთვის, რომელმაც პროგრამაზე სწავლა დაიწყო A2 დონით

2

სავალდებულოა იმ სტუდენტისთვის, რომელმაც პროგრამაზე სწავლა დაიწყო A2 დონით
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II სემასტრი

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

შესავალი დრამაში
ლიტ. მემკვიდრეობის მუზეიფიკაციის
მეთოდები
პუბლიცისტიკა
B2.0 ზოგადი ინგლისური
B2 ზოგადი ინგლისური
თარგმანის კულტურა
ტექსტოლოგიური კვლევის საფუძვლები
შესავალი ბიზანტიურ ფილოლოგიაში
ტექსტის რედაქტირება
ლინგვისტურ მონაცემთა ციფრული
დამუშავების საფუძვლები და
ელექტრონული სწავლების კომპონენტები
შექსპირი
ბარათაშვილი
ქართული სალიტერატურო ენის
ნორმალიზაციის საკითხები
ქართული ესთეტიკური აზრის ისტორია
ელიოტი-ამერიკანისტიკა
გალაკტიონი
დავით გურამიშვილი

I სემასტრი

არ გააჩნია
არ გააჩნია

II სემასტრი

ALT 3160
ALT 3161

I სემასტრი

42.
43.

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

ECTS კრედიტი

I

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

სწავლების წელი
II

III

IV

არ გააჩნია
არ გააჩნია

61.

FREN/GERM/E
SP 0001
FREN/GERM/E

არ გააჩნია

რუსულ-ქართული ურთიერთობები
შესავალი ხელნაწერთმცოდნეობაში
მოდული - მეორე უცხო ენა
(არჩევითი)
მეორე უცხო ენა A1.0

FREN/GERM/ES

მეორე უცხო ენა A1

SP 0002/

P 0001/

FREN/GERM/E

FREN/GERM/ES

SP 0003

P 0002/

FREN/GERM/E

FREN/GERM/ES

SP 0004

P 0003/

II სემასტრი

I სემასტრი

62.

63.

64.

ECTS კრედიტები

II სემასტრი

ALT 4263
ALT 4264

I სემასტრი

59.
60.

საგანი\მოდული

II სემასტრი

წინაპირობა

I სემასტრი

საგნის კოდი

I სემასტრი

№

II სემასტრი

E ECTS კრედიტი

5
5

5

მეორე უცხო ენა A2.0

5

5

5

მეორე უცხო ენა A2

5

წელიწადში
საგნების\მოდულების რაოდენობა წელიწადში

12

30

30
60

30

30
60

5
5

5
5

სემესტრში

ECTS კრედიტი

I

30

30
60

30

30
60

5

