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fakultetze swavla xorcieldeba sam safexurze:





bakalavriati – saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
moicavs aranakleb 240 kredits; swavla xorcieldeba 4 wliani
swavlebis vadiT da kursdamTavrebuls eniWeba bakalavris xarisxi;
magistratura - saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
moicavs aranakleb 120 kredits; swavla xorcieldeba 2 wliani
swavlebis
vadiT
da
kursdamTavrebuls
eniWeba
Sesabamisi
kvalifikaciis magistris xarisxi;
doqtorantura - saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
moicavs aranakleb 180 kredits; swavla xorcieldeba 3 wliani
swavlebis
vadiT
da
kursdamTavrebuls
eniWeba
Sesabamisi
kvalifikaciis doqtoris xarisxi;

fakultetze xorcieldeba

4 samagistro programa.
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xelovnebis istoria da Teoria
(programuli koncentraciebiT: Teatrmcodneoba, kinomcodneoba,
xelovnebaTmcodneoba, eTno-qoreologia)
samagistro programa

zogadi daxasiaTeba
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
ZiriTadi
misiis
Sesabamisad,
humanitaruli
mecnierebebis
erT-erTi
mniშvnelovani segmentis _ xelovnebis istoriisa da Teoriis gaRrmavebuli
swavleba,
kvleva
da
xelovnebaTmcodneobiTi
dargebis
ganviTareba
winamdebare programis mizania. samagistro programa miznad isaxavs
xelovnebis dargebis – Teatris, kinos, qoreografiis (kerZod, eTnoqoreografiis), saxviTi xelovnebisa da arqiteqturis gaRrmavebul swavlebasa
da maTi Semdgomi kvlevisaTvis student-magistrantTa momzadebas.
xelovnebis
istoriisa
da
Teoriis
samagistro
programის
amocanaa
bakalavriatis Semdgomi donis kvalificiuri kadrebis momzadeba, xelovnebis
dargebis siRrmiseuli swavleba, studentTaTvis analitikur-kvleviTi da
pedagogiuri unarebis gamomuSaveba.
samagistro programa moicavs 120 kredits da Sedgeba saswavlo
komponentebisgan:
1. saswavlo komponenti (80 krediti);
2. kvleviTi komponenti (40 krediti) – es komponenti
kvleviTi, anu,
samagistro naSromis
etapobriv
romelic unda moicavdes argumentirebul kvlevas da
sajaro prezentacias.

da kvleviTi

gulisxmobs
Sesrulebas,
mis dacvas/

“xelovnebis istoriisa da Teoriis” samagistro programa moicavs Semdeg
programul koncentraciebs:

Teatrmcodneoba, kinomcodneoba, xelovnebaTmcodneoba, eTno-qoreologia

samagistro programis TiToeuli programuli koncentracia samagistro
akademiur doneze aviTarebs dargis maxasiaTebel specifiur Taviseburebebs
da Seicavs konkretul kvleviT problematikas. Tumca, maT aerTianebT
swavlebis erTiani principi, romelic xorcieldeba yoveli programuli
koncentraciisTvis niSandoblivi da aucilebeli meTodologiiT. Sesabamisad,
programaSi qvemoT detalurad aris warmodgenili TiToeuli programuli
koncentraciis verbaluri aRwera, miznebi, Sedegebi da kompetenciebi
Sesabamisi saswavlo gegmebisa da Sefasebis sistemis TanxlebiT.
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SeniSvna: programuli koncentraciebi maTi moculobisa da masStaburi
verbaluri aRweris gaTvaliswinebiT, studentTaTvis aRqmis TvalsazrisiT
raime sirTuleebis Tavidan asacileblad, qvemoT zogjer moxseniebulia
terminiT ”programa”.
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zogadi informacia

dasaxeleba

პროგრამული კონცენტრაცია: Teatrmcodneoba

mimarTuleba

humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

swavlebis ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi
programis
xelmZRvaneli

qarTuli ena
ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (Teatrmcodneoba)

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba
programaze
daSvebis
winapiroba

120 krediti,
aqedan
saswavlo.
2 weli, 4 semestri

Tamar bokuCava, xelovnebaTmcodneobis doqotori, profesori
t.93-42-34; mob. 899-41-90-95, e-mail:tbokuchava@hotmail.com;
giorgi
cqitiSvili,
xelovnebaTmcodneobis
doqtori,
profesori
t. 877288708
maia kiknaZe, xelovnebTmcodneobis doqtori, asocirebuli
profesori
t. 899729521
40

krediti

–

kvleviTi,

80krediti

-

ა) humanitaruli
mecnierebebis
bakalavris
kvalifikacia.
programaze
Caricxvis
kandidats
SesaZlebelia
hqondes
bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an meti akademiuri
xarisxi.
ბ) erTiani erovnuli samagistro gamocdis da specialobis
gamocdis warmatebuli Cabareba.
g) Sidasuniversiteto gamocdis Cabareba specialobaSi;
magistrobis kandidati unda flobdes erT-erT ucxo enas
(inglisuri, germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

მაგისტრანტთა
raodenoba

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 6-10 magistrantis miReba.

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

programaSi warmodgenil modulebSi asaxuli sami mimarTuleba
– `Tanamedrove evropuli Teatri~, `saTeatro kritika da
Teoria~ da `qarTuli Teatris istoria~ - saSualebas aZlevs
magistrantebs airCion samagistro safexurze Teatrmcodneobis
dargis Seswavlis maTTvis sasurveli kuTxe da arCeuli
mimarTulebiT daeuflon samagistro safexuris standartebis
mixedviT
sagangebod
modelirebul
codnas.
programis
farglebSi ganxorcielebuli nebismieri arCevani uzrunvelyofs
magistrantebs aucilebeli sakvalifikacio monacemebiTa da
unar-CvevebiT.
isini
SeiZenen
humanitaruli
mecnierebebis
(Teatrmcodneoba)
magistrisaTvis
aucilebel
anlitikur,
kritikul da profesiul midgomebs, gaiRrmaveben codnas
rogorc zogadad sferos, ise misi konkretuli aspeqtebis
mimarTulebiT.
mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
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valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.
programis mizania moamzados xelovnebaTmcodneobis magistris
(Teatrmcodneoba) kvalificiis mqone specialistebi, romlebic
Tanamedrove standartebis Sesatyvis da zemoT miTiTebuli
sakvalifikacio maxasiaTeblebis doneze daueflebian arCeul
specialobas anu, rogorc aRvniSneT, eqnebaT ganviTarebuli
kritikuli da analitikuri azrovneba, SeeZlebaT kompleqsuri
amocanebis
gadaWra,
profesiuli
kvlevis
damoukidebeli
warmoeba,
eqnebaT
praqtikuli
gamocdilebis
Teoriuli
gaanalizebis unari, samecniero statiis saxiT axali an
ganaxlebuli codnis Seqmnis unari da a.S. amasTan, maTi
kvalifikacia saSualebas miscems magistrebs situaciisa da
amocanis Sesabamisad gamoiyenon SeZenili codna rogorc
individualurad, ise sxvadsxva tipis komunikaciis procesSi
rogorc
profesionalebTan,
ise
araprofesionalebTan
urTierTmimarTebasa
da
TanamSromlobaSi.
maT
eqnebaT
profesiuli
TeatrmcodneobiTi
kvalifikaciis
rogorc
werilobiTi, ise zepiri formiT gamovlenisa da ganviTarebis
unari da a.S.

შედეგები















programis sruli kursis dasrulebisa da samagistro
naSromis dacvis Semdeg students mieniWeba humanitaruli
mecnierebebis (Teatrmcodneoba) magistris akademiuri
xarisxi da eqneba Sesabamisi kvalifikacia.
magistris xarisxi doqtoranturis safexurze swavlis
gagrZelebis saSualebas iZleva;
Teatrmcodneobis
mimarTulebiT
magistraturis
dasrulebis Sedegad kursdamTavrebuli aRWurvili iqneba
saTanado codniT imisaTvis rom xeli mihyos srulfasovan
da kvalificiur profesiul saqmianobas;
programiT gaTvaliswinebuli samagistro kursis gavlis
Sedegad,
kursdamTavrebulis
saxiT,
miviRebT
iseTi
profesiuli
codniT
da
kvalifikaciiT
aRWurvil
adamians, romelic xels Seuwyobs saerTo Teatraluri
procesis gaumjobesebas misi analitikuri da kritikuli
Sefasebis gziT;
programis kursdamTavrebulebi Seavseben im adamianTa
ricxvs, romlebic saqarTveloSi Teatraluri kulturis
profesiul SemfasebelTa da xarisixis maregulirebelTa
umniSvnelovanes funqcias asruleben;
programa xels Seuwyobs Teatrmcodneobis ZiriTadi
mimarTulebebis
ganviTarebas
da
Tanamedroveobis
moTxovnebTan SesabamisboaSi moyvanas;
programa mianiWebs kursdamTavrebulebs sakvalifikacio
monacemTa iseT speqtrs, rac maT SesaZleblobas miscems
saTeatro da humanitaruli saqmianobis sakmaod farTo
sferoSi scadon Tavisi SesaZleblobebi;
programis kursdamTavrebulebi Tavis Rirseul adgils
daikaveben saqarvelos humanitarTa farTo profilur
speqtrSi da a.S.

codna da gacnobiereba:
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samagistro
pogramis
kursdamTavrebuls
gaaCnia
uaxlesi
Teoriuli da sagnis kvlevebze damyarebuli codna, is
acnobierebs Teatrmcodneobis sagnis bunebis Taviseburebebs da
misi Seswavlis procesis dialeqtikur mudmivobas;
Teatrmcodneobis sagnis farglebisa da sakvlevi sakiTxebis
codna da maTi erTianobis gacnobireba;
Teatraluri procesis istoriuli ganviTarebis etapebis codna
da maTi kvlevisadmi meTodologiur midgomaTa gacnobiereba;
Tanamedrove Teatraluri procesis kritikul-Teoriuli kvlevis
formaTa da meTodTa codna da istoriul procesTan misi
kavSiris gacnobiereba;
saTeatro
procesis
zogaddargobrivi
Tvisobriobisa
da
nacionaluri
Taviseburebebis
diferenciaciis
safuZvelTa
codna da maTi integraluri erTianobis gacnobiereba;
Teatraluri procesis Teoriuli analizis aspeqtebis codna da
maTi Tanmimdevruli Tu SerCeviTi gamoyenebis gacnobierebis
unari;
Teatraluri kulturisa da saTeatro procesis Semadgeneli
elementebis codna da axali elementebis (aseTebis warmoqmnis
SemTxvevaSi) gacnobierebis unari;
Teatris eTnikur-nacionaluri Tu stilistur-epoqaluri da
konceptualuri midgomebiT kvlevis TaviseburebaTa codna da
maTi analizis formaTa gacnobierebuli diferenciaciis unari;
Teatraluri warmodgenis, Teatraluri procesis arsebobis
gansxvavebuli formebis codna da gacnobiereba;
Teatraluri kulturisa da zogadad msoflio kulturuli
porcesis urTierTmimarTebis formaTa codna da gacnobiereba;
erovnuli saTeatro procesis evropulsa Tu msoflio procesSi
kvlevis conda da gacnobiereba;
aqvs sferos farglebSi arCeuli mimarTulebis safuZvliani da
sistemuri codna da misi specifikis gacnobierebis unari,
programis kursdamTavrebuls aqvs dargSi mimdinare aqtualuri
procesebis
kvalifikaciis
meTodebis
codna
da
maTi
gacnobierebis kvalifikacia;
Tanamedrove
multidiciplinaruli
midgomebis
praqtikaSi
gamoyenebisa da adaptaciis ubari.
codnis praqtikaSi gamoyenebis unari:
programis kursdamTavrebuli acnobierebs dargSi arsebul
problemebsa da dilemebs da SeuZlia maTi gadaWra profesiul
praqtikaSi axali da Tanamedrove meTodebisa da analitikuri
midgomebis gamoyenebiT;
kursdamTavrebuli
flobs
dargis
Seswavlis
meTodebs,
sistemursa
da
komplqsur
midgomebs
da
SeuZlia
maTi
damoukidebeli pratqikuli gamoyeneba dargobriv sferosTan
dakavSirebuli
kompleqsuri
sakiTxebis/problemebis
gadasaWrelad;
samagistro programis kursdamTaverebuls SeuZlia profsiuli
amocanebis
damoukidebeli
praqtikuli
dagegmva,
maTi
Sesrulebis procesis warmarTva da ganxorcieleba profesiul
doneze. SeuZlia axali samecniero sakiTxis gansazRvra, kvlevis
dagegmva da ganxorcieleba;
SeZenili codnis praqtikaSi gamoyenebis formebisa da meTodebis
codna da gacnobiereba da a.S.
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Tavisi codnis dargSi mimdinare movlenebze zemoqmedebisa da
maTi kreatiuli koreqciis praqtikuli unari.
komunikaciis unari
akademiur da profesiul wreebTan (rogorc adgilobriv ise
ucxoel),
akademiuri
patiosnebis
standartebis
dacviT,
argumentirebuli msjelobis, sakuTari poziciis komunikaciaSi
gaziarebis kvalifikacia;
sainformacio-sakomunikacio
teqnologiebis
informaciuli
moZiebisa da komunikaciis procesSi gamoyenebis unari.
daskvnis unari
rTuli da arasruli informaciis (maT Soris uaxlesi kvlvebis)
kritikuli analizis safuZvelze
dasabuTebeli daskvnebis
Camoyalibeba; uaxles monacemebze dayrdnobiT informaciis
inovaciuri sinTezi;
Teatraluri sferos movlenebis SedarebiTi analizisa da
analizis Sedegebze dayrdnobiT dasabuTebuli daskvnebis
formulirebis unari;
Teatraluri sferos movlenebis SepirispirebiTi analizisa da
analizis Sedegebze dayrdnobiT dasabuTebuli daskvnebis
formulirebis unari.
swavlis unari
axali codnis mimarT gaxsniloba da misi aTvisebisa da
Seswavlis unari;
swavlis
damoukideblad
warmarTvis,
swavlis
procesis
Taviseburebebis gacnobierebisa da strategiulad dagegmvis
unari;
profesiuli TviTsrulyofis, swavlis procesis damoukideblad
warmarTvisa da dagegmvis kvalifikacia.
Rirebulebebi
Rirebulebebis gacnobierebisa da diferenciaciis unari;
axali profesiuli Rirebulebebis Seqmnis kvalifikacia;
Rirebulebebisadmi
Tavisi
da
sxvebis
damokidebulebis
Sefasebis unari;
Rirebulebebis damkvidrebaSi sakuTari wvlilis Seqmnis unari.
დასაქმების სფეროები

kursdamTavrebuli SeZlebs dasaqmdes:
TeatrebSi:
Teatris literaturuli nawilis saqmianoba;
Teatraluri muzeumisa Tu TeatrebTan arebuli muzeumebis
TanamSromlad;
sazogadoebasTan urTierTobis ganyofielebis TanamSromlad;
Teatraluri reJisoris TanaSemwed;
aseve SesZlebs Seasrulos Teatris struqturaSi sxva saxis
SemoqmedebiT adinistraciuli saqmianoba;
beWdviT da eleqtronul mediaSi:
xelovnebasa da TeatrTan dakavSirebuli gadacemebis avtorebad,
redaqtorebad, prodiuserebad da a.S.
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pedagogiuri saqmianoba:
umaRles da profesiul saswavleblebSi TeatrmcodneobiTi da
xelovnebaTmcodneobiTi
sagnebis
pedagogebad;
drmatuli
wreebis xelmZRvanelebad;
samTavrobo da arsamTavrobo seqtorebSi Teatrisa da zogadad
kulturis sakiTxebTan dakavSirebul Tanamdebobebze – mag.,
proeqtebis koordinatorebad, menejerebad da a.S.
gaagrZelon swavla doqtoranturaSi..
yovelives ganxorcieleba SesaZlebelia Semdeg organizaciebSi:
 universiteti, instituti, kvleviTi centri;
 profesiuli saswavlebeli; koleji da sxv.
 arasamTavrobo organizaciebi;
 samTavrobo organizaciebi: saministroebi, qalaqisa da
raionis TviTmmarTvelobis kutluris ganyofilebebi;
sxavdsxva
komerciul
dawesebulebebTan
arsebuli
sazogadoebasTan
urTierTobisa
da
saqvelmoqmedo
centrebi;
 televiziebi;
maT
Soris
interneteleviziebi;
radiosadgurebi; Jurnalebi; gazeTebi; almanaxebi;
 Teatrebi, rogorc dramatuli, ise musikalur-dramatuli
da a.S.
პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia
programis
saxelwodeba

პროგრამული კონცენტრაცია: kinomcodneoba

mimarTuleba

humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri
swavlebis ena

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

misaniWebeli
akademiuri xarisxi
programis
xelmZRvanelebi

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (kinomcodneobა)

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba
programaze
daSvebis
winapiroba

qarTuli

zviad doliZe, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
profesori. t. 327373, mob. 855307040
e-mail: dolz@internet.ge
lela oCiauri, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
profesori. t.; 324645. mob. 899578174, 877288775.
e-mail: teklataia@yahoo.com
lelaochiauri@gmail.com
120 krediti, aqedan 40 krediti – kvleviTi,

80krediti

-

saswavlo.
2 weli, 4 semestri
ა) humanitaruli
mecnierebebis
bakalavris
kvalifikacia.
programaze
Caricxvis
kandidats
SesaZlebelia
hqondes
bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an meti akademiuri
xarisxi.
ბ) erTiani erovnuli
samagistro
gamocdis
warmatebuli
Cabareba.
g) Sidasuniversiteto gamocdis Cabareba specialobaSi;
magistrobis kandidati unda flobdes erT-erT ucxo enas
(inglisuri, germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

მაგისტრანტთა
რაოდენობა
დახასიათება/
მიზნები

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 6-10 magistrantis miReba.
programis
koncefcia
programa
gaTvlilia
sabakalavro
safexuris zogadinformaciuli xasiaTis ganaTlebis Semdgom
ganviTarebaze. programa iTvaliswinebs sam saswavlo-kleviT
mimarTulebas, Sesabamisad warmodgenils sam modulSi:
1. qarTuli kinos istoria epoqebSi - xelmZRvaneli lela
oCiauri
2. kinos ena da struqtura _ xelmZRvaneli lela oCiauri ,
TanaxelmZRvaneli – manana lekboraSvili
3. msoflio kinos istoriis
ZiriTadi tendenciebi _
xelmZRvaneli zviad doliZe
mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.

programis mizania:


magistrebs
safuZvlianad
Seawavlos
saqarTvelosa
da
msoflios
wamyvani
kinematografiuli
qveynebis
kinos
ganviTarebis
periodebi,
tendenciebi,
mimarTulebebi,
Taviseburebebi da a. S.; gamoumuSavos kritikuli azrovnebis
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შედეგები

unari, saTanado profesiulia da eTikuri unar-Cvevebi;
programam unda miaCvios studentebi filmis `formalistur”
analizs,
daexmaros
maT
daeuflon
semiotikisa
da
komunikaciis Teoriis meTodebs, romelic axal rakursSi
warmoaCens
kinos
istorias
da
gazrdis
zogierTi
daviwyebuli kinoSedevris mniSvnelobas;
Tanamedrove tipis mkvlevari-mecnieris _ Teoretikosisa da
kinos istorikos-Teoretikosis aRzrda;
mecnieruli naSromisa da mecnieruli statiis momzadebisa
da daweris swavleba;
samagistro naSromis SemuSavebaSi, SesrulebaSi, dacvasa da
magistris akademiuri xarisxis mopovebaSi xelSewyoba;
akademiuri, pedagogiuri moRvaweobis, samecniero-kvleviTi
saqmianobisTvis momzadeba;
damoukidebeli mecnier-mkvlevaris aRzrda, romelic SeZlebs
qarTul da msoflio kulturaSi mimdinare procesebisa da
axali
tendenciebis
aRmoCenasa
da
saerTaSoriso
sazogadoebisTvs maRal doneze gaziarebas;
samecniero kvlevebisa da pedagogiuri unar-Cvevebis axal da
Tanamedrove kvlevis meTodebTan Tanaziaroba da axali
sistemebis
danergva,
rogorc
Teoriul-analitikuri
saqmianobaSi, aseve pedagogikisa da Tanamedrove kinos
ganviTarebis
gzebis
Ziebasa
da
codnis
sxvebisTvis
gadacemisTvis mzaobis procesSi.














kursdamTavrebuli
SeZlebs
kinos
sociologiis,
kinofilmis, kinoxelovnebis sazogadoebaze zemoqmedebis
ukeT gaazrebasa da am sakiTxebze muSaobis gagrZelebas;
eqneba qarTuli da msoflio kinos istoriis, kinoTeoriis
safuZvliani codna da misi sxvisTvis gaziarebis unarebi;
gamoimuSavebs sakvlevi masalis, problemebis mimarT
interdisciplinarul midgomas;
kargad gaiazrebs da gaacnobierebs kinos istoriisa da
Teoriis,
politikur-socialuri
da
istoriuli
mimarTebebisa da kinoxelovnebis urTierTobis sakiTxebs;
ecodineba kinos istoriisa da Teoriis mniSvnelovani
sakiTxebi da gamoimuSavebs kinoxelovnebis nimuSis, ama
Tu im mimdinareobis, movlenis aRqmisa da gansjis,
analizis unars;
eqneba
kinematorgafis
istoriis
sferoSi
mimdinare
procesebis Rrma codna;
ecodineba
is
mniSvnelovani,
prioritetuli
da
meorexarisxovani faqtebi Tu movlenebi, tendenciebi da
mimdinareobebi, romlebsac adgili hqondaT da aqvT kinos
istoriasa da TeoriaSi;
SeZlebs weriTi da zepiri formiT mxatvruli nawarmoebis
mecnierul gaanalizebasa da codnis gamoyenebas ama Tu im
kinematografiuli movlenis, faqtis analizis procesSi;
aimaRlebs weris kulturasa da axal unar-Cvevebs SeiZens;
SeZlebs codnis gamoyenebas ama Tu im kinematografiuli
movlenis, faqtis, artefaqtis analizis procesSi;
gauCndeba SemoqmedebiTi midgoma kinosa da sazogadod,
xelovnebis nawarmoebis mimarT;
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gamoumuSavdeba
umaRles
saswavlebelSi
saleqcio
kursebis
maRal
mecnierul
da
meTodur
doneze
warmarTvis unar-Cvevebi;
gamoimuSavdeba kritikuli damokidebulebis unar-Cvevebi;
ecodineba
kinos
Tanamedrove
kvlevebi,
naSromebi,
mniSvnelovani sakiTxebi, rogorc kinematografis, aseve
zogadkulturologiur,
filosofiur,
sociologiur
moZRvrebaTa sferoebSi;
programis sruli kursis dasrulebisa da samagistro
naSromis dacvis Semdeg students mieniWeba humanitaruli
mecnierebebis magistris (kinomcodneoba) _ akademiuri
xarisxi da eqneba Sesabamisi kvalifikacia.
SeZlebs doqtoranturis safexurze swavlis gagrZelebas;
Seqmnis naSroms, romelic iqneba axali samecniero
meTodologiiT, sakiTxis mimarT axleburi rakursiT,
arsiTa da formiT dawerili naSromi kinomcodneobaSi.

codna da gacnobiereba magistrants aqvs kinomcodneobis,
rogorc rogorc istoriuli, aseve Teoriuli, SemoqmedebiTi
kanonebisa da principebis sistemuri codna, rac mas saSualebas
miscems, erTi mxriv, damoukideblad awarmoos kvleva swavlis
periodSi miRebul codnaze dayrdnobiT; amave dros, es codna
gadasces axalgazrda mkvlevarebs saswavleblebis msmenelebs).
swavlis
periodSi
miRebuli
gamocdileba
magistrants
gauRrmavebs
codnas
kinosa
da
televiziis,
rogorc
SemoqmedebiTi movlenisa da rogorc industriis; xelovnebis,
rogorc sazogadoebriv-politikuri viTrebisgan ganuyofeli
sferosa da
SemoqmedebiT-praqtikul SesaZleblobebis mqone
movlenaSi SemoqmedebiTi problemebis gadaWris gzebis Sesaxeb.
codnis praqtikaSi gamoyenebis unari miRebuli
codna
da
swavlis
dros
praqtikaSi
gamoyenebuli
gamocdileba,
magistrants samecniero-kvleviTi samuSaoebi qarTuli Tu
msoflio
kinoproblemebis,
Tanamedrove
etapze
mimdinare
procesebis
Seswavlisa
da
axali
daskvnebis
gakeTebis
SesaZleblobas miscems.
argumentebuli daskvnis unari
magistrants
SeeZleba
arsebuli rTuli, arasruli da winaaRmdegobrivi monacemebis
analizi; SeeZleba axali midgomebis sinTezis moxdena, riTac
kinoxelovnebis
kvlevis
sferoSi
axali
meTodologiis
SemuSaveba-ganviTarebas Seuwyobs xels; mas eqneba unari,
problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori da
efeqturi gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi, gamoiyenos
damatebiTi resursebi.
komunikaciis
unari
komunikaciisTvis
saWiro
praqtikulTeoriuli
unarebis
floba
aucilebelia.
am
unarebs
magistranti gamoiyenebs rogorc mkvlevari-mecnieri, rogorc
pedagogi
_
auditoriasTan
urTierTobebs
procesSi;
SesaZleblobebis
sxvebisTvis,
rogorc
Teoriuli,
aseve
praqtikuli codnis gadacemisas.
erTi an ori ucxo enis codna, specialists _ Teoretikossa da
pedagogs gamoadgeba kolegebTan, saerTaSorisi samecnierkonferenciebze, seminarebsa Tu vorqSofebze, saerTaSoriso
proeqtebSi monawileobisas gamoadgeba.
swavlis unari
saswavlo programa da swavlis procesi
magistrants saSualebas aZlevs awarmoos samecniero-kvleviTi
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samuSaoebi, risTvisac iyenebs: rogorc ZiriTad programul,
aseve Tanmdev yvela resurss, iqneba es swavlebis saleqcio
normebisa Tu ZiriTadi sakontaqto saaTebis miRma drois
organizeba;
mas
SeeZleba
_
saleqcio
da
praqtikul
samuSaobisTvis saWiro drois organizeba da praqtikulTeoriuli muSaobis badis dagegmva; Tanamedrove kvlevis
meTodebis gamoyeneba da axali sistemebis danergva, rogorc
Teoriul-analitikuri muSaobis, aseve pedagogikaSi da axali
saswavlo-samecniero jgufebis (organizaciebis) struqturaSi
muSaobisa, Tu maTi Seqmnis procesSi; Sesabamisad, SeZlebs igive
unarebis sxvisTvis gadacema-gaziarebis, maTi saswavlo procesis
dagegmva-organizebas.
Rirebulebebi
magistranti
ikvlevs
konkretulad,
kinoxelovnebisa
da
sazogadod,
kulturis
mniSvnelovan
movlenebs
da
masTan
dakavSirebul,
sazogadoebisTvis
mniSvnelovan aspeqtebze amaxvilebs yuradRebas; obieqturad da
profesiulad afasebs im adgils, romelic kinematografs ukavia
kacobriobis
azrovnebis
Camoyalibebis,
ganviTarebisa
da
cnobierebaze zemoqmedebis sferoSi: ikvlevs da aanalizebs
kinonawarmoebs, misi Seqmnis winapirobebs realuri garemoebebis
analizTan konteqstSi da Seiswavlis kinoxelovnebas, rogorc
xelovnebis
sxva
dargebis,
sociologiis,
filosofiis,
fsiqologiis, politikis, istoriis ganuyofel nawils, misi
ganviTarebisa da mimdinareobis sxvadasxva etapze.
დასაქმების სფეროები

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi
 samagistro
programis
kursdamTavrebul
magistrs,
sakvalifikacio naSromis warmodgenisa da dacvis Semdeg,
SeuZlia
kvleviTi
saqmianobis
gagrZeleba
doqtoranturaSi,
 pedagogiuri
da
samecniero
moRvaweoba
umaRles
saswavleblebSi;
 Sesabamis
muzeumebsa
da
arqivebSi
kvleviTi
da
administraciuli saqmianoba (xelmZRvanel poziciaze);
 samecniero da administraciuli saqmianoba kvleviTsamecniero dawesebulebebSi;
 saxelmwifo da arasamTavrobo seqtorSi saxelovnebo
mimarTulebiT administraciuli an mkvlevar-eqspertis
samuSaos Sesruleba;
 damoukidebeli eqspertis, mkvlevaris, statusiT muSaoba;
 proeqtis
dagegmva,
amocanebis
gansazRvra
da
ganxorcieleba,
TanamSromloba
adgilobriv
da
saerTaSoriso fondebTan;
 samecniero
jgufSi
muSaoba,
rogorc
konkretuli
amocanis Semsruleblis, ise jgufis xelmZRvanelis
rangSi;
 muSaoba kinostudiebSi, kinokompaniebSi _ kinomcodnis,
redaqtoris, eqspertis rangSi;
 muSaoba televiziebSi, specifikur Tu sazogadoebriv
Jurnal-gazeTebSi,
kulturis
eqspertis,
gadacemebis
avtoris, redaqtoris poziciebze.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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zogadi informacia
programis
saxelwodeba

პროგრამული კონცენტრაცია: xelovnebaTmcodneoba

mimarTuleba

humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri
swavlebis ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi
programis
xelmZRvaneli

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba
programaze
daSvebis
winapiroba

120 krediti, aqedan
saswavlo.
2 weli, 4 semestri.

qarTuli ena
ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (xelovnebaTmcodneoba)
nato gengiuri,
xelovnebaTmcodneobis doqtori, profesori.
t. 893 24 42 78; mob. e-mail: natogengiuri@gmail.com
irine abesaZe, profesori.
t (+995 32) 22-34-37 , მობ. 855 22-34-37.
e-mail: i.abesadze@ yahoo.com
40

krediti

–

kvleviTi,

80krediti

-

ა) humanitaruli
mecnierebebis
bakalavris
kvalifikacia.
programaze
Caricxvis
kandidats
SesaZlebelia
hqondes
bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an meti akademiuri
xarisxi.
ბ) erTiani erovnuli
samagistro
gamocdis
warmatebuli
Cabareba.
g) Sidasuniversiteto gamocdis Cabareba specialobaSi;
magistrobis kandidati unda flobdes erT-erT ucxo enas
(inglisuri, germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

magistrantTa
raodenoba
დახასიათება
მიზნები

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 5-10 magistrantis miReba.
და programis mizania moamzados xelovnebaTmcodne, romelsac safuZvlianad ecodineba xelovnebis istoria (aqcentiT qarTul
xelovnebaze), kulturuli menkvidreobis dacvasa-SenarCunebasTan dakavSirebuli umniSvnelovanesi sakiTxebi, profesiuli, xelovnebaTmcodneobiTi meTodebi da eqneba codnis ganviTarebisa
da praqtikaSi gamoyenebis unari.
samagistro
programa
amzadebs
kvalificiur
xelovnebaTmcodneebs, romlebic SeZleben rogorc praqtikul
xelovnebaTmcodneobiT an administraciul saqmnianobas saxelovnebo da kulturuli memkvidreobis sferosTan dakavSirebul
organizaciebSi, aseve xelovnebis istoriisa da Teoriis kvlevas
da, Sesabamisad, samecniero-pedagogiur moRvaweobas.
programis
koncefcia
programa
gaTvlilia
sabakalavro
safexuris zogadinformaciuli xasiaTis ganaTlebis Semdgom
ganviTarebaze, xelovnebis istoriisa da Teoriis gaRrmavebul
da analitikur Seswavlaze. Sesabamisad, programa iTvaliswinebs
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or saswavlo-kleviT mimarTulebas, romlebic xelovnebis
istoriis sxvadasxva periodebzea orientirebuli: erTi _ XX
saukunis xelovnebas da meore _ xelovnebis istoriul, XX s-mde
etapebs.
aRniSnulis
gaTvaliswinebiT,
programaSi
warmodgenilia ori moduli:
1. Zveli qarTuli xelovneba –kvleva da dacva
ხელმძღვანელი - ნატო გენგიური, პროფესორი
2. XX saukunis xelovneba
ხელმძღვანელი - ირინე აბესაძე, პროფესორი
mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.
konkretuli modulis
da, Sesabamisad, masSi Semavali
disciplinebis arCeva damokidebulia imaze, Tu romel kvleviT
sakiTxebze surs muSaoba magistrants – Zveli xelovnebis
istoriis problemebze, Tu XX saukunis xelovnebis sakiTxebze.
SemoTavazebuli modulebi saSualebas aZlevs magistrantebs
airCion samagistro safexurze xelovnebaTmcodneobiTi dargis
Seswavlisa
da
kvlevisaTvis
maTTvis
saintereso
epoqa.
studentebi
arCeuli
mimarTulebiT
daeuflebian
codnas,
airCeven sakvlev Temas da SeiZenen unarebs, romlebic
sagangebod samagistro safexuris standartebis Sesabamisad
aris modelirebuli. programis farglebSi ganxorcielebuli
nebismieri arCevani uzrunvelyofs magistrantebs aucilebeli
sakvalifikacio monacemebiTa da unar-CvevebiT.
შედეგები













programis sruli kursis dasrulebis da samagistro
naSromis dacvis Semdeg students mieniWeba humanitaruli
mecnierebebis (xelovnebaTmcodneoba) magistris akademiuri
xarisxi da eqneba Sesabamisi kvalifikacia.
magistris xarisxi doqtoranturis safexurze swavlis
gagrZelebis saSualebas iZleva; magistrs aqvs aRniSnul
safexurze swavlis gagrZelebisaTvis yvela aucilebeli
unar-Cveva,
rac
saSualebas
miscems
mas
upasuxos
sadoqtoro programiT gansazRvrul moTxovnebs.
programa mianiWebs kursdamTavrebulebs sakvalifikacio
codnisa da unaris farTo speqtrs, rac maT SesaZleblobas
miscems
saxelovnebaTmcodneo
saqmianoba
ganaxorcielon samuzeumo an kulturuli memkvidreobos
dacvis sferoSi; imuSaon damoukidebel eqspertebad an
mkvlevarebad.
humanitaruli
mecnierebebis
(xelovnebaTmcodneoba)
magistri aRWurvili iqneba saTanado codniT imisaTvis
rom
xeli
mihyos
srulfasovan
da
kvalificiur
profesiul saqmianobas;
humanitaruli
mecnierebebis
(xelovnebaTmcodneoba)
magistris saxiT, miviRebT iseTi profesiuli codniT da
kvalifikaciiT
aRWurvil
adamians,
romelic
xels
Seuwyobs
Tanamedrove
saxelovnebo
procesis
gaumjobesebas misi analitikuri Sefasebis gziT;
humanitaruli
mecnierebebis
(xelovnebaTmcodneoba)
magistrebi
Seavseben
xelovnebaTmcodneTa
ricxvs,
romlebic saqarTveloSi kulturuli memkvidreobis da
xelovnebis profesiul SemfasebelTa, eqsperTTa da
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xelovnebis
ZeglTa
dacvis
umniSvnelovanes funqcias asruleben.

maregulirebelTa

1. codna da gacnobiereba:


samagistro
programis
kursdamTavrebuls
gaaCnia
xelovnebis istoriis da Teoriis klasikur da axal kvlevebze
damyarebuli Rrma da sistemuri codna;

is
kargad
iazrebs
xelovnebaTmcodneobis
dargis
specifikas da farglebs, sakvlev problematikas, istoriisa da
Teoriis sakiTxebs da acnobierebs maT erTianobas;

acnobierebs
xelovnebaTmcodneobis
dargobriv
Taviseburebebs da misi Seswavlis procesis mudmivobas;

mas
aqvs
xelovnebis
istoriuli
etapebis
codna,
stilisturi
maxasiaTeblebis
gamoyofa
da
stilis
mniSvnelobisa da raobis gaazrebis unari;

xelovnebis calkeuli nawarmoebis Seswavla, epoqalur
konteqstSi ganxilva, kvlevisTvis meTodologiur midgomaTa
SerCeva;

Tanamedrove saxelovnebo procesis Teoriuli kvlevis
formaTa da meTodTa codna da istoriul procesTan misi
kavSiris gacnobiereba;

mxatvruli procesebis rogorc zogad, ise nacionalur
konteqstSi ganxilva, maTi Taviseburebebis diferenciaciis
safuZvelTa
codna
da
maTi
integraluri
erTianobis
gacnobiereba;

xelovnebis
nawarmoebis
analizis
codna
da
maTi
Tanmimdevruli gamoyenebis gacnobiereba;

saxviTi
xelovnebisa
da
arqiteqturis
Semadgeneli
mxatvrul-funqciuri-teqnikuri elementebis codna da axali
elementebis gacnobierebis, konteqstSi ganxilvis unari;

xelovnebis
istoriis
da
Tanamedroveobis
eTnikurnacionaluri Tu stilistur-epoqaluri da konceptualuri
midgomebiT kvlevis TaviseburebaTa codna da maTi analizis
formaTa gacnobierebuli diferenciaciis unari;
 qarTuli xelovnebis istoriisa da calkeuli nawarmoebebis
Rrma codnas da maTi kvleviTi teqnikis principebis gaazreba;
 muzeums specifikas da samuzeumo menejmentis principebis
codna;
 qarTuli
da
masTan
dakavSirebuli
sxva
qveynebis
xelovnebaTa urTierTmimarTebis sakiTxebis gacnobiereba;
 ecodineba
Tanamedrove
politika
kulturul
memkvidreobasTan mimarTebaSi;
 ecodineba kulturis sferoSi saerTaSoriso organizaciebis
muSaobis principebi;

saxelovnebo
procesebis
arsebobis
gansxvavebuli
formebis codna da gacnobiereba;

msoflio
kulturuli
porcesis
da
xelovnebis
urTierTmimarTebis formaTa codna da gacnobiereba;

qarTuli xelovnebis istoriis evropulsa Tu msoflio
procesSi kvlevis aucileblobis gacnobiereba;

aqvs
sferos
farglebSi
arCeuli
mimarTulebis
safuZvliani
da
sistemuri
codna
da
misi
specifikis
gacnobierebis unari,
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Tanamedrove multidiciplinaruli midgomebis praqtikaSi
gamoyenebisa da adaptaciis unari.

2. codnis praqtikaSi gamoyenebis unari:

 kursdamTavrebuli
gaacnobierebs
kulturuli
memkvidreobis
dacvasTan
dakavSirebul
problemebs,
SeeZleba am sferoSi specifikuri dilemis gadaWra
Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT.
 flobs saxviTi
xelovnebis
da arqiteqturuli
nawarmoebebis, aseve, maTi sinTeziT Seqmnili xelovnebis
nimuSebis
Seswavlis
meTodebs
da
aqvs
maTi
sistematizaciisTvis
aucilebeli unarCvevebi, SeuZlia
masTan
dakavSirebuli
kompleqsuri
sakiTxebis/problemebis
damoukideblad
gadaWra,
saxelovnebaTmcodneo kvlevis ganxorcieleba eqspertul
doneze.
aseve,
kulturuli
memkvidreobis
axladgamovlenili
nimuSebis
Seswavla,
amocanebis
gansazRvra da gadaWra.
 SeuZlia
saxviTi
xelovnebisa
da
arqiteqturis
nimuSebis Seswavlasa
da
dacvasTan dakavSirebuli
amocanebis
dagegmva,
damoukideblad
warmarTva
da
ganxorcieleba
profesiul
doneze.
SeuZlia
axali
samecniero sakiTxis gansazRvra, kvlevis dagegmva da
ganxorcieleba.
 programis
kursdamTavrebuli
acnobierebs
xelovnebaTmcodneobaSi
arsebul
problemebsa
da
dilemebs da SeuZlia maTi gadaWra profesiul praqtikaSi
axali da Tanamedrove meTodebisa da analitikuri
midgomebis gamoyenebiT;
 kursdamTavrebuli
flobs
xelovnebis
istoriis
Seswavlis meTodebs, sistemursa da komplqsur midgomebs
da SeuZlia maTi damoukidebeli pratqikuli gamoyeneba
dargobriv
sferosTan
dakavSirebuli
kompleqsuri
sakiTxebis/problemebis gadasaWrelad;
 samagistro
programis
kursdamTaverebuls
SeuZlia
profsiuli
amocanebis
damoukidebeli
praqtikuli
dagegmva, maTi Sesrulebis procesis warmarTva da
ganxorcieleba
profesiul
doneze.
SeuZlia
axali
samecniero sakiTxis gansazRvra, kvlevis dagegmva da
ganxorcieleba;
 SeZenili codnis praqtikaSi gamoyenebis formebisa da
meTodebis codna da gacnobiereba da a.S.
 Tavisi
codnis
sferoSi
mimdinare
movlenebze
zemoqmedebisa da maTi kreatiuli koreqciis praqtikuli
unari;
 magistri SeZlebs fondebsa da sxva organizaciebTan
profesiuli urTierTobis damyarebas Tavisi samuSaos
moTxovnebidan gamomdinare;
 magistri SeZlebs samuSaos dagegmavas da amocanebis
gansazRvras, rogorc damoukidebeli
kvlevisas, ise
jgufSi muSaobisas;
 magistri
SeZlebs
saWiroebis
SemTxvevaSi,
interdisciplinaruli
midgomis
gamoyenebas,
interpretacias;
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magistri SeeZlebs xelovnebis nawarmoebis da specialuri
teqstis analizis;
magistri flobs sakonferencio moxsenebis, samecniero
statiis
momzadebis
principebs
da
SeeZlebs
maT
praqtikaSi gamoyenebas;
SeZlebs sakuTari mosazrebis sajaro prezentacias
da
argumentirebul dasabuTebas.

3. komunikaciis unari


magistrs aqvs akademiur da profesiul wreebTan (rogorc
adgilobriv ise ucxoel) urTierTobis damyarebis unari. mas
SeuZlia
akademiuri
patiosnebis
standartebis
dacviT,
argumentirebuli msjelobis, sakuTari poziciis komunikaciaSi
gaziareba;

magistrs aqvs codnis sxvisTvis (bakalavris, profesiuli
programebis studentisTvis an sxva jgufisTvis) codnos
gaziarebis unari;

magistri
informaciuli
moZiebisa
da
komunikaciis
procesSi iyenebs sainformacio-sakomunikacio teqnologiebs.

4. argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari






rTuli da arasruli informaciis (maT Soris uaxlesi
kvlvebis) kritikuli analizis safuZvelze dasabuTebeli
daskvnebis Camoyalibeba; uaxles monacemebze dayrdnobiT
informaciis inovaciuri sinTezi;
xelovnebis
istoriis
an
Tanamedrove
saxelovnebo
movlenebis SedarebiTi analizisa da analizis Sedegebze
dayrdnobiT
dasabuTebuli
daskvnebis
formulirebis
unari;
xelovnebis istoriis mxatvrul-kulturuli sakiTxis,
aseve ucnobi da Seuswavleli Zeglis, xelovnebis nimuSis
Seswavlisas, SedarebiTi analizisa da sxva Sesabamis
meTodTa gamoyenebiT miRebul Sedegebze dayrdnobiT
dasabuTebuli daskvnebis formulirebis unari.

swavlis unari
axali codnis mimarT gaxsniloba da misi aTvisebisa da
Seswavlis unari;
sakuTari swavlisa da Semdgomi profesiuli ganviTarebis
procesisi adekvaturi Sefasebis unari;
swavlis
damoukideblad
warmarTvis,
swavlis
procesis
Taviseburebebis gacnobierebisa da strategiulad dagegmvis
unari;
profesiuli TviTsrulyofis, swavlis procesis damoukideblad
warmarTvisa da dagegmvis unari;

Rirebulebebi
aqvs
SemoqmedebiTi
Rirebulebebis
gacnobierebisa
da
diferenciaciis unari;
aqvs profesiuli partniorobis Rirebulebis gacnobierebis
unari;
axali profesiuli Rirebulebebis Seqmnis;
aqvs Rirebulebebisadmi Tavisi da sxvebis damokidebulebis
Sefasebis unari;
kargad gaiazrebs kulturuli memkvidreobis mniSvnelobas
Tanamedrove
faseulobaTa
sistemaSi
da
am
safuZvelze
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დასაქმების სფეროები

პროგრამის
განვითარება

acnobierebs profesiul pasuxismgeblobas.
aqvs sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT Soris mxatvruli da
kulturuli Rirebulebebis damkvidrebaSi sakuTari wvlilis
Setanis unari.
 samagistro
programis
kursdamTavrebul
magistrs,
sakvalifikacio naSromis warmodgenisa da dacvis Semdeg,
SeuZlia
kvleviTi
saqmianobis
gagrZeleba
doqtoranturaSi;
 universiteti, instituti, kvleviTi centri;
 muzeumebi, galereebi;
 kulturuli memkvidreobis dacvis organizaciebi;
 kulturis profilis fondebi;
 xelovnebisa da kulturis samTavrobo an arasamTavrobo
organizaciebi;
 turistuli saagentoebi;
 mediis sferoSi, kulturis mimarTulebis ganyofilebebSi.
შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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zogadi informacia
programis
saxelwodeba

პროგრამული კონცენტრაცია:
qoreografiis mkvlevari)

mimarTuleba

humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri
swavlebis ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi
programis
xelmZRvaneli

magistraturis
akademiuri
programa, ZiriTadi

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba
programaze
daSvebis
winapiroba

120 krediti, aqedan 40 krediti – kvleviTi, 80krediti -saswavlo.
2 weli, 4 semestri

eTno

_

qoreologia

safexuris

(qarTuli

saganmanaTleblo

qarTuli ena
ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (qoreologia)
anano samsonaZe
xelovnebaTmcodneobis doqtori, asocirebuli profesori.
t. 95-96-64
mob. 893-55-15-36
e-mail: ananosamsonadze@mail.ru

ა)
humanitaruli
mecnierebebis
bakalavris/
xelovnebis
bakalavris kvalifikacia. programaze Caricxvis kandidats
SesaZlebelia hqondes bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an
meti akademiuri xarisxi.
ბ) erTiani erovnuli
samagistro
gamocdis
warmatebuli
Cabareba.
g) Sidasuniversiteto gamocdis Cabareba specialobaSi;
magistrobis kandidati unda flobdes erT-erT ucxo enas
(inglisuri, germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

magistrantTa
raodenoba
დახასიათება
მიზნები

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 5-10 magistrantis miReba.
programa
eTno-qoreologiaSi
miznad
isaxavs
და samagistro
qarTuli
sacekvao
(auTenturi
da
sasceno)
xelovnebis
mkvlevarTa (istorikos _ Teoretikosebisa) da kritikosTa
aRzrdas, romelTa srulfasovani codna daexmareba maT
awarmoon profesiuli saqmianoba qoreografia-qoreologiis
dargSi.
programis mizania SesZinos magistrants samecniero kvlevis
ZiriTadi unar-Cvevebi, romelTa gamoyenebiT igi SeZlebs
Teoriuli kvlevis warmarTvas qarTul sacekvao folklorSi
arsebuli nebismieri problemis irgvliv. Seaswavlos: qarTuli
sacekvao nimuSis profesiuli analizi da qarTuli auTenturi
da sasceno sacekvao nimuSis fiqsireba (Cawera pirobiTi
niSnebis meSveobiT da literaturuli aRweriT); Tematuri
bibliografiuli katalogebis Sedgena damuSaveba; sagazeTo da
saJurnalo masalis momzadeba (sakoncerto programis an
konkretuli
sacekvao
nomris
recenzireba,
SemoqmedebiTi
portretis Sedgena, intervius Cawera da a.S.); Tematuri
saleqcio kursis wayvana (mag., `qoreografiuli xelovnebis
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istoriaSi~) saxelovnebo dawesebulebebSi.
programis Sesabamisoba universitetis misiasTan: programa
Seesabameba misiaSi formulirebul miznebs, ramdenadac misi
Tematika ganisazRvreba xelovnebaTmcodneobiTi (qoreologiis)
sakiTxebiT.
შედეგები













დასაქმების სფეროები

ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიია სფეროს
ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური
იდეების
შემუშავების
საშუალებას,
აცნობიერებს
ცალკეული
პრობლემის გადაჭრის გზებს;
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ეთნო-ქორეოლოგიაში
არსებული ცოდნის საფუძველზე, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის
გზით (რეფერატი, ნარკვევი, საკურსო ნაშრომი, სამეცნიერო
პუბლიკაცია, საკონფერენციო მოხსენება და ა.შ.) ახალი ცოდნის შექმნა
და მისი დანერგვა (გამოყენება) ქართული ქორეოგრაფიული
ხელოვნების
საშემსრულებლო
პრაქტიკაში.
ქორეოგრაფიაქორეოლოგიის ინტერდისციპლინარული ბუნების გათვალისწინებით
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური
გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
დასკვნის უნარი საკვლევი თემის ირგვლივ ქართული
ქორეოგრაფიული ფოლკლორის შესახებ არსებული მასალის
(არქეოლოგიური, ლიტერატურული, მუსიკალური, აუდიო, ვიდეო
მასალის) შეგროვება-შესწავლის და
სისტემატიზაციის გზით
ლოგიკური დასკვნების გაკეთება და მათი გამოყენებით კვლევის
წარმართვა. ქორეოლოგიურ მეცნიერებაში არსებული არასრული
ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;
უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური
სინთეზი;
კომუნიკაციის უნარი - ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიის თემატიკის
ირგვლივ კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან
ქართულ
და
უცხოურ
ენებზე,
აკადემიური
პატიოსნების
სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მიღწევათა გათვალისწინებით;
სწავლის უნარი -ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიის სფეროში საკუთარი
სამეცნიერო ინტერესების განსაზღვრა და მათთან დაკავშირებული
სწავლის
დამოუკიდებლად
წარმართვა,
სწავლის
პროცესის
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის
მაღალი დონე;
ღირებულებები
ქართული
ტრადიციული
ხელოვნების,
ქორეოგრაფიული
ფოლკლორული
მემკვიდრეობის,
როგორც
ეროვნული ღირებულებების გააზრება-განსაზღვრა. ტრადიციული და
ახლად შექმნილი (სასცენო-ხალხურ ქორეოგრაფიაში არსებული)
ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება
და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

 Tematur (saxelovnebo da folklorul) kvleviT programebSi
monawileoba, (maT Soris, kulturuli memkvidreobis dacvis
saprezidento
programaSi
da
saqarTvelos
folkloris
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saxelmwifo centris sxvadasxva programebSi monawileoba)
 Tematuri sagazeTo da saJurnalo masalis momzadeba;
 saxelovnebo dawesebulebebSi Tematuri saleqcio kursis
wayvana;
 saxelmwifo
qoreografiuli
ansambleblSi
moRvaweoba
qoreologis statusiT (ansamblis istoriis, repertuaris,
calkeuli cekvebis fiqsireba –konservacia);
 saeqspedicio muSaoba (folkloris Seswavla).

universiteti, instituti, kvleviTi centri; folkloris
saxelmwifo centri, saxelovnebo dawesebuleba, sajaro skola,
qoreografiuli ansambli da a.S.
პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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zogadi informacia
dasaxeleba

samagistro programa: telemedia - Teoria da praqtika
(mediis kvlevebi)

mimarTuleba

socialuri mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri
swavlebis ena

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

misaniWebeli
akademiuri xarisxi
programis
xelmZRvaneli

მასობრივი კომუნიკაციის მაგისტრი

programis
moculoba
kreditebiT
programaze
daSvebis
winapiroba

120 krediti, 40 -krediti kvleviTi, 80 krediti -saswavlo

magistrantTa
raodenoba
დახასიათება/
მიზნები

qarTuli ena

giorgi CarTolani - xelovnebaTmcodneobis doqtori,
profesori.
t.+99532 999 606; mob. +99577 500 326; e-mail: chartolani@gmail.com;
chartolani@hotmail.com

saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad, samagistro
programaze daSvebis aucilebeli winapirobaa - erTiani
erovnuli samagistro gamocdisa da sauniversiteto gamocdebis
Cabareba specialobaSi.
samagistro programaze Caricxvis msurvels unda hqondes
bakalavris, masTan gaTanabrebuli an meti akademiuri xarisxi –
sasurvelia, humanitarul da socialur mecnierebebSi. gamocda
ori safexurisgan Sedgeba: weriTi saxiT (satelevizio filmze
an gadacemaze recenzia) da kolokviumi (sadac Semowmdeba
zogadi ganaTlebis done).
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo ar
aris.
magistrobis kandidati unda flobdes ucxo enas (inglisuri,
germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.
arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 12 magistrantis miReba. (TiToeul modulze 6
magistranti)
programis
koncefcia
programa
gaTvlilia
sabakalavro
safexuris zogadinformatiuli xasiaTis ganaTlebis Semdgom
ganviTarebaze. programa iTvaliswinebs ორ saswavlo-kleviT
mimarTulebas, Sesabamisad warmodgenils ორ modulSi:
1. satelevizio Jurnalistika
xelmZRvaneli - profesori giorgi CarTolani
2.telemediis mkvlevari
xelmZRvaneli - asocirebuli profesori nana doliZe
mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.
Sesabamisad, samagistro programis mizania moamzados 1.
profesionali praqtikos-analitikosi teleJurnalistebi; 2.
telemediis specialistebi, kvalificiuri mkvlevarebi, romlebic
Seiswavlian televiziis, rogorc polifunqciuri sakomunikacio
sistemis,
masobrivi
informaciis,
ekranuli
xelovnebis
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saxesxvaobis,
adamianTaSorisi
urTierTobebis
procesis
fenomens, satelevizio produqciis (telegadacemis, telefilmis
da a.S.) Tanamedrove kvlevis meTodebs. samagistro programa
miznad isaxavs televiziis ganviTarebis ZiriTadi tendenciebis,
satelevizio
gadacemebis
analizis
meTodebis
Seswavlas,
televiziis socialuri funqciebis, masobriv auditoriaze
zemoqmedebis, masobrivi kulturis, ideologiis, mauwyeblobis
formebisa
da
satelevizio
industriis
Taviseburebebs.
Dmagistrantebi daeuflebian miRebuli codnis praqtikaSi
ganxorcielebis unar-Cvevebs. Teoriuli kursis paralelurad
isini gaivlian praqtikul kurs sxvadasxva telekompaniebSi.
programis Sesabamisoba universitetis misiasTan: programa
Seesabameba universitetis Teoriuli fakultetis (humanitarul,
socialur mecnierebaTa, biznesis da marTvis fakulteti)
profils. misi Tematika ganisazRvreba socialur mecnierebaTa
sakiTxebis SeswavliT.

შედეგები






programis sruli kursis dasrulebisa da samagistro
naSromis dacvis
Semdeg students mieniWeba
socialuri
mecnierebebis magistris akademiuri xarisxi da eqneba Sesabamisi
kvalifikacia.
magistris xarisxi doqtoranturis safexurze swavlis
gagrZelebis saSualebas iZleva;
samagistro programis - “satelevizio Jurnalistika
Teoria da praqtika~ - kursdamTavrebuli unda flobdes
zogadprofesiul da profesiul momzadebas.
magistris zogadprofesiulma momzadebam unda uzrunvelyos misi
SesaZleblobebi:
 Rrmad gaigos mediis Teoriisa da praqtikis, mediaSi
arsebuli ZiriTadi problemebis arsi da sazogadoebrivi
mniSvneloba;
 miiRos profesiuli codnis mTliani sistema;
 gadaafasos dagrovili gamocdileba mediis ganviTarebis,
mecnierebis da cvalebadi socialuri praqtikis kuTxiT,
efeqturad gamoiyenos Tavisi potenciali;
 cvalos profesiuli moRvaweobis mimarTuleba mediis
meTodologiur SeswavlaSi aseve praqtikis sferoSi;
magistris profesiulma momzadebam unda uzrunvelyos:
 damoukidebeli
praqtikuli
saqmianoba
telemediis
sferoSi, rac gulisxmobs:
- satelevizio gadacemebis momzadebas;
- samauwyeblo
mediaSi
korespondentebis,
reportiorebis muSaobis specifikis codnas;
- satelevizi gadacemebis proeqtebis momzadebas;
- satelevizio gadacemis wayvanis teqnologiebis
codnas;
- satelevizio prodiuseris profesiuli saqmianobis
specifikaSi garkvevas.
 damoukidebeli Cvevebis floba analitikuri, saproeqto,
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samecniero-kvleviTi
moRvaweoba,
romelic
moiTxovs
farTo ganaTlebas mediis da Tanamedrove komunikaciis
sferoSi, rac gulisxmobs:
- im
amocanebis
formulirebas
da
gadawyvetas,
romlebic
warmoiqmnebian
samecniero-kvleviTi
moRvaweobisas da moiTxoven Rrma profesiul
codnas;
- konkretuli kvlevidan gamomdinare amocanebisTvis
aucilebeli kvlevis meTodebis SemuSavebas;
- saWiroebis
mixedviT
arsebuli
meTodebis
modificirebas da axalis SemuSavebas;
- miRebuli rezultatebis damuSavebas, analizs da
gaazrebas arsebuli literaturuli monacemebis
gaTvaliswinebiT;
- bibliografiuli samuSaos Catarebas Tanamedrove
sainformacio teqnologiebis gamoyenebiT;
- Sesrulebuli samuSaos Sedegebis wardgena-angariSs
satelevizio Jurnalisturi nawarmoebis, referatis,
statiis saxiT.
- amocanebis
dasmas
da
gadawyvetas
Tavisi
profesiuli kompetenciis sferoSi;
kvalifikaciebis aRmweri (diskriptori)
a) codna da gacnobiereba – zogadad mediis da konkretulad
telemediis praqtikuli da Teoriuli sferoebis Seswavlis
safuZvelze damyarebuli codna mediis kvlevis sferoSi
inovaciuri meTodebis gamoyenebis saSualebas iZleva.
mediis
kvlevis
meTodebis
mediaproduqtis
analizis
sakiTxebSi gamoyeneba ki mediis, rogorc sazogadoebrivi
moRvaweobis sferos srulyofili Seswavlis SesaZlebelobas
iZleva. msoflio gamocdileba, mravali samecniero naSromis
Tu publikaciis gacnoba ki aucilebeli standartis mixedviT
statiebis da publikaciebis momzadebis saSualebas iZleva.
qarTul
mediis
istoriis
manZilze
dagrovili
da
TanamedroveobaSi
warmoebuli
mravlJanrobrivi
da
mmravalferovani
mediaproduqtebis
Teoriuli
analizis
unari maTi xelaxali gaazrebis, sazogadoebriv movlenebTan
maTi
mimarTebis
da
sworad
SefasebisTvis
axali
meTodologiis danergvas uwyobs xels.
b) codnis praqtikaSi gamoyenebis unari – programis
modulebiT
gaTvaliswinebuli
Teoriuli
kvlevebi
da
praqtikuli saqmianoba warmoebuli iqneba Tanamedrove
standartebis gaTvaliswinebiT. magistraturis dasrulebis
Sedegad miRebuli codna telemediaSi profesiuli saqminobis
unarebs Camouyalibebs momaval Jurnalistebs. aseve mediis
momavali mkvlevarebi SeZleben maRalprofesiul doneze
awarmoon mediaproduqtis analizi, Sefaseba, mediis, rogorc
sazogadoebrivi
da
kulturologiuri
institutis
saqmianobis mecnieruli kvleva. mediis istoriis da Teoriis
sakiTxebze samecniero-Teoriuli da kvleviTi naSromebis
Seqmna.
g) daskvnis unari - magisrebi gaiazreben mediis kvelvis
sakiTxebSi analizis axal meTodebs. gakeTdeba Sesabamisi
daskvnebi. ramenadac telemediis saqmianobis mecnieruli
Seswavla sakmaod iSiaTad xorcieldeba Tanemdrove mediis
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kvlevis
sfroSi,
gansakuTrebuli
mniSvneloba
eniWeba
kvlevis Sedegad swori daskvnebis gakeTebas. am daskvnebma
xeli unda Seuwyos kvlevis axali sistemebis, swori
orientirebis
gansazRvras
dargis
Semdgomi
sistematizaciisTvis, problemebis efeqturad gadaWrisTvis.
mediaproduqtis istoriuli ganviTarebis da Tanamedrove
saxis analizi movlenis erTiani procesebis gaazrebis da
Sesabamisi
daskvnebis
gakeTebis
SesZleblobas
miscems
momaval magistrebs.
d) komunikaciis unari programa gulisxmobs sxvadasxva
monaTesave specialobebTan (humanitaruli da xelovnebis
specialobebi) intensiur kavSirs. mis safuZvelze Seqnili
praqtikuli Jurnalisturi nawarmoebebi Tu Teoriuli
naSromebi
momzaddeba
am
specialobebis
Semswavlel
samagistro
programebis
magistrantebTan
permanentuli
urTierTobiT
(reJisorebi,
operatorebi,
prodiuserebi).
magistrantebs SesaZlebloba eZlevaT gamoimuSaon gunduri
muSaobisTvis saWiro profesiuli komunikaciis unar-Cvevebi.
programis Teoriuli swavlebis modulis magistrantebi ki
miiReben
monawileobas
adgilobriv
da
saerTaSoroso
konferenciebSi, simpoziumebSi da seminarebSi. ramdenadac
qarTuli mediakvlevebi ar moicavs am Tematikisadmi miZRvnil
naSromTa did raodenobas, magistrebs eqnebaT telemediis
sxvadasxva
qveynebis
kolegebTan
urTierTobis
unari,
gamoclilebis miRebis da gaziarebis mizniT. amavdroulad,
qarveli
Jurnalistebis
moRvaweobis
gacnoba
ucxoel
mecnierebs
SesZleblobas
miscems
gaerkvnen
qarTul
sinamdvileSi telemediaSi mimdinare movlenebSi, gaiazron
qarTuli sazogadoebis mSeneblobis procesSi mediis roli
da mniSvneloba da a.S.
e) swavlis unari - mediis kvlevis sferoSi uaxles
miRwevebze damyarebuli codnidan gamomdinare, magistrantebi
SesZleben
axali
ideebis
generirebas
da
mimdinare
procesebSi swor orientirebas. miRebuli codna maT
daexmareba ara mxolod magistraturis doneze kvalifikaciis
srulyofaSi,
aramed
swavlis
mesame
safexurze
(doqtorantura) gadasvlisTvis momzadebaSi. mediis kvlevebis
Tematikis
mqone
gamocemebSi
Tu
mediasaSualebebSi
praqtikuli saqminobisTvis ki miRebuli codna mkvlevarebs
profesiulad daxvewili produqtis Semnis SesZleblobas
miscems. isini mediis Teoriis da istoriis mkvlevarebis
garda, gaxdebian mediakritikosebi, rac mediaproduqciis
profesiul da kvalificiur Sefasebas gulisxmobs.
samagistro programis modulis “teleJurnalitika” kursebis
gavlis
Semdeg
momavali
praqtikosi
Jurnalitebis
kvalifikacia gulisxmobs imgvari specialistebis arsebobas,
romlebic
orientirebulni
iqnebian
codnis
mudmiv
ganaxlebaze, Tanamedrove teleproduqtis SeqmnisTvis saWiro
axali formebis moZiebaze, TviTganviTarebaze, profesiul
winsvlaze.
v) Rirebulebebi - es metad mniSvnelovani punqtia samagistro
programisTvis,
ramdenadac,
nebismieri
mediasaSualebis
saqmianoba dakavSirebulia sazogadoebaSi sxvadasxva saxis
Rirebulebebis Seqmnis, damkvidrebis da ganmtkicebisTvis. am
RirebulebaTa sistemis SeqmnaSi gansakuTrebuli roli
akisria telemedias da im produqcias, romelic gadaicema
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satelevizio eTerSi. Sesabamisad, samagistro programa
gulisxmobs imgvari specialistebis momzadebas, romlebic
erTgulni iqnebian saerTaSoriso normebiT aRiarebuli
Jurnalisturi eTikis da im Rirebulebebis, rasac emsaxureba
sityvis
da
gamoxatvis
Tavisufleba,
adamianuri
da
pirovnuli Rirebulebebi, erovnuli, eTikuri, moraluri
Rirebulebebi, gansxvavebuli azris, erovnuli, eTnikuri
Rirebulebebis
pativiscema,
kulturul
faseulobaTA
gafrTxileba da dacva, umciresobaTa pativiscema da sxva
saxis Rirebulebebi,
Zaladobis
da sazogadoebaze
negatiuri zemoqmedebis uaryofa da humanuri, demokratiuli
da liberaluri Rirebulebebis erTguleba.
RirebulebaTa
sistema
gansxvavebuli
iyo
telemediis
ganviTrebis sxvadasxva etapze da samagistro programis
farglebSi
Seqmnili
Jurnalituri
nawarmoebebi
Tu
Teoriuli naSomebi swored am Rirebulebebis Cvenebas
kvlevas isaxvas miznad.
magistris pasuxismgeblobaa imgvari teleproduqtis da
Teoriuli naSormebis Seqmna, romlebic ar iqneba romelime
gabatonebuli ideologiis gavlenis qveS.

დასაქმების სფეროები

swavlis dasrulebis Semdeg, ”telemedia – Teoria da praqtika”
samagistro
programis
kursdamTavrebul
magistrs,
sakvalifikacio naSromis warmodgenisa da dacvis Semdeg,
SeuZlia kvleviTi saqmianobis gagrZeleba doqtoranturaSi, an
praqtikul-SemoqmedebiTi
saqmianobis
dawyeba
rogorc
individualurad,
aseve
teleJurnalistis,
redaqtoris,
mediaeqspertis poziciidan, rogorc saxelmwifo da aseve kerZo
seqtorSi. SeuZlia imuSaos pedagogad saxelovnebo-SemoqmedebiT
umaRles saswavleblebSi.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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კულტურული ტურიზმი

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება
საფეხური

კულტურული ტურიზმი
მაგისტრატურა

პროგრამის ტიპი

აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა

ქართული

მისანიჭებებლი
ტურიზმის მაგისტრი
კვალიფიკაცია
(კულტურულ ტურიზმი)
პროგრამის
მოცულობა 120 კრედიტი
კრედიტებით
სწავლის ხანგრძლივობა
4 სემესტრი.
პროგრამაზე
წინაპირობა

დაშვების ა) საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობაა –
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება.
ბ) სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩარიცხვის მსურველს უნდა
ჰქონდეს ბაკალავრის, მასთან გათანაბრებული ან მეტი
აკადემიური ხარისხი – სასურველია ჰქონდეს ბიზნესის
ბაკალავრის
ადმინისტრირების
ბაკალავრის/ტურიზმის
აკადემიური ხარისხი.
გ) შიდასუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში.

დასაქმების სფერო

პროგრამის მიზანი

მაგისტრობის კანდიდატი უნდა ფლობდეს ერთ-ერთ უცხო
ენას (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) BB2
დონეზე მაინც.
1. პროფესიული კოლეჯები (ტურიზმის სპეციალობით);
2. სასწავლო ინსტიტუტები;
3. ტურისტული სააგენტოები;
4. ტუროპერატორული კომპანიები;
5. ტურიზმისა და რეკრეაციის შემსწავლელი სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრები და ლაბორატორიები;
6. კურორტებისა და ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტი;
7. სა ქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო.
,,კულტურული ტურიზმი” სამაგისტრო პროგრამა
შეესაბამება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მისიაში
ფორმულირებულ მიზნებს, რამდენადაც მისი თემატიკა
განისაზღვრება კულტურული ტურიზმის საკითხებით.
უნივერსიტეტის
კულტუროლოგიური,
ხელოვნებათმცოდნეობითი
და მენჯმენტის სპეციფიკა
უზრუნველყოფს აღნიშნული მიმართულების არსებობას.
პროგრამის მიზანია კულტურული ტურიზმის სფეროში
მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტების
მომზადება,
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რომლებიც
ტურიზმის
სტრუქტურებში
მუშაობისას
შეძლებენ ტურიზმის სფეროში არსებული პრობლემების
გამოკვეთას და ოპტიმალურ გადაწყვეტას.
ამ
მხრივ,
თანამედროვეობის
უმთავრესი
ამოცანაა
კულტურული მემკვიდრეობის
უნიკალური ძეგლების,
ქართული
მართლმადიდებლური
რიტუალების,
ტრადიციული
თავისებურებებისა
და
ფენომენების
შენარჩუნება-კონსერვაცია, რაც საბოლოო ჯამში, ქვეყნის
(რეგიონის)
ტურისტულ-რეკრეაციული
ინდუსტრიის
განვითარებისა
და
სტაციონარული
მენეჯმენტის
საფუძველს წარმოადგენს.
დღეს, როდესაც მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე
საქართველო
ცდილობს
გარკვეული
ადგილის
დამკვიდრებას,
სწორედ
კულტურული
ტურიზმის
სეგმენტის წინწაწევა გახდება ხელშემწყობი ფაქტორი
ქართული
სახელმწიფოს
პოპულარიზაციის
საქმეში.
ამიტომაც, ჩვენს ქვეყანაში არსებული მრავალფეროვანი
კულტურულ ტურისტული პროდუქტის ხარისხობრივი
მახასიათებლების
გამოვლენა
და
საერთაშორისო
ტურისტულ ბაზრზე კვალიფიციურად გატანა ახალი
ტურისტული ნაკადების შემოსვლას შეუწყობს ხელს.
განსაკუთრებით
აღსანიშნავია
ის
გარემოება,
რომ
საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ჩამოსულთა შორის 70
% სწორედ კულტურული ტურიზმითაა დაინტერესებული.
პროგრამის მნიშვნელობაც სწორედ იმაში მდგომარეობს,
რომ საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოცემულ
სეგმენტზე კულტურულ-ტურისტული პროდუქტის მცოდნე
სპეციალისტების
მიერ
დამუშავებული
კონკურენტუნარიანი ტურპაკეტების მიწოდება განხორციელდეს.
ხარისხიანი ტურიზმისთვის აუცილებელი პირობაა,
კარგად შენახული მატერიალური და არამატერიალირი
კულტურული
მემკვიდრეობა.
ასევე
აუცილებელია
ტურისტების,
ადგილობრივი
მოსახლეობისა
და
ტურისტული
კომპანიების
მოთხოვნილებათა
დაკმაყოფილება.
იუნესკოს
წარმოდგენით
ხარისხიანი
ტურიზმი არის ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს
კულტურული
მრავალფეროვნებისა
და
კულტურული
მემკვიდრეობის შენახვასა და განვითარებას. აპირობებს
კულტურათა შორის დიალოგს, შეაქვს თავის ღვაწლი
გაეროს მიერ დასახულ ათასწლეულის განვითარების
პროგრამაში,
რომელშიც
პრიორიტეტულია
სიღარიბის
დაძლევა.
პროგრამაში ,,კულტურული ტურიზმი”:
 მაგისტრები სიღრმისეულად გაანალიზებენ საზოგადოებაში
კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის ობიექტებს.
მათ შორის
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის
მნიშვნელობის ცენტრებს.
 გათვალისწინებულია, როგორც საეტაპო მნიშვნელობის
მსოფლიოს უნიკალური მატერიალური და სულიერი
მემკვიდრეობის ძეგლების, ეთნოგრაფიული ჩანახატებისა
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შედეგები

და
ტრადიციების
კულტურულ-ტურისტული
თავისებურებების
წარმოჩენა,
ასევე
ადგილობრივი
ანალოგიური
რესურსების
ანალიზი
და
უცხოეთში
აპრობირებული
მეთოდებით
მათი
ტურისტულ
ინდუსტრიაში დანერგვა.
განიხილება
კულტურული
ტურიზმის
სტრატეგიულ
მენეჯმენტთან და ბაზრის მარკეტინგთან დაკავშირებული
ცალკეული სპექტრის სამეცნიერო-პრაქტიკული ანალიზი.
მაგისტრანტები ღებულობენ მონაწილეობას სამეცნიერო
კონფერენციებში, დისკუსიებსა და დებატებში.
მაგისტრანტები
დაეუფლებიან
თეორიული
და
სოციოლოგიური
კვლევის
შედეგების
კონპელაციური
დამუშავების ტექნოლოგიებს და უზრუნველყოფენ მინიმუმ
ერთი სამეცნიერო პუბლიკაციის წარმოებას მეცნიერხელმძღვანელთან ერთად.
პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები ბაკალავრებთან
სპეციალურ
დისციპლინაში
ჩაატარებენ
თეორიულპრაქტიკულ ლექციას, რომელსაც შემდგომ საჯაროდ
განიხილავენ.
საბოლოოდ სპეციალურად შედგენილი და დამტკიცებული
სახელწოდებისა და გეგმის საფუძველზე ასრულებენ
სამაგისტრო ნაშრომს.
ა) ცოდნა და გაცნობიერება
სწავლების
მეორე
საფეხურის
კურსდამთავრებულიმაგისტრის ცოდნის დონე უზრუნველყოფს:
•
ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნის სისტემატიზაციას
და თეორიული კვლევის მიმართულებების განმტკიცებას;
•
საქართველოს კულტურული
ტურიზმის ბაზრის
სეგმენტზე
ორიგინალურ
იდეების
დაგეგმვასა
და
განზოგადოებას;
•
კულტურული
ტურიზმისათვის
დამახასიათებელი
სპეციფიკური პრობლემების (სოციალური, ეკონომიკური,
კულტურული, ეკოლოგიური და სხვ.) იდენტიფიკაციას და
გადაჭრის ღონისძიებების დაგეგმვას;
•
კულტურული
ტურიზმის
ცალკეულ
სფეროებში
მენეჯმენტის ოპტიმალური ვარიანტების შემუშავებას.
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
•
კულტურული ტურიზმის რესურსების რაციონალური
ათვისება და პრაქტიკაში დანერგვის შესაძლებლობა;
•
კულტურულ სივრცეში თვისობრივი შემეცნებითტურისტული
მახასიათებლების
გამოვლენა
და
ოპტიმალური რეალიზაცია;
•
სოციო-კულტურული
გარემოს
რეგულირების
მეცნიერულად დასაბუთებული ღონისძიების შემუშავება
და მის პრაქტიკაში დანერგვა;
•
ტურისტული პროდუქტის დამუშავება, მასზე ფასის
შედგენა, სარეალიზაციო ადგილის შერჩევა და პროდუქტის
ბაზარზე წინ წაწევა;
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•
ინფრასტრუქტურის
ელემენტების
კულტურული
ტურიზმის სისტემაში შეთავსება,პრაქტიკაში დანერგვა და
ეკონომიკური სარგებლიანობის მიღწევა.
გ) დასკვნის უნარი
•
აპრობირებული სამეცნიერო-პრაქტიკული მეთოდებით
კულტურული
ტურიზმის
მიმართულებით
საკვლევი
სამუშაოების ჩატარება;
•
კულტურული ტურიზმის კონკრეტულ სეგმენტზე
დასახული
ამოცანების
გადაწყვეტის
ალტერნატიული
გზების შემოთავაზების საშუალება;
•
კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტის პროექტების
შემუშავებისას კრიტიკული ანალიზისა და ინფორმაციის
სინთეზის უნარების ჩამოყალიბება;
•
ინოვაციური
მართვის
სისტემებში
გამოყენებული
მეთოდების
დანერგვა
მოპოვებული
ინფორმაციების
სინთეზის პროცესში.
დ) კომუნიკაციის უნარი
შეძენილი
უნარ-ჩვევებისა
და
კომპენტენციების
საფუძველზე უზრუნველყოფს:
•
კულტურული ტურიზმის თემატიკაზე ჩატარებული
სამეცნიერო
კვლევების
პრეზენტირებას,
როგორც
კოლეგების
წრეში,
ასევე
დაინტრესებულ
საზოგადოებისათვის;
•
კულტურული
ტურიზმის
სეგმენტში
განხორციელებული
კვლევის
შედეგების
არგუმენტირებული სამეცნიერო-პრაქტიკული დასაბუთება
მაღალ აკადემიურ დონეზე;
•
საინფორმაციო-კომუნიკაციის საშუალებებით, როგორც
ადგილობრივ, ასევე უცხოელ კოლეგებთან კომუნიკაციის
დამყარება ტურიზმში ახლი საინფორმაციო
მიღწევების
გაცვლის მიზნით.
•
მონათესავე
სფეროებში
(მომსახურებისა
და
ბუნებათმცოდნეობის
დარგები)
თეორიული
და
პრაქტიკული საქმიანობის გონივრულ წარმართვას;
•
სოციალურ-ეკონომიკური და ბიზნესის ცალკეული
კომპონენტების
გრძელვადიანი
პროგნოზირების
უზრუნველყოფა;
ე) სწავლის უნარი
მაგისტრანტი სასწავლო პროგრამის ათვისების შესაბამისად
დამოუკიდებლად გააცნობიერებს:
•
სასწავლო
დისციპლინებით
გათვალისწინებული
სამეცნიერო-პრაქტიკული ინფორმაციას;
•
კულტურული გარემოს ტექნოგენური რესურსების
ანთროპოგენური მოდიფიკაციების ეფექტურ რეალიზაციას;
•
ტურისტულ-რეკრეაციული სისტემების რეგულირებამართვის პრინციპებს;
•
კულტურული ტურიზმის ინდუსტრიაში კვლევების
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შედეგების საფუძველზე სწორი დასკვნების გამოტანასა და
მათი დასაბუთების გამომუშავებას, განათლების მაღალი
ხარისხის საფეხურის მიღწევას;
•
სამეცნიერო და პრაქტიკული საქმიანობის უტყუარი
ალღოს გამომუშავებას, მიღებული შედეგების ობიექტურ
შეფასებების მიღწევას
ვ) ღირებულებები
მაგისტრის
აკადემიური
ხარისხის
სპეციალისტი
კულტურული ტურიზმის მართვის შესახებ ღრმა ცოდნის
მიღების შესაბამისად შეძლებს:
•
კულტურულ
გარემოში
არსებული
ტურისტული
რესურსების ხარისხობრივი (უნიკალური) მახასიათებლების
წარმოჩენას
და
პოპულარიზაციას
ადგილობრივ
ტურისტულ ბაზრზე;
•
კულტურული ტურიზმის პროდუქტის შეფასებისას
კოლეგების გამოცდილებების გაზიარებას და კულტურული
ტურიზმის ფასეულობათა სისტემაში აპრობაცია გავლილი
ღირებულებების დანერგვას.
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ხელოვნების მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის
საგანმანათლებლო პროგრამა
საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

ხელოვნების მენეჯმენტი

საფეხური

მაგისტრატურა

პროგრამის ტიპი

აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა

ქართული

მისანიჭებებლი
მენეჯმენტის მაგისტრი,
კვალიფიკაცია
(ხელოვნების მენეჯმენტი)
პროგრამის
მოცულობა 120 კრედიტი
კრედიტებით
სწავლის ხანგრძლივობა
4 სემესტრი.
პროგრამაზე
წინაპირობა

დაშვების ა) საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობაა –
ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება.
ბ) სამაგისტრო პროგრამაზე
ჩარიცხვის მსურველს უნდა
ჰქონდეს ბაკალავრის, მასთან გათანაბრებული ან მეტი
აკადემიური ხარისხი – სასურველია ჰქონდეს ბიზნესის
ადმინისტრირების ბაკალავრის ბაკალავრის
აკადემიური
ხარისხი.
გ) შიდასუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება სპეციალობაში.

დასაქმების სფერო

მაგისტრობის კანდიდატი უნდა ფლობდეს ერთ-ერთ უცხო
ენას (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) BB2
დონეზე მაინც.
საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა და შესაბამისი
აკადემიური
ხარისხის
მიღების
შემდეგ
მაგისტრის
საქმიანობა უპირატესად ხორციელდება კულტურისა და
ხელოვნების
სფეროს
ორგანიზაციებში,
აგრეთვე
სხვა
პროფილის არაკომერციულ და კომერციულ ორგანიზაციებში
მაღალი და საშუალო მმართველობითი რგოლის შესაბამის
თანამდებიბეზე, აგრეთვე სახელმწიფო მართვის სისტემაში.
მათი საქმიანობის ძირითადი სახეებია:
საორგანიზაციომმართველობითი,
ადმინისტრაციულ-სამეურნეო,
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პროგრამის მიზანი

საინფორმაციო-ანალიტიკური, საკონსულტაციო-ექსპერტული,
სამეცნიერო-კვლევითი,
პედაგოგიური
და
სხვა
სახის
საქმიანობა.
სამაგისტრო
პროგრამის
კურსდამთავრებულებს
შესაძლებლობა აქვთ გააგრძელონ სწავლა დოქტორანტურაში ან
იმუშაონ
კომპეტენციების
მიხედვით
კულტურისა
და
ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა ინსტიტუციებში.
სამაგისტრო
საგანმანათლებლო
პროგრამა
,,ხელოვნების
მენეჯმენტი” შემუშავდა საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა
და
კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
მართვის ფაკულტეტზე. კულტურისა და ხელოვნების სფეროს
მართვის საკითხების კვლევა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
სპეციალისტების, მათ შორის, დარგის მართვის მაგისტრის
აკადემიური ხარისხის მქონე კადრების მომზადება სრულად
შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას.
სამაგისტრო პროგრამის ,,ხელოვნების მენეჯმენტი”
მიზანია
მომზადდეს
მაღალი
კვალიფიკაციის
მქონე
სპეციალისტი, რომელსაც ექნება როგორც ზოგადად მართვის,
ისე კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფეროში თეორიული
და პრაქტიკული საკითხების ცოდნა, დარგში მიმდინარე
მოვლენებისა და პროცესების ადეკვატური შეფასებისა და
სათანადო დასკვნების გაკეთების უნარ-ჩვევები, რაც ასახვას
ჰპოვებს მაგისტრანტის მიერ მომზადებულ საკვალიფიკაციო
ნაშრომში
და
გამოქვეყნებულ
პუბლიკაციებში.
საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასრულების
შემდეგ
მაგისტრანტს საფუძვლიანად ეცოდინება არა მხოლოდ მართვის
თეორია და პრაქტიკა, მსოფლიოში არსებულ უახლეს მიღწევები
და გამოცდილება, არამედ, საქართველოს კულტურისა და
ხელოვნების, ან მისი ამა თუ იმ მიმართულების (თეატრი, კინო,
საგამომცემლო და სამუზეუმო საქმე და ა.შ.) მართვის სპეციფიკა
და თავისებურებები.
პროგრამა მიზნად ისახავს მაგისტრანტში განავითაროს
მეცნიერული
აზროვნების,
აქტუალური
საკითხების
გამოკვეთის, მათი კვლევისა და მართვა-რეგულირების უნარჩვევები. საგანმანათლებლო
პროგრამის უმნიშვნელოვანესი
დანიშნულებაა
კულტურისა და ხელოვნების მართვის
საკითხებში
კარგად
გათვითცნობიერებული
მენეჯერის,
მეცნიერული უნარ-ჩვევების მქონე სპეციალისტის მომზადება,
რომელსაც შეეძლება შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების
სხვებისათვის გაცნობა და გადაცემა.
საგანმანათლებლო
პროგრამის ფარგლებში მაგისტრანტი
შეძლებს:
• თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული
სრულყოფისათვის აუცილებელი სპეციალური დისციპლინების
სიღრმისეულ დაუფლებას;
• სოციალურ-ეკონომიკური
პროცესების
ანალიზის
თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიათა ათვისებას;
• კულტურისა
და
ხელოვნების
მართვის
სფეროში
აქტუალური პრობლემების გამოკვეთასა და სრულფასოვან
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შედეგები

ანალიზს;
• ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას.
მნიშვნელოვანია
საგანმანათლებლობო
პროგრამის
აქტუალურობა და მნიშვნელობა, რადგან ბაზარზე მზარდი
მოთხოვნის მიუხედავად, საქართველოში კულტურისა და
ხელოვნების მართვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე
სპეციალისტების საგრძნობი დეფიციტია. საქართველოში
კულტურისა და ხელოვნების სფეროს მართვის მაგისტრის
აკადემიური
ხარისხის
მქონე
კადრების
მომზადების
აუციელებლობა განპირობებულია:
• ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი
ხელისუფლების მართვის საშუალო და დაბალი რგოლების
შესაბამის
თანამდებობებზე
მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტების მოზიდვის აუცილებლობით;
• საბაზრო
ეკონომიკის
პირობებში
კულტურისა
და
ხელოვნების
სფეროს
როგორც
არაკომერციული
ისე
კომერციული სექტორების განვითარების ინტერესებით;
•
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებში
მართვის სპეციალისტების საჭიროებით;
წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის
წარმატებით
განხორციელების განმაპირობებელი ფაქტორებია:
• შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალი, რომელიც საფუძვლიანად იცნობს
კულტურისა და ხელოვნების დარგის განვითარების ისტორიას,
თანამედროვე მდგომარეობასა და პერსპექტივებს, აგრეთვე
მართვის თეორიასა და პრაქტიკას;
• უნივერსიტეტში
არსებული
კარგი მატერიალურტექნიკური ბაზა;
• საქართელოში კულტურისა და ხელოვნების დარგის
/ქვედარგების/ მართვის დოქტორის ხარისხის დაუფლების
მსურველთა არსებობა;
•
აუცილებლობის შემთხვევაში პროგრამის ზოგიერთი
კომპონენტის
საზღვარეთულ უნივერსიტეტებში გავლის
შესაძლებლობა.
ა) ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრი ფლობს:
 მენეჯმენტის არსისა და სოციალური მნიშვნელობის,
კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მენეჯერის საქმიანობის
სიღმისეულ ცოდნას;
 კვლევისა
და
მართვის
თანამედროვე
მეთოდების,
მარკეტინგის მენეჯმენტის, კონფლიქტებისა და რისკების
მართვის, ანტიკრიზისული და ინოვაციური მენეჯმენტის,
ხელმძღვანელობის სტილისა და მართვის ეფექტიანობის,
არაკომერციული
ორგანიზაციებისა და კულტურისა და
ხელოვნების სფეროს მართვის შესახებ ღრმა ცოდნას;
 სრულ ინფორმაციას
მსოფლიოსა და საქართველოში
კულტურისა
და
ხელოვნების
სფეროში
მიმდინარე
თანამედროვე ტენდენციებსა და მართვის სისტემებს.
 მართვის, ეროვნულ ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა
და მოვლენების შესახებ, რაც
აუცილებელია
სწორი
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მენეჯერული გადაწყვეტილებების მისაღებად.
მაგისტრი გარკვეულია:
•
საქართველოს
კულტურისა
და
ხელოვნების
განვითარების ისტორიის, თანამედროვე მდგომარეობისა და
პერსპექტივების,
აღნიშნული სფეროს ეფექტიანი მართვის,
ორგანიზაციული
სტრუქტურის
სრულყოფის
საკვანძო
საკითხებში.
მაგისტრს გაცნობიერებული აქვს:
• პროფესიული ცოდნის მთლიანი სისტემის, მენეჯმენტის
თანამედროვე
კონცეფციების,
სტრატეგიებისა
და
მიდგომების, მართვის ძირითადი ფუნქციების შინაარსი და
მოთხოვნები.
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
მაგისტრს შეუძლია:
 უპირატესად კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მართვისა
და
ადმინისტრირების
საკვანძო
საკითხებთან
დაკავშირებული ამოცანების დაგეგმვა და პროფესიულ
დონეზე
დამოუკიდებლად
განხორციელება
კვლევის
უახლესი მეთოდებისა და
მიდგომების გამოყენებით;
• აუცილებლობის შემთხვევაში, შეძენილი გამოცდილების
მეცნიერების განვითარებისა და
ცვალებადი სოციალური
პრაქტიკის
გათვალისწინებით
გადაფასება,
თავისი
ინტელექტუალური პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენება;
• კულტურისა და ხელოვნების სფეროს პროექტებისა და
პროგრამების შედგენა და რეალიზების პროცესში აქტიურად
მონაწილეობა;
მაგისტრი ფლობს:
• მენეჯერის, ანალიტიკური,
სამეცნიერო-კვლევითი
და
სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობისათვის აუცილებელ
უნარ-ჩვევებს;
 რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების
ანალიზის,
მოსაზრებების
ჩამოყალიბებისა
და
დაინტერესებული და უფლებამოსილი პირებისათვის კვლევის
შედეგების გაცნობის უნარს.
გ) არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი:
• კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფეროში არსებული
მნიშვნელოვანი
პრობლემების
და
კონკრეტული
სიტუაციების, უახლესი ინფორმაციისა და
მონაცემების
სისტემური ანალიზის, შეფასებისა და
განზოგადების
საფუძველზე ლოგიკური დასკვნების გაკეთების უნარი;
• რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების
ანალიზის,
მოსაზრებების
ჩამოყალიბებისა
და
დაინტერესებული და უფლებამოსილი პირებისათვის კვლევის
შედეგების გაცნობის უნარი.
დ) კომუნიკაციის უნარი:
• თანამედროვე
საინფორმაციო
და
საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების
თავისუფლად და შემოქმედებითად
გამოყენების საფუძველზე
კულტურისა და
ხელოვნების
მართვის
საკითხებზე
მოხსენებების,
ანგარიშების,
რეფერატების, სტატიების წერილობითი სახით მომზადების
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უნარი;
• კულტურისა
და
ხელოვნების
მართვის
საკითხებზე
აკადემიურ წრეებსა და სპეციალისტებთან კომპეტენტურად
მსჯელობის, აგრეთვე, საკუთარი მოსაზრებების
როგორც
მშობლიურ, ასევე
უცხო ენაზე (ენებზე) პრეზენტაციის
უნარი.
ე) სწავლის უნარი:
• სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და
განხორციელების, მიღებული ცოდნის გაღრმავების უნარი;
• სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
ბიზნესის ადმინისტრირების (ხელოვნების მენეჯმენტი) შესახებ
ახალი, ზოგადი და პროფესიული ცოდნის შეძენის უნარი;
• მეცნიერისა
და
პედაგოგის
უნარ-ჩვევები,
რაც
კვალიფიკაციის
შემდგომი
ამაღლების
და
უმაღლესი
განათლების მომდევნო საფეხურზე (დოქტორანტურაში)
სწავლის გაგრძელების საშუალებას იძლევა.
ვ) ღირებულებები - კულტურისა და ხელოვნების მართვის
სფეროში ღირებულებებისადმი
თავისი
და
მასთან
ურთიერთობაში მყოფთა დამოკიდებულების შეფასება და
ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.
პროგრამის განვითარება

სამაგისტრო პროგრამის “ხელოვნების მენეჯმენტი”განვითარება
შესაძლებელია შემდგომი აკადემიური ხარისხის მოპოვებით
სადოქტორო დონეზე.
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Sefaseba

samagistro programis farglebSi studentis codnis Sefaseba xdeba ori
standartiT:
1. saswavlo
komponentebis
(moduli,
kursi)
Sefaseba
xdeba
saqarTveloSi moqmedi samarTlebrivi regulaciebis (saqarTvelos
ganaTlebisa da mecnierebis ministris brZaneba #3 05.01.2007 –
sworeba #785 – 21.09.2009) Sesabamisad:
dadebiTi Sefasebebi:
A friadi - maqsimaluri Sefasebis 91% da meti;
B Zalian kargi - maqsimaluri Sefasebis 81-90%;
C kargi - maqsimaluri Sefasebis 71-80%;
D damakmayofilebeli - maqsimaluri Sefasebis 61-70%;
E sakmarisi - maqsimaluri Sefasebis 51-60%;
uaryofiT Sefasebebi:
FX ver Caabara - maqsimaluri Sefasebis 41-50%, rac niSnavs, rom
students
Casabareblad
meti
muSaoba
sWirdeba
da
eZleva
damoukidebeli muSaobiT
damatebiT gamocdaze
erTxel gasvlis
ufleba.
F CaiWra - maqsimaluri Sefasebis 40% da naklebi, rac niSnavs, rom
studentis mier Catarebuli samuSao ar aris sakmarisi da mas sagani
axlidan aqvs Sesaswavli.
სასწავლო კურსების შეფასების სისტემა, სახეები და კრიტერიუმები დაწვრილებით
გაწერილია დოკუმენტში „თეორიული კურსების შეფასების სისტემა და შეფასების
კრიტერიუმები“, რომელიც განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

2. programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromis (arsebobis
SemTxvevaSi) Sefaseba xdeba Semdegi
normatiuli dokumentis
moTxovnebis gaTvaliswinebiT: „saqarTvelos SoTa rusTavelis
Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetSi weriT naSromTa
Sesrulebis standartebi“ (damtkicebulia universitetis akademiuri
sabWos dadgenilebiT 2010 wlis 20 dekembers, oqmi #5 – ix. qvemoT).
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samagistro naSromis
SeTanxmebiT.
samagistro
naSromis
dadgenil moTxovnebs.

Temas
forma

magistranti
unda

SearCevs

akmayofilebdes

xelmZRvanelTan
universitetSi

programis mixedviT warmodgenili Teoriuli naSromebis (referati –
analitikuri ese; samagistro – sakvalifikacio naSromi) Sefasebis sqema:

##
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.

მაქსიმალური შესაძლო
ქულა
ტექნიკური მხარე
30
ენობრივი გამართულობა
10
გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება
5
გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე
5
სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა
10
შინაარსობრივი მხარე
50
შინაარსის სრულყოფილება
20
აქტუალურობა
10
ორიგინალობა
10
დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება
5
კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა
5
პრეზენტაბელურობა
20
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების, ვიზუალური
10
მასალის არსებობა
მეტყველების კულტურა
10
სულ:
100
კრიტერიუმი

samagistro
programis
farglebSi
studentis
mier
warmodgenili
saprezentacio proeqtis Sefaseba xdeba Semdegi standartiT:

prezentacia _ 30 qula
1. zepiri prezentacia _ 10 qula (jgufis TiToeuli wevri
warmoadgens proeqtis sakuTar namuSevars)
2. proeqtis saerTo Sefaseba _ 10 qula (yvelas emateba 10 qula)
3. kamaTisa da dacvis unari _ 10 qula
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