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winamdebare katalogSi mocemulia informacia saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis kino-tele
fakultetis Sesaxeb; ganTavsebulia kino-tele fakultetze moqmedi
sabakalavro, samagistro da sadoqtoro saganmanaTleblo programebis
anotaciebi. warmodgenilia programebis dasaxeleba misaniWebeli
kvalifikacia, miznebi, swavlis Sedegebi, asaTvisebeli kreditebis raodenoba
da Sefasebis wesi.
katalogi gankuTvnilia studentebisa da yvela im dainteresebuli pirisaTvis,
visac surs, miiRos informacia saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da
kinos saxelmwifo universitetis saganmanaTleblo saqmianobis Sesaxeb.

universitetis misamarTi:
0108, Tbilisi,
rusTavelis prospeqti # 19
tel.: 96 01 46
veb-gverdi: http://www.tafu.edu.ge

sakontaqto pirebi:

 universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris xelmZRvaneli Tamar
vefxvaZe

 kino-tele fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris
xelmZRvaneli TinaTin Wabukiani
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kino-tele fakulteti

fakultetze swavla xorcieldeba sam safexurze.

 bakalavriati – saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
Seesabameba 240 kredits; swavla xorcieldeba 4 wliani swavlebis vadiT
da kursdamTavrebuls eniWeba bakalavris xarisxi;

 magistratura - saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
Seesabameba 120 kredits; swavla xorcieldeba 2 wliani swavlebis vadiT
da kursdamTavrebuls eniWeba Sesabamisi kvalifikaciis magistris
xarisxi;

 doqtorantura - saganmanaTleblo programa, romlis moculoba
Seesabameba 180 kredits; swavla xorcieldeba 3 wliani swavlebis vadiT
da kursdamTavrebuls eniWeba Sesabamisi kvalifikaciis doqtoris
xarisxi;

fakultetze xorcieldeba  4 saganmanaTleblo programa. aqedan 2
sabakalavro, 1 – samagistro, 1 sadoqtoro.
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I bakalavriati

აუდიო–ვიზუალური რეჟისურა
(მხატვრული კინოს რეჟისურა, დოკუმენტური კინოს რეჟისურა, ტელერეჟისურა,

ანიმაციური კინოს რეჟისურა, ხმის რეჟისურა)

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

აუდიო–ვიზუალური რეჟისურა
(მხატვრული კინოს რეჟისურა, დოკუმენტური კინოს
რეჟისურა, ტელერეჟისურა, ანიმაციური კინოს
რეჟისურა, ხმის რეჟისურა)

საფეხური ბაკალავრიატი

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

აუდიო ვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

240 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა 8 სემესტრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

საუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტურები და ერთიანი
ეროვნული გამოცდები (საგნები: ქართული ენა და
ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხო ენა.
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
- მეოთხე საგანი სავალდებულო არ არის).

დასაქმების სფერო კინემატოგრაფი (მხატვრული და დაკუმენტური
პროფილის ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, შემოქმედებითი
პროექტი და სხვ.); კინოწარმოება; სახელოვნებო
პროფილის დაწესებულებები; ტელევიზია –
სატელევიზიო  წარმოება; სატელევიზიო ფილმები,
დადგმები, სერიალები, შოუ–პროგრამები;
პერფორმანსები; რადიო; გასართობი ცენტრები;
შემოქმედებითი  სტუდიები და სახელოსნოები;
აუდიო–ვიზაულური სტუდიები, ფონოტეკები,
პროფილური კულტურულ–საგანმანათლებლო
დაწესებულებები (მათ შორის საარქივო); ხმის ჩამწერი
სტუდიები; კინო–ტელე ლაბორატორიები; სარეკლამო
სამსახურები და სხვ.

ზოგადი დახასიათება

და

პროგრამის მიზანი

კინო–ტელე ფაკულტეტის „აუდიო–ვიზუალური
რეჟისურის“ აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა
ამზადებს დამდგმელ რეჟისორს ხუთი
პროფილით/სპეციალობით:

1. მხატვრული კინოს რეჟისურა;
2. დოკუმენტური კინოს რეჟისურა;
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3. ტელერეჟისურა;
4. ანიმაციური კინოს რეჟისურა;
5. ხმის რეჟისურა.

თითოეული პროფილი/სპეციალობა შეიცავს
სპეციფიურ ასპექტებს, რაც, განაპირობებს სწავლების
შესაბამის თავისებურებებს, თუმცა, მათ აერთიანებთ
აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების რეჟისურის
სწავლების ერთიანი პრინციპი, რომელიც
ხორციელდება ყოველი სეგმენტისათვის
ნიშანდობლივი და აუცილებელი მეთოდოლოგიით.
პროგრამაში, ზოგად დახასიათებასთან ერთად,
დეტალურად არის წარმოდგენილი ხუთივე
პროფილის/სპეციალობის სწავლების აღწერა შესაბამისი
სასწავლო გეგმებისა და ვერბალური ნაწილის
თანხლებით.
კინო–ტელე ფაკულტეტის „აუდიო–ვიზუალური
რეჟისურის (მხატვრული კინოს რეჟისურა,
დოკუმენტური კინოს რეჟისურა, ტელერეჟისურა,
ანიმაციური კინოს რეჟისურა, ხმის რეჟისურა)“ –
ქვემოთ – „აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ –
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს
შესაბამისი პროფილის დამდგმელ რეჟისორს, რომელიც
ფლობს პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძვლებს.
პროგრამა  აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
კონკრეტული სფეროს (მხატვრული კინო,
დოკუმენტური კინო, ტელევიზია, ანიმაციური კინო,
ხმოვან–ხედვითი სტრუქტურა) დამდგმელი რეჟისორის
პროფესიის ფუნდამენტური კანონების შესწავლის
შედეგად, უზრუნველყოფს მხატვრული კინოს,
დოკუმენტური კინოს და აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნების სხვა ნებისმიერი პროფილის დამდგმელ
რეჟისორად ჩამოყალიბებას. ამასთან, პროგრამა
ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივ, ასევე
საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეში მოღვაწე
პროფესიონალი სპეციალისტების აღზრდაზე.
„აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ აკადემიური
პროგრამის სწავლების უზრუნველყოფა ხდება
შემოქმედებითი სახელოსნოს პრინციპით.

საგანმანათლებლო პროგრამა არის აკადემიური
კვალიფიკაციის, მასში გათვალისწინებულია როგორც
თეორიული კურსები, რომლებიც ავითარებს
მომავალი სპეციალისტის საბაზო ჰუმანიტარულ
განათლებას და განათლებას ხელოვნების სფეროში, -

ასევე პრაქტიკულ – შემოქმედებითი კურსები,
რომლებიც ორიენტირებულია აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნების დამდგმელი რეჟისორის პროფესიისათვის
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აუცილებელი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენაზე და
ქმნის აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების დამდგმელი
რეჟისორის პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძველს.
პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტის შემოქმედებითი
ინდივიდუალობის ფორმირებასა და განვითარებას.
მეცადინეობები მიმდინარეობს უმაღლესი
სასწავლებლის ყველა აკადემიური სახეობით:

სალექციო, სემინარული, პრაქტიკულ-ჯგუფური და
ინდივიდუალური მეცადინეობების სახით, საკურსო
ნამუშევრების (ეტიუდები, ვიდეოფილმები, სარეკლამო
რგოლები) და დამამთავრებელი, შემაჯამებელი
საკვალიფიკაციო შემოქმედებიტი პროექტის (ფილმი –
მხატვრული, დოკუმენტური,
ანიმაციური/ტელეპროექტი) წარმოდგენით.

„აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის (მხატვრული კინოს
რეჟისურა, დოკუმენტური კინოს რეჟისურა,
ტელერეჟისურა, ანიმაციური კინოს რეჟისურა, ხმის
რეჟისურა)“ საბაკალავრო პროგრამის მიზანი სრულად
შეესაბამება საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მისიას, რომლის ერთ–ერთი ძირითადი ვექტორია
ხელოვნების ფუნდამენტური დარგების (მათ შორის,
პრიორიტეტულად თეატრალური, კინო–ტელე,
ქორეოგრაფიული, მუსიკალური და სხვა) განვითარება
და ამავე დარგების კვლევა. აღნიშნულ კონტექსტში
„აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ საბაკალავრო
პროგრამა უზრუნველყოფს აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნების განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას –
მოამზადოს თანამედროვე აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნების (კინემატოგრაფი, ტელევიზია, ანიმაცია...)
პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური დამდგმელი
რეჟისორი, რომელიც პროგრამის ათვისების შედეგად
მიღებული როგორც პროფესიული, შემოქმედებითი
ასევე ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული
იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო მზარდ
მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ
მსოფლიო მასშტაბით.
პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა
მიხედვით სტუდენტთა მიღება ყოველწლიურად ხდება
დასაქმების ბაზარის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს „აუდიო–
ვიზუალური რეჟისურის (მხატვრული კინოს რეჟისურა,
დოკუმენტური კინოს რეჟისურა, ტელერეჟისურა,
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ანიმაციური კინოს რეჟისურა, ხმის რეჟისურა)“
სპეციალობის სტუდენტთა მიღებასა და მომზადებას
ყოველწლიურად, საქართველოში არსებული
კინოინდუსტრიის, სატელევიზიო სივრცისა (ტელე–
რადიო არხების), სარეკლამო სამსახურებისა და ხმის
ჩამწერი სტუდიების  რაოდენობისა და დამდგმელ
რეჟისორთა მიმართ მათი  მოთხოვნებისა თუ
დაკვეთების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე,
„მხატვრული კინოს რეჟისურისა“, და
„ტელერეჟისურის“ სპეციალობებზე სტუდენტთა მიღება
ხდება ყოველწლიურად, საშუალოდ – 7–10 სტუდენტის
რაოდენობით, საზოგადოებრივი დაკვეთის
შესაბამისად. თუმცა, რამდენადაც „ანიმაციური კინოს
რეჟისურის“, „დოკუმენტური კინოს რეჟისურისა“ და
„ხმის რეჟისურის“ სპეციალობებზე საზოგადოებრივი
დაკვეთა შედარებით მცირეა, ამ სპეციალობაზე
მსურველთა მიღება და მომზადება ხორციელდება
შეზღუდული რაოდენობით: ყოველ 4 წელიწადში
ერთხელ – „დოკუმენტური კინოს რეჟისურის“
სპეციალობაზე – 5 –სტუდენტი, „ხმის რეჟისურის“
სპეციალობებზე – 10 – 15 სტუდენტი, „ანიმაციური
კინოს რეჟისურის“ სპეციალობაზე – 5–7 სტუდენტი –
საზოგადოებრივი დაკვეთის საჭიროებისა და შრომის
ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით.
ამდენად, „აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“
(მხატვრული კინოს რეჟისურა, დოკუმენტური კინოს
რეჟისურა, ტელერეჟისურა, ანიმაციური კინოს
რეჟისურა, ხმის რეჟისურა)“ საბაკალავრო პროგრამა
ორიენტირებულია შრომის ბაზარსა და მოთხოვნებზე.

„აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ საბაკალავრო
პროგრამის მიზანია – სტუდენტებს შეასწავლოს
აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების შესაბამისი
სპეციალობის (მხატვრული კინო, დოკუმენტური კინო,
ტელესივრცე, ანიმაციური კინო, ხმოვან–ხედვითი
სტრუქტურა)“ დამდგმელი რეჟისორის პროფესიის
ძირითადი ელემენტები, საბაზისო ცოდნა, რომელიც
უზრუნველყოფს აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
დამდგმელი რეჟისორის მიერ შესაბამისი სპეციალობის
არსის გაცნობიერებას, დარგის მთავარი პრინციპებისა
და რეჟისურის პროფესიულ–შემოქმედებითი
საფუძვლების საბაზისო ცოდნას.
პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, მის კურსდამთავრებულს
გაუკვალოს გზა აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
დამდგმელი რეჟისორის პროფესიის უმთავრესი
მიზნის – მხატვრულ–შემოქმედებითი პროდუქციის –
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აუდიო–ვიზუალური პროექტის – ფილმის
(მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური),
ტელეპროექტის (სატელევიზიო ფილმი, ვიდეორგოლი,
რეკლამა, გასართობ – შემეცნებითი, საინფორმაციო,
სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური,
კულტურულ–საგანამათლებლო პროექტები და სხვ.),
აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების ნიმუშების ხმოვან–
ხედვითი სტრუქტურის შექმნის, შემოქმედებითი
პროცესის პროფესიულ დონეზე დაგეგმვისა და
განხორციელებისაკენ; გამოუმუშაოს პროფესიულ–
შემოქმედებითი ჩვევების ათვისებისა და მათი
პრაქტიკული რეალიზების უნარი. ამდენად,
პროგრამის თითოეული მოდული, კურსი თუ სხვა
კომპონენტი ემსახურება აღნიშნული მიზნის
განხორციელებას (იხ. ქვემოთ).
პროგრამა მიზნად ისახავს, როგორც ადგილობრივ,
ასევე საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეზე
ორიენტირებული თანამედროვე დამდგმელი
რეჟისორის აღზრდას აუდიო – ვიზუალური
მიმართულებით, რომელიც მზად იქნება
პროფესიული შემოქმედებითი საქმიანობისათვის
როგორც კინემატოგრაფში (მხატვრული,
დოკუმენტური, ანიმაციური), ასევე აუდიო–
ვიზუალურ შოუ-სანახაობებში, ტელევიზიასა და
რადიოში, ნებისმიერ სარეკლამო სამსახურებსი, ხმის
ჩამწერ სტუდიებში, აუდიო–ვიზუალურ საარქივო
სამსახურებში, აუდიო–ვიზუალურ წარმოდგენებსა და
პერფომანსებში.

შედეგები პროგრამაში სწავლის შედეგები  და კომპეტენციები
წარმოდგენილია თითოეული სპეციალობის სპეციფიკის
მიხედვით. პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი
(დესკრიპტორი)

ა) ცოდნა და გაცნობიერება აქვს აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
თავისებურებების ფართო, საბაზისო ცოდნა. აქვს
მსოფლიო კლასიკური სალიტერატურო,
დრამატურგიული და მუსიკალური მემკვიდრეობის
აკადემიური ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს  აუდიო–
ვიზუალური ხელოვნების არსი, იცნობს დარგის მთავარ
პრინციპებს: იცის დრამატურგიული ნაწარმოებისა და
ლიტერატურული პირველწყაროს ეკრანზე (კინო, ტელე)
გადატანის უმთავრესი კანონზომიერებები.
აცნობიერებს მსახიობთან, შემოქმედებით
კოლექტივთან, გადამღებ ჯგუფთან, შემოქმედებით
პარტნიორებთან ურთიერთობის ნიუანსებს. იცის
საეკრანო (კინო, ტელე) ენაზე მოქმედების ორგანული
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გადატანა, კადრირება, რეპეტიციები – მსახიობის
ვერბალურ–პლასტიკური მოქმედების სწორად
წარმართვა  და მისი დაქვემდებარება მოცემული
კონცეფციისა და შემოქმედებითი ამოცანისადმი. იცის,
როგორ  შექმნას შემოქმედებითი კონცეფცია,
თითოეული საეკრანო  გმირის – პერსონაჟის
მხატვრული სახის გათვალისწინებით. იცის გადაღების
პროცესის დგეგმვა, მონტაჟი, გახმოვანება და პროექტის
სრული რეალიზაცია.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს ლიტერატურული პირველწყაროს,
დრამატურგიული ნაწარმოების გააზრებისა და
ინტერპრეტაციის უნარი, აქვს შემოქმედებითი
კონცეფციის პრაქტიკულად ჩამოყალიბებისა და
პრაქტიკული ხორცშესხმის უნარი, აქვს საკუთარ თავზე
მუშაობის უნარი, აქვს როგორც შემოქმედებით
კოლექტივთან, ასევე თითოეულ მსახიობთან
ინდივიდუალური მუშაობის უნარი, ფილმისა
(მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური...) თუ
ტელეპროექტის ფინანსური და კრეატიული ასპექტებით
დაგეგმვის უნარი, აქვს რეჟისორ–რეპეტიტორთან,
დამდგმელ მხატვართან, კოსტუმების მხატვართან,
სცენარის ავტორთან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან,
მხატვარ–გრიმიორთან, გამნათებელთან,
დეკორატორთან და ა.შ. გუნდური მუშაობის უნარი.
აქვს მაყურებელზე ემოციური და ინტელექტუალური
ზემოქმედების მიღწევის უნარი, აქვს ობიექტური
თვითშეფასების უნარი.

გ) დასკვნის უნარი დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი პროფესიულ–
შემოქმედებითი უნარების ანალიზის საფუძველზე აქვს
ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების,
შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვისა და
განხორციელების უნარი. შეუძლია აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი
(ლიტერატურული პირველწყაროს შინაარსობრივი,
კონცეპტუალური მხარე, ავტორისეული
ინდივიდუალობა, იკონოგრაფიული მასალები,
ავტორის მხატვრული ჩანაფიქრი და სხვ.) მონაცემების
შეგროვება, განმარტება და მათი სისტემატიზაცია–
კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ კონტექსტში
არსებული გამოცდილების, მიღწევების, მონაცემებისა
და/ან სიტუაციების ანალიზი და დასაბუთებული
დასკვნის ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით და
გადამღებ ჯგუფთან, კოლეგებთან, დარგის
სპეციალისტებთან, პარტნიორებთან, მაყურებელთან.
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იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით
აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების სფეროში, შეუძლია
მათი შემოქმედებითად გამოყენება, საჯარო
დემონსტრირება. შეუძლია კომუკაცია როგორც
ვერბალურ, ასევე არავერბალურ (პლასტიკის ენა)
დონეზე. აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის საბაზო
უნარ–ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე, აქვს
საფესტივალო კომუნიკაციის გამოცდილება.

ე) სწავლის უნარი შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული
სპექტრი. გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი
სწავლისა და შემდგომი პროფესიული/შემოქმედებითი
ზრდისა და დაოსტატების პროცესს. შეუძლია
საკუთარი სწავლისა და შემოქმედებითი
დაოსტატების პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლისა და
შემოქმედებითი დაოსტატების საჭიროებების
დადგენა.

ვ) ღირებულებები მონაწილეობს აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
ღირებულებების ფორმირების პროცესში და თავად
ქმნის ღირებულებებს: კერძოდ, ეკრანულ თუ
საეთერო წარმოდგენებს/ფილმებს, სანახაობრივ
აუდიო–ვიზუალურ პროექტებს, მხატვრულ სახეებს,
სანახაობრივ ელემენტებს და სხვ. ადეკვატურად
აფასებს აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს.

პროგრამის განვითარება „აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ საბაკალავრო
პროგრამის განვითარება შესაძლებელია შემდგომი
აკადემიური ხარისხის მოპოვებით  სამაგისტრო
დონეზე, თუ სტუდენტს სურვილი და მოტივაცია აქვს
მოიპოვოს შემდგომში შემოქმედებითი პედაგოგიური
მუშაობის უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა
გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.
ამასთან, „აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“
საბაკალავრო პროგრამა ზემოაღნიშნული
კომპეტენციების შედეგად განაპირობებს
კურსდამთვარებულთა კონკურენტუნარიანობას
როგორც დასაქმების ბაზარზე, ასევე განათლების
შემდგომ საფეხურზე. საშუალო სტატისტიკური
მონაცემებით, პროგრამის კურსდამთავრებულთა 60%
დასაქმებულია სპეციალობის მიხედვით, ხოლო 20%
სწავლას აგრძელებს  მაგისტრატურაში (პროცენტის
მაჩვენებლები აქ განპირობებულია იმით, რომ
პროფესიონალ აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
დამდგმელ რეჟისორთა დიდ ნაწილს სურვილი აქვს
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პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მუშაობისა, ხოლო
შედარებით მცირე ნაწილი ირჩევს შემდგომ აკადემიურ
საფეხურს – შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის
უფლების მოსაპოვებლად).
„აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ საბაკალავრო
პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრასა და,
უშუალოდ, პროგრამის განვითარების პროცესში
მონაწილეობენ როგორც დამსაქმებლები (რომლებიც,
სწავლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად თავად
წარმოადგენენ აკადემიურ პერსონალს), ასევე
აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები
(თვითმართველობა) და კურსდამთავრებულები
(შემდგომში – მასწავლებლების სახით).

სწავლების
მეთოდოლოგია

„აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ საბაკალავრო
პროგრამაზე სწავლების აუცილებელი წინაპირობაა
სტუდენტის შერჩევა ინდივიდუალური შემოქმედებითი
საშემსრულებლო უნარების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამა ორიენტირებულია ამ უნარების
განვითარებასა და მაღალ პროფესიულ ხარისხში
აყვანაზე. ამ მიზნის მიღწევა შესძლებელი ხდება
სწავლების ადეკვატური მეთოდების გამოყენებით.
„აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ საბაკალავრო
პროგრამით სწავლების პროცესში, რომელიმე
კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია
მხოლოდ ერთი მეთოდით. პროფესორს სწავლების
პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება,
ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას.
მაგ., ლექციაზე ლექტორი სალექციო მასალას
ვიზუალური პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს,
რომელსაც თან ახლავს ვერბალური განმარტება;
იმართება დისკუსია, სტუდენტს დამოუკიდებელი
მუშაობის შესასრულებლად მიეცემა დავალება,
რომელსაც იგი ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით,

ჩანაწერის გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად,

სწავლება-სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს
ავსებენ და ერთმანეთს ერწყმიან.

რამდენადაც „აუდიო–ვიზუალური რეჟისურის“ საბაკალავრო პროგრამაში სტუდენტის
ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები  იდენტურია ხუთივე სპეციალობისათვის
(მხატვრული კინოს რეჟისურა, დოკუმენტური კინოს რეჟისურა, ტელერეჟისურა,
ანიმაციური კინოს რეჟისურა, ხმის რეჟისურა), ყოველი კონკრეტული სპეციალობის
დახასიათებისას წარმოდგენილი იქნება მათ შორის განმასხვავებელი
პროფესიული/დარგობრივი კომპეტენციები შესაბამის სასწავლო გეგმებთან
(კურიკულუმებთან) ერთად.
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ა) სპეციალობა- მხატვრული კინოს რეჟისურა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

მხატვრული კინოს დამდგმელი რეჟისორი მუშაობს შესაბამისი სპეციალობის ნებისმიერი
ხასიათის აუდიო–ვიზუალური შემოქმედებითი პროექტის – მხატვრული ფილმის
განხორციელებასა და შემოქმედებითი პროცესის მსვლელობაზე. მას შეუძლია დაგეგმოს და
ჩამოაყალიბოს მხატვრული ჩანაფიქრი. იგი ფლობს ოპერატორის, მხატვრის, მსახიობის
ოსტატობის, მონტაჟის ხელოვნების, კომპოზიციის, განათების ძირითადი საფუძვლების
ცოდნასა და ზოგად პრინციპებს, გადაღების ტექნიკური უზრუნველყოფის თავისებურებებს,
ჯგუფური და ინდივიდუალური შემოქმედებითი მუშაობის ჩვევებს. მხატვრული კინოს
დამდგმელი რეჟისორის კომპეტენციაში შედის აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის – როგორც
სრულმეტრაჟიანი, ასევე მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის გადაღების მხატვრულ-
შემოქმედებითი ორგანიზება და დაგეგმვა.
მხატვრული კინოს დამდგმელ რეჟისორს შეუძლია კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და ეთიკური
ნორმების გამოყენებით. შეუძლია საქმიანობა მხატვრული კინემატოგრაფის როგორც
სტანდარტული, ასევე ზოგიერთი გამორჩეული/ახალი მეთოდების და პროფესიული
ღირებულებების გამოყენებით; შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი ჟანრისა და ფორმატის
მხატვრული ფილმის გადაღება დამოუკიდებლად, შეუძლია გადასაღებ მოედანზე მსახიობთა
და, ზოგადად, შემოქმედებითი ჯგუფის მომზადება კადრისთვის. გადასაღები მოედნის
ორგანიზება და დაგეგმვა. შეუძლია ორგანიზაციულ – ტექნიკური მხარის მოწესრიგება და
ზრუნვა შემოქმედებითი პროცესის წარმატებით დასრულებაზე,

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები
 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–

ვიზუალური) გამოყენების უნარი
 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
 ახალი იდეების გენერირების უნარი
 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 ჯგუფში მუშაობის უნარი
 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი
 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი



14

 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი
 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება
 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი
 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები
 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების არსის გაცნობიერება
 რეჟისურის პროფესიული საფუძვლების ფლობა
 მხატვრული ფილმის შექმნის უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა
 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა
 შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი
 დრამატურგიული პირველწყაროს ეკრანული ანალიზი
 ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა
 არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების

უნარი
 მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია
 კადრირება და კომპოზიციის აგების უნარი
 გადამღებ კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი
 გადაღების წინ რეპეტიციების წარმართვის უნარი
 კლასიკური და თანამედროვე სალიტერატურო–დრამატურგიული მონაპოვარის

გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი
 ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი
 მსახიობთან მუშაობის უნარი
 აზრის საეკრანო–საეთერო მეტყველებაში გადატანის უნარი
 მეტაფორული აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან: მსახიობთან, დუბლიორთან, მხატვართან, სცენარის

ავტორთან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, ტექნიკურ პერსონალთან,
დრამატურგთან მუშაობის უნარი

 მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი
ასახვის უნარი

 დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი
 კონცეპტუალური აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების

მიღების უნარი
 ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი
 შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი
 ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი
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კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა აუდიო ვიზუალური ხელოვნების
ბაკალავრი.
ბ) სპეციალობა- დოკუმენტური კინოს რეჟისურა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

დოკუმენტური ფილმის რეჟისორი მუშაობს  კინო – ტელე წარმოების ამ სახეობისთვის
დამახასიათებელი ნებისმიერი ჟანრის ფორმისა და ხასიათის აუდიო–ვიზუალური პროექტის
განხორციელებაზე, შემოქმედებითი პროცესის დაგეგმვასა და ორგანიზებულ მსვლელობაზე.
განვითარებული აქვს ინტელექტუალური სოციალური და პრაქტიკული უნარი, რაც
გამოიხატება – თემის მასალის მოპოვება-ანალიზსა და კრიტიკულ აზროვნებაში, გააზრებასა
და იტერპრეტაციაში; მას შეუძლია დოკუმენტური მასალის, ჟანრის სპეციფიკიდან
გამომდინარე შემოქმედებითი  ორგანიზება, მონტაჟური აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის
შექმნა. იგი ფლობს კინოოპერატორის ოსტატობას, მონტაჟის ხელოვნებას და რეპორტიორის
ხელოვნებას. ჯგუფური და ინდივიდუალური შემოქმედებითი მუშაობის ჩვევებს. რეჟისორის
კომპეტენციაში შედის როგორც საწყისი ორგანიზაცია, ასევე რეჟისორული დოკუმენტურ-
ქრონიკალური მასალის მხატვრულ-შემოქმედებით ორგანიზება და დაგეგმვა.
დოკუმენტური კინოს რეჟისორს შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა ნებისმიერ ტელე–კინო
სივრცეში. პროექტის დამოუკიდებლად მომზადება და პროექტის განვითარება გადასაღებად.
ჯგუფისა და გადასაღები მოედნის ორგანიზება.
ძირითადი საქმიანობა: ორგანიზაციულ – ტექნიკური მხარის მოწესრიგება, და ზრუნვა
შემოქმედებითი პროცესის წარმატებით დასრულებაზე.

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები
 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–

ვიზუალური) გამოყენების უნარი
 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
 ახალი იდეების გენერირების უნარი
 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 ჯგუფში მუშაობის უნარი
 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი
 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი
 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
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 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი
 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება
 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი
 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები
 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების არსის გაცნობიერება
 რეჟისურის პროფესიული საფუძვლების ფლობა
 დოკუმენტური ფილმის შექმნის უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა
 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა
 შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი
 დრამატურგიული პირველწყაროს ეკრანული ანალიზი
 ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა
 არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების

უნარი
 მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია
 კადრირება და კომპოზიციის აგების უნარი
 გადამღებ კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი
 გადაღების წინ რეპეტიციების წარმართვის უნარი
 კლასიკური და თანამედროვე სალიტერატურო–დრამატურგიული მონაპოვარის

გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი
 ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი
 მსახიობთან მუშაობის უნარი
 აზრის საეკრანო–საეთერო მეტყველებაში გადატანის უნარი
 მეტაფორული აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან: მსახიობთან, დუბლიორთან, მხატვართან, სცენარის

ავტორთან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, ტექნიკურ პერსონალთან,
დრამატურგთან მუშაობის უნარი

 მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი
ასახვის უნარი

 დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი
 კონცეპტუალური აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების

მიღების უნარი
 ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი
 შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი
 ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი

კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა აუდიო ვიზუალური ხელოვნების
ბაკალავრი.
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გ) სპეციალობა- ტელერეჟისურა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

დამდგმელი ტელერეჟისორი მუშაობს  სატელევიზიო კინო და აუდიო–ვიზუალური
წარმოების ყველა სფეროში, ელექტრონული მედიის საშუალებებში (ტელევიზია, ინტერნეტ
მედია და რადიო), სარეკლამო – კრეატიულ ჯგუფებში. მას აქვს ფაქტობრივი მასალის
ანალიზისა და სინთეზის საფუძველზე მხატვრული ინტერპრეტაციის, დრამატურგიული
აგებისა და ჟანრული გადაწყვეტის უნარი. იგი ფლობს ეკრანის ენასა და პლასტიკური
გამომსახველობის საშუალებებს: ოპერატორის, მსახიობის ოსტატობის, მხატვარ –
სცენოგრაფის, ორატორული ხელოვნების, სატელევიზიო ტექნიკისა და ტექნოლოგიების,
სატელევიზიო კომუნიკაციის ძირითადი საფუძვლების ცოდნასა და ზოგად პრინციპებს,
ასევე, ჯგუფური და ინდივიდუალური შემოქმედებითი მუშაობის ჩვევებს. დამდგმელი
ტელერეჟისორის კომპეტენციაში შედის როგორც შემოქმედებითი პროცესის საწყისი
ორგანიზაცია და დაგეგმვა, ასევე რეჟისორული მასალის მხატვრულ-შემოქმედებითი
გადაწყვეტა.
დამდგმელ ტელერეჟისორს შეუძლია პროექტის დამოუკიდებლად მომზადება და
შემოქმედებითი განვითარება. ჯგუფისა და გადასაღები მოედნის ორგანიზება, კომპლექსური
პრობლემების ამოცნობა, იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა
და ეთიკური ნორმების გამოყენებით. შეუძლია როგორც სტანდარტული ფორმების
ინტერპრეტაცია, ასევე ზოგიერთი გამორჩეული, ახალი ტექნოლოგიების პროფესიული
ღირებულებების გამოყენება. დამდგმელი ტელერეჟისორი წარმართავს  სრულ შემოქმედებით
პროცესს (სამუშაო პროცესის დაგეგმვა და განვითარება – მუშაობა მსახიობებთან, საჯარო
გამომსვლელებთან), გადასაღები მოედნის ორგანიზება (სტუდიური თუ პირდაპირი
ტრანსლაციები), ტექნიკური მხარის მოწესრიგება და შემოქმედებითი პროცესის წარმატებით
განხორციელება.

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები

 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–

ვიზუალური) გამოყენების უნარი
 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
 ახალი იდეების გენერირების უნარი
 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 ჯგუფში მუშაობის უნარი
 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი
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 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი
 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი
 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება
 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი
 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების არსის გაცნობიერება
 რეჟისურის პროფესიული საფუძვლების ფლობა
 აუდიო–ვიზუალური პროექტის შექმნის უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა
 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა
 შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი
 დრამატურგიული პირველწყაროს ეკრანული ანალიზი
 ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა
 არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების

უნარი
 მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია
 კადრირება და კომპოზიციის აგების უნარი
 გადამღებ კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი
 გადაღების წინ რეპეტიციების წარმართვის უნარი
 კლასიკური და თანამედროვე სალიტერატურო–დრამატურგიული მონაპოვარის

გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი
 ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი
 მსახიობთან და საჯარო გამომსვლელებთან მუშაობის უნარი
 აზრის საეკრანო–საეთერო მეტყველებაში გადატანის უნარი
 მეტაფორული აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან: მსახიობთან, დუბლიორთან, მხატვართან, სცენარის

ავტორთან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, ტექნიკურ პერსონალთან,
დრამატურგთან მუშაობის უნარი

 მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი
ასახვის უნარი

 დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი
 კონცეპტუალური აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების

მიღების უნარი
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 ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი
 შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი
 ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი

კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა აუდიო ვიზუალური ხელოვნების
ბაკალავრი.

გ) სპეციალობა- ანიმაციური კინოს რეჟისურა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

ანიმაციური კინოს დამდგმელი რეჟისორი მუშაობს შესაბამისი სპეციალობის ნებისმიერი
ხასიათის (რეკლამა, მუსიკალური კლიპი, სხვადასხვა ფორმატის ანიმაციური ფილმი)
აუდიო–ვიზუალური შემოქმედებითი პროექტის – ანიმაციური ფილმის განხორციელებასა
და შემოქმედებითი პროცესის მსვლელობაზე. მას შეუძლია დაგეგმოს და ჩამოაყალიბოს
მხატვრული ჩანაფიქრი. იგი ფლობს ოპერატორის, მხატვრის, მონტაჟის ხელოვნების (2 D – 3
D), კომპოზიციის, განათების ძირითადი საფუძვლების ცოდნასა და ზოგად პრინციპებს,
გადაღების ტექნიკური უზრუნველყოფის თავისებურებებს, ჯგუფური და ინდივიდუალური
შემოქმედებითი მუშაობის ჩვევებს. ანიმაციური კინოს დამდგმელი რეჟისორის
კომპეტენციაში შედის აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის – როგორც სრულმეტრაჟიანი, ასევე
მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმის ან სხვა ანიმაციური პროდუქტის (როგორც ნახატი,
ასევე თოჯინური თუ სხვადასხვა მასალის) გადაღების მხატვრულ-შემოქმედებითი
ორგანიზება და დაგეგმვა.
ანიმაციური კინოს დამდგმელ რეჟისორს შეუძლია კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და ეთიკური
ნორმების გამოყენებით. შეუძლია საქმიანობა ანიმაციური კინემატოგრაფის როგორც
სტანდარტული, ასევე ზოგიერთი გამორჩეული/ახალი მეთოდების და პროფესიული
ღირებულებების გამოყენებით; შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი ჟანრისა და ფორმატის
ანიმაციური ფილმისა და სხვა ანიმაციური პროექტის გადაღება დამოუკიდებლად, შეუძლია
შემოქმედებითი ჯგუფის მომზადება, გადაღების პროცესის ორგანიზება და დაგეგმვა.
შეუძლია ორგანიზაციულ – ტექნიკური მხარის მოწესრიგება და ზრუნვა შემოქმედებითი
პროცესის წარმატებით დასრულებაზე,

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები

 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–

ვიზუალური) გამოყენების უნარი
 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
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 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
 ახალი იდეების გენერირების უნარი
 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 ჯგუფში მუშაობის უნარი
 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი
 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი
 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი
 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება
 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი
 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების არსის გაცნობიერება
 რეჟისურის პროფესიული საფუძვლების ფლობა
 ანიმაციური ფილმის შექმნის უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა
 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების (2 D – 3 D)

ცოდნა
 შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი
 დრამატურგიული პირველწყაროს ეკრანული ანალიზი
 ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა
 არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების

უნარი
 მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია
 კადრირება და კომპოზიციის აგების უნარი
 გადამღებ კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი
 გადაღების წინ თოჯინების, მარიონეტებისა და სხვ. სპეციფიური რეპეტიციების

წარმართვის უნარი
 კლასიკური და თანამედროვე სალიტერატურო–დრამატურგიული მონაპოვარის

გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი
 ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი
 მხატვარ – ანიმატორებთან მუშაობის უნარი
 თოჯინებთან, მარიონეტებთან მუშაობის უნარი



21

 აზრის საეკრანო–საეთერო მეტყველებაში გადატანის უნარი
 მეტაფორული აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან: მსახიობთან (გახმოვანება), მხატვარ – ანიმატორთან,

სცენარის ავტორთან, კომპოზიტორთან, ტექნიკურ პერსონალთან, დრამატურგთან
მუშაობის უნარი

 მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი
ასახვის უნარი

 დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი
 კონცეპტუალური აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების

მიღების უნარი
 ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი
 შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი
 ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი

კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა აუდიო ვიზუალური ხელოვნების
ბაკალავრი.

გ) სპეციალობა- ხმის რეჟისურა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

ხმის (გახმოვანების) დამდგმელი რეჟისორი მონაწილეობს აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის
შემოქმედებით დაგეგმაში. ახორციელებს ვიზუალური მხარის აუდიო სტრუქტურის შექმნას.
იგი ფლობს გახმოვანების ტექნიკასა და ტექნოლოგიებს, სხვა აუდიო სისიტემებსა და
პროგრამებს. მას შეუძლია მოცემული ამოცანის მიხედვით სრულყოფილი ხმოვანი რიგის
ჩამოყალიბება და განხორციელება. ვიზუალურ მასალაზე დაყრდნობით აუდიო სისტემის
შექმნა.
ხმის (გახმოვანების) დამდგმელ რეჟისორს ასევე შეუძლია იმუშაოს  ხმის ოპერატორად
მხატვრული ფილმის და სხვა აუდიო-ვიზუალური პროდუქციის განხორციელების
პროცესში.
სწავლის დამთავრების შემდეგ  ხმის დამდგმელ რეჟისორს გამოუმუშავდება შემდეგი
პროფესიული/დარგობრივი უნარ–ჩვევები:
1.ფილმისა და ვიდეოს ხმის ხარისხის კრიტიკულად შეფასება, რაც საბოლოო ჯამში
განაპირობებს პროდუქციის ესთეტიკურ, ინტელექტუალურ და კომერციულ ღირებულებას;
2. ფილმისა და ვიდეოს ხმის ინტერნაციონალური სტანდარტებით გათვალისწინებული
შესრულების დონის დაცვა;
3. ფილმისა და ვიდეოს გახმოვანების შემოქმედებითი  დონე;
4. ფილმისა და ვიდეოს ბგერის (ხმის) მაყურებელზე ეფექტურობა;
5. ფილმისა და ვიდეოს კომერციულ ღირებულება;
6. დარგის პროფესიონალიზმი.
7. და სხვა (იხ. ქვემოთ)
ხმის (გახმოვანების) დამდგმელი რეჟისორი მუშაობს ნებისმიერი ხასიათის (კინო–ტელე
პროდუქცია: მხატვრული, დოკუმენტური ფილმი, სარეკლამო რგოლი, მუსიკალური კლიპი,
სხვადასხვა ფორმატის სატელევიხზიო პროექტები, პირდაპირი ჩართვები, ტრანსლაციები,
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საინფორმაციო პროგრამები და ა.შ.) ხმოვანი სტრუქტურის განხორციელებასა და
შემოქმედებითი პროცესის მსვლელობაზე. მას შეუძლია დაგეგმოს და ჩამოაყალიბოს
მხატვრული ჩანაფიქრი. იგი ფლობს ხმის მონტაჟის ხელოვნების ძირითადი საფუძვლების
ცოდნასა და ზოგად პრინციპებს, გახმოვანების ტექნიკური უზრუნველყოფის
თავისებურებებს, ჯგუფური და ინდივიდუალური შემოქმედებითი მუშაობის ჩვევებს.
ხმის (გახმოვანების) დამდგმელ რეჟისორს შეუძლია კომპლექსური პრობლემების
ამოცნობა/იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრა შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და ეთიკური
ნორმების გამოყენებით. შეუძლია საქმიანობა პროფესიის როგორც სტანდარტული, ასევე
ზოგიერთი გამორჩეული/ახალი მეთოდების და პროფესიული ღირებულებების გამოყენებით;
შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი ჟანრისა და ფორმატის აუდიო–ვიზუალური
პროდუქციის/პროექტის გახმოვანება დამოუკიდებლად, შეუძლია შემოქმედებითი ჯგუფის
მომზადება, გახმოვანების პროცესის ორგანიზება და დაგეგმვა. შეუძლია ორგანიზაციულ –
ტექნიკური მხარის მოწესრიგება და ზრუნვა შემოქმედებითი პროცესის წარმატებით
დასრულებაზე,

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები

 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–

ვიზუალური) გამოყენების უნარი
 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
 ახალი იდეების გენერირების უნარი
 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 ჯგუფში მუშაობის უნარი
 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი
 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი
 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი



23

 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი
 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება
 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი
 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების არსის გაცნობიერება
 ხმის რეჟისურის პროფესიული საფუძვლების ფლობა
 აუდიო–ვიზუალური პროდუქციის გახმოვანების უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა
 აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა
 შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი
 ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა
 არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების

უნარი
 მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია – ხმოვანი რიგის შექმნისათვის
 სხვადასხვა ხმაურებისა და სპეციფიური ხმების სინთეზით მხატვრული

მეტაფორების შექმნის უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი
 კლასიკური და თანამედროვე მუსიკალური მონაპოვარის გააზრებისა და

ინტერპრეტაციის უნარი
 ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი
 დამდგმელ რეჟისორებთან  მუშაობის უნარი
 მუსიკოს–შემსრულებლებთან მუშაობის უნარი (ხმის ჩამწერი სტუდიები)
 აზრის ხმოვანსტრუქტურებში გადატანის უნარი
 მეტაფორული აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით კოლექტივთან: მსახიობთან (გახმოვანება), თოჯინებთან

(გახმოვანება), ანიმატორებთან (გახმოვანება), სცენარის ავტორთან,
კომპოზიტორთან, ტექნიკურ პერსონალთან, მუშაობის უნარი

 მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი
ასახვის უნარი

 დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი
 კონცეპტუალური აზროვნების უნარი
 შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტეილების

მიღების უნარი (პირდაპირ ჩართვები და სხვ.)
 ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი
 შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი
 ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი

კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა აუდიო ვიზუალური ხელოვნების
ბაკალავრი.
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კინო – ტელე ოპერატორი

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

კინო – ტელე ოპერატორი

საფეხური ბაკალავრიატი

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

აუდიო ვიზუალური ხელოვნების ბაკალავრი

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

240 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა 8 სემესტრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

საუნივერსიტეტო შემოქმედებითი ტურები და ერთიანი
ეროვნული გამოცდები (საგნები: ქართული ენა და
ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხო ენა.
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
- მეოთხე საგანი სავალდებულო არ არის.).

დასაქმების სფერო კინემატოგრაფი (მხატვრული და დაკუმენტური
პროფილის ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, შემოქმედებითი
პროექტი და სხვ.); კინოწარმოება; სახელოვნებო
პროფილის დაწესებულებები; ტელევიზია –
სატელევიზიო  წარმოება; სატელევიზიო ფილმები,
დადგმები, სერიალები, შოუ–პროგრამები;
პერფორმანსები; შემოქმედებითი  სტუდიები და
სახელოსნოები; აუდიო–ვიზაულური სტუდიები,
პროფილური კულტურულ–საგანმანათლებლო
დაწესებულებები; კინო–ტელე ლაბორატორიები;
სარეკლამო სამსახურები და სხვ.

ზოგადი დახასიათება

და

პროგრამის მიზანი

კინო–ტელე ფაკულტეტის „კინო – ტელე ოპერატორის“
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს
პროფესიონალ დამდგმელ კინო – ტელე ოპერატორს,
რომელიც მონაწილეობს ნებისმიერი ხასიათის კინო –
ტელე პროდუქციის შექმნის პროცესში და
შემოქმედებით განხორციელებაში. მას შეუძლია
დაგეგმოს და ჩამოაყალიბოს მხატვრული ჩანაფიქრი,
ვიზუალური სტრუქტურა. შეუძლია შემოქმედებითი
მუშაობა გადამრებ ჯგუფთან (დამდგმელ რეჟისორთან,
ხმის რეჟისორთან, მსახიობთან და სხვ.) იგი ფლობს
კომპოზიციის, განათების სისტემებსა და
ტექნოლოგიებს, სატელევიზიო პროდუქტის
ცალკეული სცენის გადაღებისთვის ტექნიკური
უზრუნველყოფის თავისებურებებს, ჯგუფური და
ინდივიდუალური შემოქმედებითი მუშაობის ჩვევებს.
ოპერატორის კომპეტენციაში შედის ვიზუალური
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სტრუქტურის ჩამოყალიბება და დაგეგმვა, იდეის
განხორციელების ტექნიკური მხარდაჭერა.

კინო – ტელე დამდგმელი ოპერატორის სპეციალობა
შეიცავს სპეციფიურ ასპექტებს, რაც, განაპირობებს
სწავლების შესაბამის თავისებურებებს, თუმცა, მათ
აერთიანებთ აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
სპეციფიკის სწავლების ერთიანი პრინციპი, რომელიც
ხორციელდება ნიშანდობლივი და აუცილებელი
მეთოდოლოგიით.
კინო–ტელე ფაკულტეტის „კინო – ტელე ოპერატორის“
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს
შესაბამისი პროფილის დამდგმელ ოპერატორს,
რომელიც ფლობს პროფესიის განმსაზღვრელ
საფუძვლებს. პროგრამა  აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნების კონკრეტული სფეროს (მხატვრული კინო,
დოკუმენტური კინო, ტელევიზია, ანიმაციური კინო,
რეკლამა, სხვადასხვა ჯანრის კლიპი და სხვ.)
დამდგმელი ოპერატორის პროფესიის ფუნდამენტური
კანონების შესწავლის შედეგად, უზრუნველყოფს
აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების დამდგმელ
ოპერატორად ჩამოყალიბებას. ამასთან, პროგრამა
ორიენტირებულია როგორც ადგილობრივ, ასევე
საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეში მოღვაწე
პროფესიონალი სპეციალისტების აღზრდაზე.
„კინო – ტელე ოპერატორის“ აკადემიური პროგრამის
სწავლების უზრუნველყოფა ხდება შემოქმედებითი
სახელოსნოს პრინციპით. საგანმანათლებლო
პროგრამა არის აკადემიური კვალიფიკაციის, მასში
გათვალისწინებულია როგორც თეორიული კურსები,
რომლებიც ავითარებს მომავალი სპეციალისტის
საბაზო ჰუმანიტარულ განათლებას და განათლებას
ხელოვნების სფეროში, - ასევე პრაქტიკულ –
შემოქმედებითი კურსები, რომლებიც
ორიენტირებულია აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
დამდგმელი ოპერატორის პროფესიისათვის
აუცილებელი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენაზე და
ქმნის აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების დამდგმელი
ოპერატორის პროფესიის განმსაზღვრელ საფუძველს.
პროგრამა ხელს უწყობს სტუდენტის შემოქმედებითი
ინდივიდუალობის ფორმირებასა და განვითარებას.
მეცადინეობები მიმდინარეობს უმაღლესი
სასწავლებლის ყველა აკადემიური სახეობით:

სალექციო, სემინარული, პრაქტიკულ-ჯგუფური და
ინდივიდუალური მეცადინეობების სახით, საკურსო
ნამუშევრების (ეტიუდები, ვიდეოფილმები, სარეკლამო
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რგოლები) და დამამთავრებელი, შემაჯამებელი
საკვალიფიკაციო შემოქმედებითი პროექტის (ფილმი –
მხატვრული, დოკუმენტური,
ანიმაციური/ტელეპროექტი და სხვ.) წარმოდგენით.

„კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო პროგრამის
მიზანი სრულად შეესაბამება საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ერთ–ერთი ძირითადი
ვექტორია  ხელოვნების ფუნდამენტური დარგების (მათ
შორის, პრიორიტეტულად თეატრალური, კინო–ტელე,
ქორეოგრაფიული, მუსიკალური და სხვა) განვითარება
და ამავე დარგების კვლევა. აღნიშნულ კონტექსტში
„კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო პროგრამა
უზრუნველყოფს აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს
თანამედროვე აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
(კინემატოგრაფი, ტელევიზია, ანიმაცია...)
პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური დამდგმელი
ოპერატორი, რომელიც პროგრამის ათვისების შედეგად
მიღებული როგორც პროფესიული, შემოქმედებითი
ასევე ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული
იქნება დასაქმების ბაზრის სულ უფრო მზარდ
მოთხოვნებზე არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ
მსოფლიო მასშტაბით.
პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა
მიხედვით სტუდენტთა მიღება ყოველწლიურად ხდება
დასაქმების ბაზარის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს „კინო –
ტელე ოპერატორის“ სპეციალობის სტუდენტთა
მიღებასა და მომზადებას ყოველწლიურად,
საქართველოში არსებული კინოინდუსტრიის,
სატელევიზიო სივრცისა (ტელე–რადიო არხების),
სარეკლამო სამსახურების  რაოდენობისა და დამდგმელ
ოპერატორთა მიმართ მათი  მოთხოვნებისა თუ
დაკვეთების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, „კინო –
ტელე ოპერატორის“ სპეციალობებზე სტუდენტთა
მიღება ხდება ყოველწლიურად, საშუალოდ – 7–10
სტუდენტის რაოდენობით – საზოგადოებრივი
დაკვეთის საჭიროებისა და შრომის ბაზრის
მოთხოვნების მიხედვით.
ამდენად, „კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო
პროგრამა ორიენტირებულია შრომის ბაზარსა და
მოთხოვნებზე.
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„კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო პროგრამის
მიზანია – სტუდენტებს შეასწავლოს აუდიო–
ვიზუალური ხელოვნების დამდგმელი ოპერატორის
პროფესიის ძირითადი ელემენტები, საბაზისო ცოდნა,
რომელიც უზრუნველყოფს აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნების დამდგმელი ოპერატორის მიერ შესაბამისი
სპეციალობის არსის გაცნობიერებას, დარგის მთავარი
პრინციპებისა და რეჟისურისა და ოპერატორის
პროფესიულ–შემოქმედებითი საფუძვლების საბაზისო
ცოდნას.
პროგრამის მიზანია, აგრეთვე, მის კურსდამთავრებულს
გაუკვალოს გზა აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
დამდგმელი ოპერატორის პროფესიის უმთავრესი
მიზნის – მხატვრულ–შემოქმედებითი პროდუქციის –
აუდიო–ვიზუალური პროექტის – ფილმის
(მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური),
ტელეპროექტის (სატელევიზიო ფილმი, ვიდეორგოლი,
რეკლამა, გასართობ – შემეცნებითი, საინფორმაციო,
სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური,
კულტურულ–საგანამათლებლო პროექტები და სხვ.),
აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების ნიმუშების დადგმისა
და გადაღებისაკენ (ხედვითი სტრუქტურის შექმნა –
როგორც დამდგმელ რეჟისორთან ერთად, ასევე
დამოუკიდებლად), შემოქმედებითი პროცესის
პროფესიულ დონეზე დაგეგმვისა და
განხორციელებისაკენ; გამოუმუშაოს პროფესიულ–
შემოქმედებითი ჩვევების ათვისებისა და მათი
პრაქტიკული რეალიზების უნარი. ამდენად,
პროგრამის თითოეული მოდული, კურსი თუ სხვა
კომპონენტი ემსახურება აღნიშნული მიზნის
განხორციელებას (იხ. ქვემოთ).
პროგრამა მიზნად ისახავს, როგორც ადგილობრივ,
ასევე საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეზე
ორიენტირებული თანამედროვე დამდგმელი
ოპერატორის აღზრდას აუდიო – ვიზუალური
მიმართულებით, რომელიც მზად იქნება
პროფესიული შემოქმედებითი საქმიანობისათვის
როგორც კინემატოგრაფში (მხატვრული,
დოკუმენტური, ანიმაციური), ასევე აუდიო–
ვიზუალურ შოუ-სანახაობებში, ტელევიზიაში,
ნებისმიერ სარეკლამო სამსახურებში, აუდიო–
ვიზუალურ სპეციფიურ  სამსახურებში, აუდიო–
ვიზუალურ წარმოდგენებსა და პერფომანსებში.
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შედეგები სწავლის შედეგები  და კომპეტენციები იხილეთ ქვემოთ

ა) ცოდნა და გაცნობიერება აქვს აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
თავისებურებების ფართო, საბაზისო ცოდნა. აქვს
მსოფლიო კლასიკური სალიტერატურო,
დრამატურგიული და მუსიკალური მემკვიდრეობის
აკადემიური ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს  აუდიო–
ვიზუალური  ხელოვნების არსი, იცნობს დარგის მთავარ
პრინციპებს: იცის დრამატურგიული ნაწარმოებისა და
ლიტერატურული პირველწყაროს ეკრანზე (კინო, ტელე)
გადატანის უმთავრესი კანონზომიერებები.
აცნობიერებს მსახიობთან, შემოქმედებით
კოლექტივთან, გადამღებ ჯგუფთან, შემოქმედებით
პარტნიორებთან ურთიერთობის ნიუანსებს. იცის
საეკრანო (კინო, ტელე) ენაზე  მოქმედების ორგანული
გადატანა, იცის, როგორ  შექმნას შემოქმედებითი
კონცეფცია, თითოეული საეკრანო  გმირის – პერსონაჟის
მხატვრული სახის გათვალისწინებით. იცის გადაღების
პროცესის დგეგმვა, კადრირება, გადაღება და პროექტის
სრული რეალიზაცია.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

აქვს ლიტერატურული პირველწყაროს,
დრამატურგიული ნაწარმოების გააზრებისა და
ინტერპრეტაციის უნარი, აქვს შემოქმედებითი
კონცეფციის პრაქტიკულად ჩამოყალიბებისა და
პრაქტიკული ხორცშესხმის უნარი, აქვს საკუთარ თავზე
მუშაობის უნარი, აქვს შემოქმედებით კოლექტივთან
ინდივიდუალური მუშაობის უნარი, ფილმისა
(მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური...) თუ
ტელეპროექტის ფინანსური და კრეატიული ასპექტებით
დაგეგმვის უნარი, აქვს დამდგმელ რეჟისორთან,
დამდგმელ მხატვართან, კომპოზიტორთან (მაგ., კლიპი),
ქორეოგრაფთან (მაგ., კლიპი), მხატვარ–გრიმიორთან,
გამნათებელთან და ა.შ. გუნდური მუშაობის უნარი.
აქვს მაყურებელზე ემოციური და ინტელექტუალური
ზემოქმედების მიღწევის უნარი, აქვს ობიექტური
თვითშეფასების უნარი.

გ) დასკვნის უნარი დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი პროფესიულ–
შემოქმედებითი უნარების ანალიზის საფუძველზე აქვს
ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების,
შემოქმედებითი საქმიანობის დაგეგმვისა და
განხორციელების უნარი. შეუძლია აუდიო–ვიზუალური
ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი
(ლიტერატურული პირველწყაროს შინაარსობრივი,
კონცეპტუალური მხარე, ავტორისეული
ინდივიდუალობა, იკონოგრაფიული მასალები,
ავტორის მხატვრული ჩანაფიქრი და სხვ.) მონაცემების
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შეგროვება, განმარტება და მათი სისტემატიზაცია–
კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ კონტექსტში
არსებული გამოცდილების, მიღწევების, მონაცემებისა
და/ან სიტუაციების ანალიზი და დასაბუთებული
დასკვნის ჩამოყალიბება.

დ) კომუნიკაციის უნარი აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით და
გადამღებ ჯგუფთან, კოლეგებთან, დარგის
სპეციალისტებთან, პარტნიორებთან, მაყურებელთან.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით
აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების სფეროში, შეუძლია
მათი შემოქმედებითად გამოყენება, საჯარო
დემონსტრირება. შეუძლია კომუნიკაცია როგორც
ვერბალურ, ასევე არავერბალურ (პლასტიკის ენა)
დონეზე. აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის საბაზო
უნარ–ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე, აქვს
საფესტივალო კომუნიკაციის გამოცდილება.

ე) სწავლის უნარი შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული
სპექტრი. გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა
და შემდგომი პროფესიული/შემოქმედებითი  ზრდისა
და დაოსტატების პროცესს. შეუძლია საკუთარი
სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატების პროცესის
თანმიმდევრულად და მრავალმხრივად შეფასება,
შემდგომი სწავლისა და შემოქმედებითი დაოსტატების
საჭიროებების დადგენა.

ვ) ღირებულებები მონაწილეობს აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
ღირებულებების ფორმირების პროცესში და თავად
ქმნის ღირებულებებს: კერძოდ, ეკრანულ თუ
საეთერო პროდუქციას/ფილმებს, სანახაობრივ
აუდიო–ვიზუალურ პროექტებს, სანახაობრივ
ელემენტებს და სხვ. ადეკვატურად აფასებს აუდიო–

ვიზუალური ხელოვნების პროფესიულ
ღირებულებებსა და მიღწევებს.

პროგრამის განვითარება „კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო პროგრამის
განვითარება შესაძლებელია შემდგომი აკადემიური
ხარისხის მოპოვებით  სამაგისტრო დონეზე, თუ
სტუდენტს სურვილი და მოტივაცია აქვს მოიპოვოს
შემდგომში შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის
უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა
გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.
ამასთან, „კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო
პროგრამა ზემოაღნიშნული კომპეტენციების შედეგად
განაპირობებს კურსდამთვარებულთა
კონკურენტუნარიანობას როგორც დასაქმების ბაზარზე,
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ასევე განათლების შემდგომ საფეხურზე. საშუალო
სტატისტიკური მონაცემებით, პროგრამის
კურსდამთავრებულთა 70% დასაქმებულია
სპეციალობის მიხედვით, ხოლო 20% სწავლას
აგრძელებს  მაგისტრატურაში (პროცენტის
მაჩვენებლები აქ განპირობებულია იმით, რომ
პროფესიონალ აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების
დამდგმელ ოპერატორთა დიდ ნაწილს სურვილი აქვს
პრაქტიკულ–შემოქმედებითი მუშაობისა, ხოლო
შედარებით მცირე ნაწილი ირჩევს შემდგომ აკადემიურ
საფეხურს – შემოქმედებითი პედაგოგიური მუშაობის
უფლების მოსაპოვებლად).
„კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო პროგრამის
სწავლის შედეგების განსაზღვრასა და, უშუალოდ,
პროგრამის განვითარების პროცესში მონაწილეობენ
როგორც დამსაქმებლები (რომლებიც, სწავლების
სპეციფიკიდან გამომდინარე, ხშირად თავად
წარმოადგენენ აკადემიურ პერსონალს), ასევე
აკადემიური პერსონალი, სტუდენტები
(თვითმართველობა) და კურსდამთავრებულები
(შემდგომში – მასწავლებლების სახით).

სწავლების
მეთოდოლოგია

„კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო პროგრამაზე
სწავლების აუცილებელი წინაპირობაა სტუდენტის
შერჩევა ინდივიდუალური შემოქმედებითი
საშემსრულებლო უნარების მიხედვით. შესაბამისად,
პროგრამა ორიენტირებულია ამ უნარების
განვითარებასა და მაღალ პროფესიულ ხარისხში
აყვანაზე. ამ მიზნის მიღწევა შესძლებელი ხდება
სწავლების ადეკვატური მეთოდების გამოყენებით.
„კინო – ტელე ოპერატორის“ საბაკალავრო პროგრამით
სწავლების პროცესში, რომელიმე კონკრეტული
საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი
მეთოდით. პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება
სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში
ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. მაგ., ლექციაზე
ლექტორი სალექციო მასალას ვიზუალური
პრეზენტაციის სახით წარმოადგენს, რომელსაც თან
ახლავს ვერბალური განმარტება; იმართება დისკუსია,
სტუდენტს დამოუკიდებელი მუშაობის
შესასრულებლად მიეცემა დავალება, რომელსაც იგი
ასრულებს წიგნზე მუშაობის სახით, ჩანაწერის
გაკეთების გზით და სხვ. ამრიგად, სწავლება-სწავლის
პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და
ერთმანეთს ერწყმიან.
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კომპეტენციების კონკრეტული ჩამონათვალი „კინო – ტელე ოპერატორის“ სპეციალობის
ფარგლებში:

ზოგადი/ ტრანსფერული კომპეტენციები

1 აბსტრაქტული აზროვნების, ანალიზისა და სინთეზის უნარი
2 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
3 დროის დაგეგმვისა და მართვის უნარი
4 დარგის ცოდნა-გააზრება და გათავისება
5 მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი
6 მეორე (უცხო) ენაზე კომუნიკაციის უნარი
7 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ვირტუალური და აუდიო–
ვიზუალური) გამოყენების უნარი
8 სწავლისა და ცოდნის მუდმივი განახლების უნარი
9 ლოგიკური აზროვნებისა და მსჯელობის უნარი
10 სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოძიების და ანალიზის უნარი
11 კრიტიკული აზროვნების და თვითკრიტიკის უნარი
12 უცხო გარემოში ადაპტირებისა და მოქმედების უნარი
13 ახალი იდეების გენერირების უნარი
14 პრობლემების იდენტიფიცირებისა და გადაწყვეტის უნარი
15 დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უნარი
16 ჯგუფში მუშაობის უნარი
17 ადამიანებს შორის ურთიერთობისა და დიალოგის უნარი
18 ადამიანის მოტივირებისა და საერთო მიზნისკენ წარმართვის უნარი
19 არასპეციალისტებთან კომუნიკაციის უნარი
20 განსხავავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემის უნარი
21 საერთაშორისო კონტექსტში მუშაობის უნარი
22 დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
23 პროექტის შემუშავებისა და მართვის უნარი
24 უსაფრთხოების დაცვის ვალდებულების შეგნება
25 საქმიანი წამოწყებისა და ინიციატივის საკუთარ თავზე აღების უნარი
26 ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე ქცევის უნარი
27 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შეფასებისა და შენარჩუნების უნარი
28 ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებისა და ბოლომდე მიყვანის უანრი
29 გარემოს დაცვის ვაალდებულების შეგნება
30 სოციალური პასიხისმგებლობითა და თვითშეგნებით მოქმედების უნარი
31 თანაბარი შესაძლებლობების და გენდერულ საკითხთა გაცნობიერების უნარი

დარგობრივი/ პროფესიული კომპეტენციები

1. აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების არსის გაცნობიერება
2. ოპერატორის პროფესიული საფუძვლების ფლობა
3. ფილმის (მხატვრული, დოკუმენტური, ანიმაციური...) გადაღების უნარი
4. შემოქმედებით კოლექტივთან ურთიერთობა
5. აუდიო–ვიზუალური ხელოვნების თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა
6. შემოქმედებითი თვითშეფასების უნარი
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7. დრამატურგიული პირველწყაროს ეკრანული რეალიზაცია
8. ჟანრული მრავალგავარობის სტრუქტურული ცოდნა
9. არგუმენტირებული მსჯელობის, შემოქმედებით პროცესში დასკვნის გაკეთების

უნარი
10. მხატვრული ნაწარმოების ინტერპრეტაცია
11. კადრირება და კომპოზიციის აგების უნარი
12. გადამღებ კოლექტივთან დამოუკიდებელი მუშაობის პროფესიული უნარი
13. კლასიკური და თანამედროვე სალიტერატურო–დრამატურგიული მონაპოვარის

გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარი
14. ორგანიზატორულ – შემოქმედებითი უნარი
15. მსახიობთან/საჯარო გამომსვლელთან მუშაობის უნარი
16. აზრის საეკრანო–საეთერო მეტყველებაში გადატანის უნარი
17. მეტაფორული აზროვნების უნარი
18. შემოქმედებით კოლექტივთან: მსახიობთან, დუბლიორთან, მხატვართან, სცენარის

ავტორთან, კომპოზიტორთან, ქორეოგრაფთან, ტექნიკურ პერსონალთან,
დრამატურგთან მუშაობის უნარი

19. მოქალაქეობრივი პოზიციის ჩამოყალიბებისა და შემოქმედებით პროცესში მისი
ასახვის უნარი

20. დაკვირვებისა და შემოქმედებითად განჭვრეტის უნარი
21. კონცეპტუალური აზროვნების უნარი
22. შემოქმედებით პროცესში ექსტრემალურ სიტუაციებში სწრაფი გადაწყვტილების

მიღების უნარი
23. ლიდერის თვისებების შემოქმედებითად გამომუშავების უნარი
24. შეთხზვის, ფანტაზიის უნარი
25. ლოგიკურ – შემოქმედებითი აზროვნების უნარი

კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა აუდიო ვიზუალური ხელოვნების
ბაკალავრი.
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მაგისტრატურა

saSemsruleblo – SemoqmedebiTi xelovneba
(Teoriisa da praqtikis analizi)

Semdegi programuli koncentraciebiT:

1. audio–vizualuri reJisura – Teoriisa da praqtikis analizi – (mxatvruli
kinos, dokumenturi kinos, animaciuri kinos, xmis, telereJisura);
2. kino–tele operatori – Teoriisa da praqtikis analizi;
3. kino–tele dramaturgia – Teoriisa da praqtikis analizi;
4. kino–tele prodiusingi – Teoriisa da praqtikis analizi)

zogadi daxasiaTeba

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
ZiriTadi misiis Sesabamisad, saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis
(Teoriisa da praqtikis analizi) samagistro programa moicavs rogorc
SemoqmedebiTi profilis sxvadasxva dargs (Teatraluri xelovneba, audio-
vizualuri xelovneba, qoreografiuli xelovneba, samusiko xelovneba), agreTve
SemoqmedebiT praqtikaze orientirebul analitikur muSaobas.

saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis (Teoriisa da praqtikis analizi)

samagistro programის mizania xelovnebis dargebis gaRrmavebuli swavleba

SemoqmedebiT praqtikaze orientirebuli analiziT, sadac sinTezirebulia
Teoriuli, SemoqmedebiTi da  analitikuri aspeqtebi. es programa Teoriuli
analizisa da SemoqmedebiT-praqtikuli Cvevebis ganviTarebaze orientirebuli
disciplinebis sinTezs warmoadgens. igi, aseve, Seicavs SemoqmedebiTi
pedagogikis kurss, rac magistrants sZens Sesabamisi specialobis maswavleblis
kompetenciebsac.

saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis (Teoriisa da praqtikis analizi)

samagistro programის mizania xelovnebis dargebSi bakalavriatis Semdgomi
donis kvalificiuri kadrebis momzadeba, praqtikuli profesiuli saqmianobisa
da pedagogiuri muSaobisaTvis.

saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programa moicavs 120 kredits da Sedgeba Semdegi komponentebisgan:

 saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod 70 krediti) - es komponenti
gulisxmobs saSemsruleblo, SemoqmedebiTi Tu Teoriul-analitikuri
codnis gaRrmavebasa da pedagogiuri unarebis gamomuSavebaze
orientirebuli kursebis aTvisebas, aseve saCvenebeli leqciis
prezentacias.

 praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti (saSualod 50 krediti) – es
komponenti gulisxmobs praqtikul/SemoqmedebiTi produqciaze muSaobas,
mis Seqmnas da warmodgenas/prezentacias
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zogadi informacia

dasaxeleba audio–vizualuri reJisura – Teoriisa da praqtikis
analizi – (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,

animaciuri kinos, xmis, telereJisura);

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa (koncentracia)

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio - vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli programuli koncentraciis xelmZRvanelebi warmodgenilia

qvemoT - yoveli konkretuli specialobis mixedviT
programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
animaciuri kinos, televiziis, xmis) reJisuris,
specialobiT, kinomcodneobis, telemediis an menejmentis
(prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imuSaon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis damdgmeli
reJisoris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis analitikuri xedvis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi
CarTuli
personali

programaSi CarTuli personali warmodgenilia yoveli
konkretuli specialobis mixedviT.
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მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
televiziis, animaciuri kinos, xmis) reJisuris - Teoriisa
da praqtikis analizi – SemdgomSi - „audio-vizualuri
reJisuris (Teoriisa da praqtikis analizi)“ - samagistro
programis mizani srulad Seesabameba saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
misias, romlis erT–erTi ZiriTadi veqtoria  xelovnebis
fundamenturi dargebis (maT Soris, prioritetulad
Teatraluri, kino–tele, qoreografiuli, musikaluri da
sxva) ganviTareba da amave dargebis kvleva. aRniSnul
konteqstSi „audio-vizualuri reJisuris (Teoriisa da
praqtikis analizi)“ samagistro programa uzrunvelyofs
audio-vizualuri xelovnebis ganviTarebisTvis aucilebel
pirobas – moamzados audio-vizualuri xelovnebis
Sesabamisi specialobis profesionali, maRalkvalificiuri
damdgmeli reJisori, romelic (Sesabamisi specialobiT)
uzrunvelyofs kino-tele proeqtis (mxatvruli,
dokumenturi, animaciuri, stelevizio da sxv. filmi,
satelevizio Sou, seriali, nebismieri formatis audio-
vizualuri proeqti, xmovani rigis warmoeba da sxv.)
Seqmnas da mis Semdgom realizacias – SemoqmedebiTi
ideidan – damTavrebuli kinematografiuli qseliT  an
satelevizio/radio eTeriT, rac  Seadgens srul
SemoqmedebiT - sawarmoo cikls : idea, preproduction,
procduction, postproduction .

damdgmeli reJisor-analitikosisTvis (filmis avtori)
cnobilia filmis/audio-vizualuri produqtis warmoebis
yoveli etapi Tu organizaciuli mxare (jgufis
organizeba: scenaristi (saavtoro teqsti), mxatvari,
kompozitori, xmis operatori, prodiuseri, lokaluri
ganaTebis saSualebebi, msaxiobebi, Tavad SemoqmedebiTi
procesi da sxv).

magistranti programis aTvisebis Sedegad miRebuli
rogorc profesiuli, aseve zogadi kompetenciebiT
orientirebuli iqneba dasaqmebis bazris sul ufro mzard
moTxovnebze ara mxolod saqarTvelos, aramed msoflio
masStabiT.

audio-vizualuri reJisuris (Teoriisa da praqtikis
analizi) samagistro programa gamiznulia maRali
profesionali kino (mxatvruli, dokumenturi, animaciuri),
tele Tu xmis damdgmeli reJisoris _ qarTul
sinamdvileSi, faqtobrivad, axali statusis mqone
Semoqmedis Camosayalibeblad, razec, dRevandeli
saerTaSoriso standartebis mixedviT, msoflio kino-tele
samyaroSi didi moTxovnilebaa.

samagistro programa mTlianad  orientirebulia
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saqarTvelosa da sazRvargareT arsebul Sromis bazarze.
igulisxmeba kinematografiul Tu satelevizio sivrceSi
arsebuli SesaZleblobebi (individualuri audio-
vizualuri industria, korporatiuli audio-vizualuri
industria).. dResdReobiT, Sromis bazarze moTxovnileba
maRalkvalificiur sareJisoro kadrebze stabilurad
maRalia, Tumca, rogorc kino, aseve  satelevizio da a.S.
sivrceSi am profesiaze moTxovnileba win uswrebs
Sesabamis audio-vizualur segmentSi arsebul resurss.

bakalavriatis _ swavlebis Tanamedrove sistemis pirvel
safexurze miRebuli sabazo ganaTlebis Semdeg, meore –
magistraturis _ etapi gulisxmobs miRebuli codnis
gaRrmaveba-ganviTarebasa da interesTa konkretikas, zusti
da swori mimarTulebebis gansazRvras audio-vizualuri
warmoebis procesSi da am procesis Sedegad miRebuli
proeqtis (filmi, seriali, teleproeqti, xmovani rigi da
sxv.) distribuciasa da realizaciaSi – Sesabamisi
finansuri efeqturobiTa da ukugebiT (risi gamyareba da
srulyofa swored magistraturis doneze xdeba).

audio-vizualuri reJisuris (Teoriisa da praqtikis
analizi) samagistro programa miznad isaxavs Tanamedrove
tendenciebis Seswavlas kinematografsa (mxatvrul,
dokumentur, animaciur), televiziaSi da xmovani
struqturebis formirebaSi - damdgmeli reJisorisa da
menejeris profiliT. momavalma audio-vizualuri
xelovnebis magistrebma Tavi unda mosinjon Teoriul
analizsa da kvlevebSi. SeZlon aqtualuri Temisa da
koncefciis SerCeva, Ziebis sworad warmarTva, profesiuli
analizi, kino – tele Tu radio sociologiuri
analitikis gaazreba da misi Sedegebis praqtikuli
xorcSesxma. warmodgenili samagistro programis
dauflebisas magistrantis mier  SemoTavazebuli
profesiuli mignebebi SeiZleba ganxorcieldes rogorc
praqtikul saqmianobaSi, aseve gaxdes sadoqtoro kvlevis
sagani. programa miT ufro aqtualuria, radgan
dResdReobiT Sesabamis bazarze SeimCneva audio-vizualuri
sferoSi Sesabamisi specialobebis damdgmeli reJisorebis
mxriv Teoriisadmi zerele damokidebuleba.
praqtikosi kino-tele Tu xmis damdgmeli reJisoris
warmatebuli saqmianoba SeuZlebelia axali sawarmoo-
kreatiuli formebis Ziebis gareSe. kino-tele warmoebis
swrafi transformacia iTxovs maRali rangis
profesionals, romelic aRWurvilia Teoriis Rrma
codniT, Tan agrZelebs disciplinis axali mocemulobebis
kvlevas. programis Sedegic swored es aris _ magistri,
romelic mudmivad eZebs axals, kritikulad afasebs
kanonebad aRiarebul cnebebs, aqvs kvlevis swori
organizaciis Cvevebi, argumentirebuli analiziT
adasturebs mignebul Teorias.
amasTan, saxelovnebo umaRlesi ganaTlebisTvis
magistraturis akademiuri safexuris gansakuTrebuli
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mniSvneloba imaSi mdgomareobs, rom swored samagistro
safexuri uzrunvelyofs studentTa momzadebas
SemoqmedebiTi pedagogikis mniSvnelovani aspeqtebis
codniT. Sesabamisad, magistraturis  akademiuri
saganmanaTleblo programis warmatebiT dasrulebis
Semdeg eZleva magistrs Sesabamis dargSi swavlebis
ufleba.

zemoTqmulidan gamomdinare, programa eqsperimentul
xasiaTs atarebs da faqtobrivad, axdens axali
meTodologiis SemuSavebasa da mis praqtikaSi gamocdas.
audio-vizualuri reJisuris (Teoriisa da praqtikis
analizi) samagistro programis komponentebis erToblioba
uzrunvelyofs programiT dasaxuli miznebisa da swavlis
Sedegebis (ix. qvemoT) miRwevas umaRlesi ganaTlebis
kvalifikaciaTa CarCos Sesabamisi safexuris (samagistro)
aRmweris saTanado doniT. amdenad, SeiZleba iTqvas, rom
yoveli morigi leqcia, winamorbedisa da mis farglebSi
miRebuli Sedegis safuZvelze aigeba. swavlebis
integrirebuli forma, codnisa da gamocdilebis arealis
gafarToebas Seuwyobs xels.
swavlebis ZiriTadi normebis garda, romelic Teoriuli
da praqtikuli kursebis monacvleobasa da erTianobazea
agebuli, gaTvaliswinebulia masterklasebi, romlebsac
jgufis ostatis gegmisa da gadawyvetilebis safuZvelze,
kinos, televiziisa Tu saxelovnebo sxvadasxva dargis
maRali klasis profesionalebi Caatareben; gansazRvrulia
praqtikebi gadasaReb moednebsa da laboratoriebSi, kino-
tele da sxv. warmoebis nebismier etapze.
aqve unda aRiniSnos, rom TiToeuli profili/specialoba
Seicavs specifiur aspeqtebs, rac ganapirobebs swavlebis
Sesabamis Taviseburebebs, Tumca, maT aerTianebT audio-
vizualuri xelovnebis reJisuris swavlebis erTiani
principi, romelic xorcieldeba yoveli segmentisaTvis
niSandoblivi da aucilebeli meTodologiiT. Sesabamisad,
programaSi audio-vizualuri reJisuris saerTo verbalur
daxasiaTebasTan erTad detalurad aris warmodgenili
xuTive profilis/specialobis swavlebis aRwera Sesabamisi
saswavlo gegmebisa da mokle anotaciebis TanxlebiT.

შედეგები 1. zogadi/transferuli kompetenciebi:
2.

 abstraqtuli azrovnebis, analizisa da sinTezis
unari

 codnis praqtikaSi gamoyenebis unari

 drois dagegmvisa da marTvis unari

 dargis codna-gaazreba da gaTaviseba

 mSobliur enaze zepiri da werilobiTi formiT
komunikaciis unari

 meore (ucxo) enaze komunikaciis unari

 sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis
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(virtualuri da audio–vizualuri) gamoyenebis
unari

 swavlisa da codnis mudmivi ganaxlebis unari

 logikuri azrovnebisa da msjelobis unari

 sxvadasxva wyarodan informaciis moZiebis da
analizis unari

 kritikuli azrovnebis da TviTkritikis unari

 ucxo garemoSi adaptirebisa da moqmedebis unari

 axali ideebis generirebis unari

 problemebis identificirebisa da gadawyvetis
unari

 dasabuTebuli gadawyvetilebis miRebis unari

 jgufSi muSaobis unari

 adamianebs Soris urTierTobisa da  dialogis
unari

 adamianis motivirebisa da saerTo miznisken
warmarTvis unari

 araspecialistebTan komunikaciis unari

 saerTaSoriso konteqstSi muSaobis unari

 damoukidebeli muSaobis unari

 proeqtis SemuSavebisa da marTvis unari

 usafrTxoebis dacvis valdebulebis Segneba

 saqmiani wamowyebisa da iniciativis sakuTar Tavze
aRebis unari

 eTikuri mosazrebebis safuZvelze qcevis unari

 Sesrulebuli samuSaos xarisxis Sefasebisa da
SenarCunebis unari

 nakisri valdebulebebis ganxorcielebisa da
bolomde miyvanis uanri

dargobrivi/ profesiuli kompetenciebi

 audio-vizualuri xelovnebis arsis gacnobiereba

 reJisuris profesiuli safuZvlebis floba

 filmis (mxatvruli, dokumenturi, animaciuri,
satelevizio... xmovani rigis) da nebismieri
formatis audio-vizualuri produqciisa Tu
proeqtis Seqmnis unari

 SemoqmedebiT koleqtivTan urTierToba

 audio-vizualuri xelovnebis Tanamedrove
teqnologiebis codna

 SemoqmedebiTi TviTSefasebis unari

 dramaturgiuli pirvelwyaros kinematografiuli
analizi

 Janruli mravalgavarobis struqturuli codna

 argumentirebuli msjelobis, SemoqmedebiT
procesSi daskvnis gakeTebis unari

 mxatvruli nawarmoebis interpretacia
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 audio - vizualuri kompoziciis agebis unari

 SemoqmedebiT jgufTan damoukidebeli muSaobis
profesiuli unari

 nebismieri formatis kino-tele proeqtis
gansaxorcieleblad  finansuri resursebis
moziebis unari, anu ”fandraizingi”

 klasikuri da Tanamedrove saliteraturo–
dramaturgiuli monapovaris gaazrebisa da
interpretaciis unari

 organizatorul – SemoqmedebiTi unari

 konceptualuri azrovnebis unari

 SemoqmedebiT procesSi eqstremalur situaciebSi
swrafi gadawyvteilebis miRebis unari

 lideris Tvisebebis SemoqmedebiTad gamomuSavebis
unari

 SeTxzvis, fantaziis unari

 logikur – SemoqmedebiTi azrovnebis unari

 kvlevis (sociologiuri gamokiTxvebi) Sedegebis
gaazrebisa da saTanado interpretaciis unari

 sakuTari profesiis swavlebis, pedagogiuri
muSaobis unari

 kino-tele filmis/proeqtis vizualuri saxis
Camoyalibeba da Seqmna, dramaturgiis, Janris da
arCeuli esTetikis gaTvaliswinebiT.

 gadamRebi jgufis Camoyalibeba, amocanis dasma da
maTi muSaobis xelmZRvaneloba.

 muSaoba filmis biujetze.

 gadasaRebi obieqtebis SerCeva da momzadeba.

 kinoscenaris kadrirebaSi monawileobis miReba
reJisorTan da mxatvarTan erTad.

 specialuri gadaRebebis warmoeba, roca es
saWiroa filmisTvis.

 kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia
rTuli, arasruli an winaaRmdegobrivi monacemebis
analizi, mosazrebebis Camoyalibeba da analizis
Sedegis efeqturi miwodeba. SeeZleba informaciis
inovaciuri sinTezi dargis uaxles monacemebze
dayrdnobiT.

 SeuZlia akademiur da profesiul sazogadoebaSi
damajerebeli, damoukidebeli da kompetenturi
kimunikacia.

 aqvs eqstremalur situaciaSi kameriT
SeiaraRebuli orientirebis Cvevebi.

 SeuZlia awarmoos pedagogiuri muSaoba.
warmarTos saswavlo procesi momaval
reJisorebTan da kino-tele operatorebTan.

 damdgmel operators SeuZlia nebismieri filmis
SemoqmedebiTi da organizaciuli procesebis
xelmZRvaneloba.
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 SeuZlia nebismieri formatis filmis struqturis
Camoyalibeba, filmis Janris gaTvaliswinebiT.
Canafiqridan, ideidan filmis scenaris Seqmna
damoukideblad, anda scenaristTan
TanamSromlobiT.

 gadamRebi jgufis mowveva-Seqmna, Temis
interpretacia, garkveuli kinematografiuli
amocanebis davaleba jgufis wevrebis mimarT.

 filmis biujetis Sedgena da analizi. obieqtebis
gansazRvra: natura, interieri, pavilioni da a. S.

 nebismieri Janris filmis gadaRebis xerxebis
gansazRvra, meTodebis Teoriuli analizi.
saoperatoro ostatobis, kerZod, gadaRebis
wertilebis (k/operatoris raodenoba) gansazRvra.
kinoteqnikis, maT Soris ganaTebis da kinooptikis
efeqturi gamoyeneba.

dargis codna da gacnobiereba

magistri aRWurvilia mxatvruli, dokumenturi,
animciuri, satelevizio, xmis damdgmeli reJisoris
profesiisTvis aucilebeli Teoriuli codniT, rasac
igi iyenebs, pirvel rigSi,  kino - tele sivrceSi Tu
zogadad kulturaSi mimdinare procesebze
dakvirvebisTvis da maT gasaanalizeblad; mas
SeuZlia Tavisuflad awarmoos kinos, tele Tu xmis
reJisurisTvis aucilebeli analizi Tu kvlevebi;
srulyofilad icis kino-tele Tu xmis damdgmeli
reJisuris Teoriuli Tu praqtikul-SemoqmedebiTi
safuZvlebi, istoria, mimdinareobebi da
SesaZlebloba aqvs, sxvasac gauziaros Tavisi codna;

dargobrivi codnis praqtikaSi gamoyenebis unarebi
Teoriuli safuZveli da ostatTan Sesabamisi specialobis
reJisuraSi  muSaobis Sedegad miRebuli praqtikuli
gamocdileba da unar-Cvevebi magistrs SesaZleblobas
aZlevs, damoukideblad imuSaos Sesabamisi profilis
damdgmel reJisorad, aRmasrulebel prodiuserad an audio-
vizualuri produqciis menejerad; rogorc damdgmelma
reJisorma, icis, ra principebiT waruZRves, filmis
Semoqmedebisa da warmoebis procesebs mis sawyis Tu
ZiriTad etapebze, aseve postproduqciis etapze da rogor
moaxdinos sakuTari SemoqmedebiTi monacemebis realizeba;

argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari
Teoriuli codna, praqtikul – SemoqmedebiTi gamocdileba
da swavlis procesSi audio-vizualur produqciaze
muSaobis dros SeZenili unarebi magistrants safuZvels
uqmnis advilad da warmatebiT moaxerxos gadaRebebis
procesis warmarTva da organizeba; man icis gadamReb
jgufTan, msaxiobebTan urTierToba; proeqtis Sedgena da
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mis ganxorcielebaSi investoris iolad darwmuneba; icis
filmis  Seqmnis sawarmoo-teqnologiuri mxare; montaJis,
gaxmovaneba da sxva, analogiuri principebi;

komunikaciis unari
magistrs aqvs aramxolod SemoqmedebiT jgufebTan Tu
kinowarmoebis procesTan dakavSirebul adamianebTan
profesiuli urTierTobebis damyarebis unarebi, aramed,
gamomuSavebuli aqvs pedagogiuri unar-Cvevebi da codnis
sxvisTvis (bakalavrebisTvis, profesiuli saganmanaTleblo
programebis da, zogadad, studentebisTvis an sxvadasxva
SemoqmedebiTi jgufisTvis) gaziarebis SesaZleblobebi.
magistrs aqvs codna da gamocdileba ara mxolod
Sesabamisi profilis damdgmeli reJisuris specialobaSi,
aramed audio-vizualuri xelovnebis Teoriasa da
istoriaSi, marTvis Tanamedrove meTodebsa da
teqnologiebSi. icis da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove
sainformacio  da sakomunikacio teqnologiebs;

swavlis unari
magistrs aqvs unari Tavad dagegmos da Seasrulos
saswavlo procesis moTxovnebi, adekvaturad Seafasos
sakuTari swavlisa da Semdgomi profesiuli ganviTarebis
procesi;

Rirebulebebi
aqvs arsebul mZfr konkurentul garemoSi partniorebisa
da konkurentebis dapatentebuli ideisa da SemoqmedebiTi
audio-vizualri proeqtis profesiuli pativiscema.
SeuZlia aRniSnuli SemoqmedebiTi Rirebulebebisadmi
Tavisi da sxvebis damokidebulebis profesiuli Sefaseba
da axali SemoqmedebiTi Rirebulebebis damkvidrebaSi
wvlilis Setana.

დასაქმების სფეროები swavlis dasrulebis Semdeg, audio-vizualuri xelovnebis
(Teoriisa da praqtikis analizi) programis
kursdamTavrebul magistrs, sakvalifikacio naSromis
warmodgenisa da dacvis Semdeg, SeuZlia kvleviTi
saqmianobis gagrZeleba doqtoranturaSi, an praqtikul-
SemoqmedebiTi saqmianoba audio-vizualuri xelovnebisa da
kino - tele da sxv. warmoebis nebismier dargSi. maT Soris:
mxatvruli kinos damdgmeli reJisoris, dokumenturi kinos
damdgmeli reJisoris, televiziis (satelevizio warmoebis)
damdgmeli reJisoris, animaciuri kinos damdgmeli
reJisoris, xmis damdgmeli reJisoris, kino-tele
menejerisa da Sesabamisi specialobebis swavlebis
(SemoqmedebiTi pedagogikis)  mimarTulebiT bakalavriatis
akademiur safexurze, profesiul programebSi Tu
saxelovnebo profilis zogadsaganmanaTleblo safexurze.
amasTan, magistrs SesaZlebloba eqneba imuSaos
saxelmwifo da kerZo seqtorSi, sxvadasxva kulturul
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dawesebulebasa Tu uwyebaSi damdgmeli reJisoris
specialobis zemoT CamoTvlili rangirebis mixedviT;
Caataros damoukidebeli kvlevebi; imuSaos pedagogad
saxelovnebo-SemoqmedebiT umaRles saswavleblebSi;
sxvadasxva Sesatyvis uwyebaSi monawileoba miiRos audio-
vizualuri xelovnebis samxatvro da sarepertuaro
politikis gansazRvris, dagegmvis saqmeSi; awarmoos
molaparakebebi da organizeba gaukeTos SemoqmedebiTi
jgufebis Camoyalibebas; imuSaos kino-tele,
audioxelovnebis (radiomauwyebloba, xmovani rigis Seqmna,
xmis Camweri studiebi, gaxmovaneba-dubliaJi da sxv.)
menejmentisa da xelovnebis am dargebis ganviTarebis
sferoebSi.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

dasaxeleba mxatvruli kinos reJisura (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

kinoreJisori al. rexviaSvili.
237-06-21, 591-16-27-40
asocirebuli profesori i. demetraZe.
222-49-45,  577 -71-02-43
e-mail: irina.demetradze@yahoo.com

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
animaciuri kinos, televiziis, xmis) reJisuris,
specialobiT, kinomcodneobis, telemediis an menejmentis
(prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imuSaon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis damdgmeli
reJisoris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis analitikuri xedvis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi
CarTuli
akademiuri da
mowveuli

l. oCiauri –sruli profesori
m. tuRuSi – sruli profesori
v. zubaSvili – asocirebuli profesori
i. demetraZe – asocirebuli profesori
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personali
personali

a. vaxtangovi – asocirebuli profesori
m. maRalaSvili – asocirebuli profesori
T. xatiaSvili – asocirebuli profesori
a. rexviaSvili - kinoreJisori
z. cucqiriZe - pedagogikis doqtori
T. qamuSaZe - xelovnebaTmcodneobis doqtori
T. vefxvaZe - filologiis doqtori
r. mircxulava – fsiqologiis doqtori
g. msxilaZe – filosofiis doqtori
i. SeSeliZe – maswavlebeli

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

mxatvruli kinos praqtikuli reJisura audio-vizualuri
sivrceSi xelovanis Semoqmedebis mTavari ganmsazRvreli
niSania. mxatvruli kinos damdgmeli reJisori upirveles
yovlisa SemoqmedebiTad moazrovne adamiania, magram  mis
profesiul sisruleSi, Teoriul bazasTan erTad, didi
mniSvneloba aqvs poetikis xelovnebas, rac TavisTavad
mxatvruli kinos praqtikuli reJisuris ZiriTad
Semadgenel nawils warmoadgens.

swavlebis samsafexuriani sistemis meore safexurze,
magistraturaSi, is gansakuTrebul mniSvnelobas iZens,
radgan swored am dros da aRniSnuli kursis sivrceSi
xdeba momavali profesionalis wrToba. samagistro
programis mizania momzaddes mxatvruli kinos damdgmeli
reJisori, romelic flobs profesias da imavdroulad
icnobs Tanamedrove kino procesebs, icis kinoTeoriis
ZiriTad safuZvlebi da sakuTari damokidebuleba aqvs
maTdami, azrovnebs kompleqsurad _ kinoSi momuSave
sxvadasxva profesiebis erTobliobiT, SeuZlia filmis
gadaRebis dagegmareba Canafiqridan filmamde. Tanamedrove
qarTuli kinos sakmaod krizisul praqtikaSi aucilebel
saWiroebas warmoadgens mobilurad moqmedi pirovnebisa da
moazrovne xelovanis Camoyalibeba, warmodgenili programa
iTvaliswinebs yvela zemoaRniSnul parametrs. rac
umTavresia, aRniSnuli samagistro programa
uzrunvelyofs mxatvruli kinos damdgmel reJisors
SemoqmedebiTi pedagogikis im unar-CvevebiTa da
kompetenciebiT, romelTa meSveobiT mas SeeZleba
ganaxorcielos rogorc dargis profesiul-SemoqmedebiTi
ganviTareba, aseve misi swavleba bakalavriatisa Tu
profesiuli saganmanaTleblo programebis farglebSi.

შედეგები studentebi Tanabrad gaiRrmaveben kinonawarmoebis Seqmnis
praqtikul unarCvevebs da Teoriul codnas. Ddokumenturi
kinoenis specifikas, dokumentalistikas rogorc
telemediis ZiriTad sfuZvels da telewarmoebis
specifikas. maT unda ganuviTardeT inteleqtualuri,
socialuri da praqtikuli unari, rac gamoixateba Temis,
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masalis mopoveba-analizsa da kritikul azrovnebaSi,
gaazrebasa da interpretaciaSi; Janris specifikidan
gamomdinare, eTikuri normebisadmi gansakuTrebul
damokidebulebaSi; garemosTan adaptirebaSi,
damoukidebeli da gunduri muSaobis CvevebSi.
dokumenturi kinos mier sockulturuli procesebis
kvlevis saukunovani gamocdilebis, Tanamedrove
gamowvevebis da audio-video warmoebis axali

teqnologiebis analizis safuZvelze  SeZlებეn ekranuli

gamoxatvis saSualebebis adaptirebaს sakuTar SemoqmedebiT
procesTan, ekranuli nawarmoebis dramaturgiuli da
gamomsaxvelobiTi konstruqciis Seqmnisas.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

dasaxeleba dokumenturi kinos reJisura (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

asocirebuli profesori vaJa zubaSvili
239-21-24,    577-50-09-07

e-mail: vajazu@mail.ru ; vajazu@rambler.ru;
asocirebuli profesori irine demetraZe
222-49-45,  577 -71-02-43
e-mail: irina.demetradze@yahoo.com

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
animaciuri kinos, televiziis, xmis) reJisuris,
specialobiT, kinomcodneobis, telemediis an menejmentis
(prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imuSaon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis damdgmeli
reJisoris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis analitikuri xedvis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi
CarTuli
akademiuri da

l. oCiauri –sruli profesori

m. tuRuSi – sruli profesori
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mowveuli
personali
personali

v. zubaSvili - asocirebuli profesori

i. demetraZe - asocirebuli profesori

m. maRalaSvili - asocirebuli profesori

e. kiknaZe - asocirebuli profesori

a. vaxtangovi - asocirebuli profesori

z. cucqiriZe - pedagogikis doqtori

T. qamuSaZe - xelovnebaTmcodneobis doqtori

T. vefxvaZe - filologiis doqtori

i. SeSeliZe – maswavlebeli

g. javaSvili -xelovnebaTmcodneobis doqtori

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

dokumenturi kinos mkvlevarebi da mwarmoeblebi erTxmad
aRiareben rom postsabWoTa sivrceSi, da maT Soris yofil
socialistur qveynebSic, dokumenturi kino garkveul
kriziss ganicdis. igive problema aqtualuria
saqarTveloSic. am krizisis umTavres problemad
dafinansebis sakiTxs asaxeleben, rac TavisTavad Zalian
mniSvnelovania, magram, mTavari mainc is aris rom, zogadad
kulturas, xelovnebas da maT Soris dokumentur kinos,
pirvel rigSi TviTgamorkvevis da identifikaciis
problema udgas.
igi TiTqmis veRar erkveva drois (epoqis) dinebis
aqtualur arsSi. dokumenturma kinom ZirTadad
teleformatebSi gadainacvla (mediuri sivrce  Tavis
mediur realobas ayalibebs, naklebad exeba realur
cxovrebas da TiTqmis ar iZleva masze warmodgenas) da
ZiriTadad bazriT, politkoniunqturiT da Sesabamisi
formatebis morgebiT aris dakavebuli. satelevizio
formatebma gandevna iseTi filmebi, romlebic eZieben da
anviTareben dokumenturi kinos enas.
kidev erTi mniSvnelovani problema Zveli kulturuli
kodia, romelsac axali realoba ver kiTxulobs, axali ki
jer ar Camoyalibebula da iseT stadiaSi vimyofebiT,
rodesac realobis aRwerisaTvis axali enis Ziebaa saWiro.
samagistro programis mizania moamzados specialistebi,
romlebic kargad gaerkvevian Tanamedrove sazogadoebis
ganviTarebis socialur da kulturul procesebSi, kargad
eqnebaT gaazrebuli kinoxelovnebis da dokumenturi kinos
saukunovani gamocdileba da am procesebis analizis
Sedegad, profesiul-meTodologiuri midgomiT SeZleben
upasuxon Tanamedrove gamowvevebs.
magistrebi SeZleben Teoriul kvlevas da mis praqtikul
gamoyenebas konkretul kinonawarmoebSi; maT eqnebaT mzaoba
ganaviTaron Tavisi codna, kargad gaerkvnen sazogadoebis
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ganviTarebis socialur da kulturul procesebSi da am
procesebis analizis Sedegad profesiuli da
meTodologiuri midgomiT upasuxon Tanamedrove
gamowvevebs axali kulturuli kodebis adekvaturi ekranis
enis ZiebiT
rac umTavresia, aRniSnuli samagistro programa
uzrunvelyofs dokumenturi kinos damdgmel reJisors
SemoqmedebiTi pedagogikis im unar-CvevebiTa da
kompetenciebiT, romelTa meSveobiT mas SeeZleba
ganaxorcielos rogorc dargis profesiul-SemoqmedebiTi
ganviTareba, aseve misi swavleba bakalavriatisa Tu
profesiuli saganmanaTleblo programebis farglebSi.

შედეგები studentebi Tanabrad gaiRrmaveben kinonawarmoebis Seqmnis
praqtikul unarCvevebs da Teoriul codnas. Ddokumenturi
kinoenis specifikas, dokumentalistikas rogorc
telemediis ZiriTad sfuZvels da telewarmoebis
specifikas. maT unda ganuviTardeT inteleqtualuri,
socialuri da praqtikuli unari, rac gamoixateba Temis,
masalis mopoveba-analizsa da kritikul azrovnebaSi,
gaazrebasa da interpretaciaSi; Janris specifikidan
gamomdinare, eTikuri normebisadmi gansakuTrebul
damokidebulebaSi; garemosTan adaptirebaSi,
damoukidebeli da gunduri muSaobis CvevebSi.
dokumenturi kinos mier sockulturuli procesebis
kvlevis saukunovani gamocdilebis, Tanamedrove
gamowvevebis da audio-video warmoebis axali

teqnologiebis analizis safuZvelze  SeZlებეn ekranuli

gamoxatvis saSualebebis adaptirebaს sakuTar SemoqmedebiT
procesTan, ekranuli nawarmoebis dramaturgiuli da
gamomsaxvelobiTi konstruqciis Seqmnisas.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

dasaxeleba animaciuri kinos reJisura (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

asocirebuli profesori Teimuraz sixaruliZe

555 56 62 94
xelovnebaTmcodneobis doqtori qeTevan janeliZe

597 94 50 50
e-mail: ketevanjanelidze@gmail.com

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
animaciuri kinos, televiziis, xmis) reJisuris,
specialobiT, kinomcodneobis, telemediis an menejmentis
(prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imuSaon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis damdgmeli
reJisoris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis analitikuri xedvis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi
CarTuli
akademiuri da
mowveuli

m. tuRuSi – sruli profesori

T. sixaruliZe – asocirebuli profesori
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personali
personali

e. kiknaZe – asocirebuli profesori

e. erisTavi – asocirebuli profesori

z. cucqiriZe - pedagogikis doqtori

T. qamuSaZe - xelovnebaTmcodneobis doqtori

T. vefxvaZe – filologiis doqtori

r. mircxulava – fsiqologiis doqtori

q. janeliZe – xelovnebaTmcodneobis doqtori

n. samaniSvili - maswavlkebeli

T. qoTolaSvili - maswavlebeli

i. SeSeliZe – maswavlebeli

g. gvarjalaZe – maswavlebeli

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

animaciuri kinos reJisura audio-vizualuri xelovnebis
erT-erTi umniSvnelovanesi aspeqtia. animaciuri kinos
damdgmeli reJisori upirveles yovlisa SemoqmedebiTad
moazrovne adamiania, magram  mis profesiul sisruleSi,
Teoriul bazasTan erTad, didi mniSvneloba aqvs
mxatvruli saxeebiT azrovnebas, poetikis xelovnebas,
Tanamecrove cifruli teqnologiebis srulfasovan
codnas, rac TavisTavad animaciuri kinos praqtikuli
reJisuris ZiriTad Semadgenel nawils warmoadgens.

swavlebis samsafexuriani sistemis meore safexurze,
magistraturaSi, is gansakuTrebul mniSvnelobas iZens,
radgan swored am dros da aRniSnuli kursis sivrceSi
xdeba momavali profesionalis wrToba. samagistro
programis mizania momzaddes animaciuri kinos damdgmeli
reJisori, romelic flobs profesias da imavdroulad
icnobs Tanamedrove kino (prioritetulad, animaciur)
procesebs, icis kinoTeoriis ZiriTad safuZvlebi da
sakuTari damokidebuleba aqvs maTdami, azrovnebs
kompleqsurad _ kinoSi momuSave sxvadasxva profesiebis
erTobliobiT, SeuZlia nebismieri formatis animaciuri
filmis gadaRebis dagegmareba Canafiqridan filmamde.
Tanamedrove qarTuli animaciuri kinos sakmaod krizisul
praqtikaSi aucilebel saWiroebas warmoadgens mobilurad
moqmedi pirovnebisa da moazrovne xelovanis Camoyalibeba,
warmodgenili programa iTvaliswinebs yvela
zemoaRniSnul parametrs.

rac umTavresia, aRniSnuli samagistro programa
uzrunvelyofs animaciuri kinos damdgmel reJisors
SemoqmedebiTi pedagogikis im unar-CvevebiTa da
kompetenciebiT, romelTa meSveobiT mas SeeZleba
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ganaxorcielos rogorc dargis profesiul-SemoqmedebiTi
ganviTareba, aseve misi swavleba bakalavriatisa Tu
profesiuli saganmanaTleblo programebis farglebSi.

შედეგები studentebi Tanabrad gaiRrmaveben nebismieri formatis
animaciuri kinonawarmoebis Seqmnis praqtikul unarCvevebs
da Teoriul codnas. Danimaciuri kinoenis specifikas,
animacias rogorc Tanamedrove kinoindustriis erT-erT
ZiriTad sferos da animaciuri kinowarmoebis specifikas.
maT unda ganuviTardeT inteleqtualuri, socialuri da
praqtikuli unari, rac gamoixateba Temis, ideis, masalis
(nati, plastelini, qviSa, 2 D, 3 D formatebi da sxv.)
mopoveba-analizsa da mxatvrul Tu kritikul azrovnebaSi,
gaazrebasa da interpretaciaSi; Janris specifikidan
gamomdinare, profesiuli normebisadmi gansakuTrebul
damokidebulebaSi; garemosTan adaptirebaSi,
damoukidebeli da gunduri muSaobis CvevebSi.
animaciuri kinos mier sockulturuli procesebis
warmoCenis arsebuli gamocdilebis, Tanamedrove
gamowvevebis da audio-video warmoebis axali

teqnologiebis analizis safuZvelze  magistrebi SeZlებეn
animaciuri gamoxatvis saSualebebis adaptirebaს sakuTar
SemoqmedebiT procesTan, ekranuli nawarmoebis
dramaturgiuli da gamomsaxvelobiTi konstruqciis
Seqmnisas.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

dasaxeleba

telereJisura (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

sruli profesori aleqsandre vaxtangovi

599 700 885 / 222 15 49

Ee-mail: vakhtangov@yahoo. com
asocirebuli profesori TinaTin Wabukiani

599 94 47 00

e-mail: Tinatin-chabuka7@mail.ru

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
animaciuri kinos, televiziis, xmis) reJisuris,
specialobiT, kinomcodneobis, telemediis an menejmentis
(prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imuSaon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis damdgmeli
reJisoris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis analitikuri xedvis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.

saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
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aris.
programaSi
CarTuli
akademiuri da
mowveuli
personali
personali

a. vaxtangovi – sruli profesori
l. oCiauri –sruli  profesori
m. tuRuSi - sruli  profesori
T. Wabukiani - asocirebuli profesori
m. maRalaSvili - asocirebuli profesori
n. doliZe - asocirebuli profesori
l. kutubiZe – Jurnalistikis doqtori
z. cucqiriZe – pedagogikis  doqtori
T. qamuSaZe - xelovnebaTmcodneobis doqtori
T. vefxvaZe - filologiis doqtori
r. mircxulava – fsiqologiis doqtori
i. SeSeliZe – maswavlebeli
n. dondolaZe – maswavlebeli

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

telereJisura erT-erTia audio-vizualuri reJisuris im
specialobebs Soris, romelic yoveldRiurad axali
ideebis, axali formebis, situaciuri amocanebis
yovelwuTier gadawyvetas gulisxmobs. am profesias
Tavidanve mxatvruli azrovnebisadmi gamokveTili
midrekilebisa  da originaluri azrovnebis adamianebi
euflebian. momavali profesiuli saqmianobisas maT
moqalaqeobriv pozicias, zneobriv principebs, kulturul
da politikur standarts asaxavs telemauwyebloba.
magistrantma mniSvnelovania gaacnobieros, rom is
moemsaxureba adamianis cnobierebaze, sazogadoebriv
azrovnebaze uSualo zemoqmedebis erT-erT uZlieres
instruments _ televizias. masmediis swrafi transformacia
iTxovs maRali rangis profesionals, romelic aRWurvilia
Teoriis Rrma codniT, eZebs axal gamomsaxvelobiT
formebs,  kritikulad afasebs kanonebad aRiarebul
cnebebs, argumentirebuli analiziT adasturebs mignebul
mosazrebebs. videoproduqciis xarisxi, misi aqtualoba
ufro da ufro mniSvnelovani xdeba.
telereJisoris Canafiqris ganxorcielebas sakmaod didi
SemoqmedebiTi jgufi emsaxureba. avtorebi, redaqtorebi,
mxatvrebi, operatorebi, musikaluri gamformeblebi,
menejerebi, videoteqnikosebi, kompiuteruli
uzrunvelyofis programistebi, gamnaTeblebi, sadadgmo
nawili da a.S. TiToeul maTgans koordinacias uwevs
damdgmeli reJisori. maTi SeTanxmebuli muSaobisTvis
televiziis damdgmelma reJisorma unda icodes, Tu ra
SemoqmedebiT Tu teqnikur resurs flobs esa Tu is
damxmare specialoba televiziaSi. man zustad unda
gansazRvros, ra unda, ra ideas, ra gamomsaxvelobiTi
formiT miawodebs mayurebels, da rogor unda
ganaxorcielos SemoqmedebiTi Canafiqri.
umaRlesi ganaTlebis sistemis meore safexuri
specialobis gaRrmavebul swavlebas gulisxmobs.
srulfasovani  profesiuli saqmianobisTvis magistrantebs
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pararelurad ekiTxebaT damxmare  sagnebi operatoris
xelovneba, informatika, teleJurnalistika, gadacemis
mxarvruli da musikaluri gaformeba...
samagistro programa ,,telereJisura (Teoriisa da
praqtikis analizi)” miznad isaxavs Tanamedrove
tendenciebis Seswavlas eleqtronul mediaSi,
telereJisuris profiliT. momavalma audio-vizualuri
xelovnebis magistrebma Tavi unda mosinjon Teoriul
kvlevebSi. aqtualuri Temis SerCeva, Ziebis sworad
warmarTva, profesiuli analizi, ueWvelad badebs
mignebebs, romlebic SeiZleba ganxorcieldes, rogorc
praqtikul saqmianobaSi, aseve gaxdes sadoqtoro kvlevis
sgani. Aaudio-vizualuri xelovnebis magistrs,
sakvalifikacio naSromis dacvis Semdeg, SeuZlia kvleviTi
saqmianobis gagrZeleba doqtoranturaSi, an praqtikul-
SemoqmedebiTi saqmianoba video warmoebis nebismier
dargSi.
amasTanave, programis Taviseburebas warmoadgens is, rom
mis farglebSi modulis saxiT warmodgenilia  e.w.
”saavtoro televiziis” aspeqti. ramdenadac Tanamedrove
telesivrcem waSala zRvari avtorsa, scenaristsa da
reJisors Soris; garkveul situaciebSi televizia
SemoqmedebiTi muSakisagan momijnave specialobebis
codnasac iTxovs; am problemis aqtualoba ganapirobebs,
rom avtori flobdes satelevizio gadacemis/proeqtis
momzadebisaTvis saWiro da aucilebeli yvela specialobis
specifikasa da moTxovnebs, safuZvlianad icodes
Sesabamisi Teoria da hqondes praqtikuli unar-Cvevebi.
Tanamedrove televizia masobrivi komunikaciis
Semadgeneli nawili da mZlavri politteqnologiuri
iaraRia. Sesabamisad, misi Seswavla da am sivrceSi
lavireba SeuZlebelia maskomunikaciisa da strategiuli
komunikaciebis arsisa da safuZvlebis Seswavlisa da
gaazrebis gareSe. meores mxriv, teqnologiebisa da
teqnikuri saSualebebis swrafi da cvalebadi ganviTareba
moiTxovs axali yaidis Tanamedrove telespecialistebs.
amasTan, sabazro ekonomikis pirobebSi mediaproduqcia
biznesproduqtad iqca; xolo teleJurnalistika da
telereJisura informaciul epoqaSi _ interdisciplinur
specialobad; amdenad, saavtoro teleproeqtis Seqmnisa da
realizebisTvis aucilebelia yvela am faqtoris
gaTvaliswineba da Sesabamisi Teoriuli da praqtikuli
wanamZRvrebi.
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
universitetSi arsebuli potenciali da SemoqmedebiTi
gamocdileba saSualebas iZleva, zemoaRniSnuli
moTxovnebis Sesabamisad, momzaddnen kvalificiuri kadrebi
e.w. “saavtoro televiziis” mimarTulebiTac, razec mwvave
moTxovnaa Tanamedrove qarTul telesivrceSi.
samagistro programis am mimarTulebis farglebSi
SesaZlebelia ara mxolod calkeuli specialistebis,
aramed, erTiani gundis momzadeba, romelic saTanado



55

Teoriuli da praqtikuli codnisa da gunduri muSaobis
principiT aRWurvili, SeZlebs nebismieri formatis
teleproeqtis Seqmnasa da ganxorcielebas.
magistrants, survilis SemTxvevaSi, saSualeba aqvs
arCevani gaakeTos “saavtoro televiziis” modulze da
miiRos Sesbamisi codna am mimarTulebiT.
rac umTavresia, aRniSnuli samagistro programa
uzrunvelyofs televiziis damdgmel reJisors
SemoqmedebiTi pedagogikis im unar-CvevebiTa da
kompetenciebiT, romelTa meSveobiT mas SeeZleba
ganaxorcielos rogorc dargis profesiul-SemoqmedebiTi
ganviTareba, aseve misi swavleba bakalavriatisa Tu
profesiuli saganmanaTleblo programebis farglebSi.

შედეგები magistri ganixilavs satelevizio sivrceSi nebismier
SemoqmedebiT produqcias - kino, video an tele nawarmoebs,
rogorc kompoziciur mTlianobs. akeTebs mis sqematur
analizs. SeuZlia amoicnos, ra xerxebs iyenebs damdgmeli
telereJisori ama Tu im miznis misaRwevad; mas SeuZlia
damdgmeli telereJisoris profesiis ZiriTadi aspeqtebis,
xerxebis, meTodebis Teoriuli analizi; profesiul
doneze icis specifiuri samuSao terminologia. SeuZlia
sascenaro gegmisa da scenaris Seqmna. aqvs teqstis
interpretaciisa da gamosaxulebaSi adaptaciis unari.
Rrmad da safuZvlianad icis montaJis ena da musikis,
mxatvrobisa da xmis sinTezirebis principebi; SeuZlia
msaxiobTan, mxatvarTan, kompozitorTan, operatorTan, Tu
sxva mxatvruli komponentebis avtorebTan SemoqmedebiTi
muSaoba da am muSaobis analizi; icis teleproduqviis
Seqmnis sawarmoo-teqnologiuri mxare, misi praqtikul-
Teoriuli aspeqtebi. SeuZliaa sakuTari proeqtis ZiriTadi
arsis, ganxorcielebis gzebisa da meTodebis winaswari
analizi; SeuZlia sakuTari Tu sxvisi nawarmoebis analizi
da meTodologis, koncefciis, stilistikis gansazRvra,
damoukidebeli xedvis gamovlena. SeuZlia SeZenili
codnis SemoqmedebiTi ganviTareba da sakuTar
potencialze damyarebuli da individualuri xedvisa da
midgomis formireba; aqvs konkretul amocanasTan SeZenili
profesiuli kompetenciis adaptaciis unar-Cvevebi; SeuZlia
rogorc praqtikul-SemoqmedebiTi, aseve Teoriuli samuSao
procesis gaazrebuli dagegmva da Sedegebis prognizireba;
aqvs analitikuri kvlevisaTvis aucilebeli Cvevebi da
SeuZlia maTi ganviTareba swavlebis Semdgom akademiur
(sadoqtoro) safexurze.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

dasaxeleba xmis reJisura (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

asocirebuli profesori merab uruSaZe
222 57 15 / 5 99 74 75 15.
e-mail:urushadzemerabi@yahoo.com

asocirebuli profesori eliso erisTavi
595 72 00 25

e-mail: eliso_eristavi@yahoo.com
programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
animaciuri kinos, televiziis, xmis) reJisuris,
specialobiT, kinomcodneobis, telemediis an menejmentis
(prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imuSaon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis damdgmeli
reJisoris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis analitikuri xedvis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi
CarTuli

l. oCiauri –sruli profesori
m. tuRuSi - sruli profesori
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akademiuri da
mowveuli
personali
personali

l. kitia – asocirebuli profesori
m. maRalaSvili - asocirebuli profesori
a. vaxtangovi - asocirebuli profesori
e. erisTavi – asocirebuli profesori
z. cucqiriZe - pedagogikis doqtori
T. qamuSaZe - xelovnebaTmcodneobis doqtori
T. vefxvaZe - filologiis doqtori
i. SeSeliZe – maswavlebeli
g. gvarjalaZe –maswavlebeli
T. qoTolaSvili -maswavlebeli

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

xmis reJisura audio-vizualuri xelovnebis erT-erTi
umniSvnelovanesi mimarTulebaa, ramdenadac xmis
damdgmeli reJisoris muSaoba aucilebelia audio-
vizualuri reJisuris yvela aspeqtiT – mxatvrul,
dokumentur, animaciur kinoSi, telesivrcesa Tu
radiomauwyeblobaSi. xmis damdgmeli reJisori upirveles
yovlisa SemoqmedebiTad moazrovne adamiania, magram  mis
profesiul sisruleSi, Teoriul bazasTan erTad, didi
mniSvneloba aqvs mxatvruli saxeebiT azrovnebas, poetikis
xelovnebas, musikis Teoriis codnas, Tanamedrove
cifruli teqnologiebis srulfasovan codnas, rac
TavisTavad xmis praqtikuli reJisuris ZiriTad
Semadgenel nawils warmoadgens.

swavlebis samsafexuriani sistemis meore safexurze,
magistraturaSi, is gansakuTrebul mniSvnelobas iZens,
radgan swored am dros da aRniSnuli kursis sivrceSi
xdeba momavali profesionalis wrToba. samagistro
programis mizania momzaddes Tanamedrove,
maRalprofesionali xmis damdgmeli reJisori, romelic
flobs profesias da imavdroulad icnobs Tanamedrove
kino, tele Tu audioxelovnebis procesebs, icis
gaxmovanebis, dubliaJis, xmovani rigis Seqmnis ZiriTad
safuZvlebi da sakuTari damokidebuleba aqvs maTdami,
azrovnebs kompleqsurad _ audio-vizualuri xelovnebis
sivrceSi momuSave sxvadasxva profesiebis erTobliobiT,
SeuZlia nebismieri formatis audio-vizualuri produqtis
gaxmovaneba, xmovani rigisa da xmovani struqturebis
Seqmna-dagegmareba Canafiqridan saboloo Sedegamde.
Tanamedrove audio-vizualuri reJisuris praqtikaSi
aucilebel saWiroebas warmoadgens mobilurad moqmedi
pirovnebisa da moazrovne xelovanis – Tanamedrove xmis
damdgmeli reJisoris Camoyalibeba, warmodgenili programa
iTvaliswinebs yvela zemoaRniSnul parametrs.

rac umTavresia, aRniSnuli samagistro programa
uzrunvelyofs xmis damdgmel reJisors SemoqmedebiTi
pedagogikis im unar-CvevebiTa da kompetenciebiT, romelTa
meSveobiT mas SeeZleba ganaxorcielos rogorc dargis
profesiul-SemoqmedebiTi ganviTareba, aseve misi swavleba
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bakalavriatisa Tu profesiuli saganmanaTleblo
programebis farglebSi.

შედეგები studentebi Tanabrad gaiRrmaveben  nebismieri formatis
audio-vizualuri nawarmoebis xmovani rigis Seqmnis
praqtikul unarCvevebs da Teoriul codnas. Dxmovan-
xedviTi struqturebis urTierTmimarTebis specifikas,
gaxmovanebasa da dubliaJs, rogorc Tanamedrove kino-tele
industriis erT-erT ZiriTad sferos da xmovani
struqturebis warmoebis specifikas. maT unda
ganuviTardeT inteleqtualuri, SemoqmedebiTi da
praqtikuli unarebi, kritikuli da analitikuri azrovneba,
mocemuli amocanis gaazrebisa da interpretaciis Cvevebi;
Janris specifikidan gamomdinare, profesiuli normebisadmi
gansakuTrebuli damokidebuleba; garemosTan adaptirebis,
damoukidebeli da gunduri muSaobis Cvevebi da sxv.
audio-vizualur xelovnebaSi xmis reJisuris ganviTerebis
arsebuli gamocdilebis, Tanamedrove gamowvevebis da
audio-vizualuri warmoebis axali teqnologiebis

analizis safuZvelze  magistrebi SeZlებეn xmovani
struqturebis Seqmnisa da gamoxatvis saSualebebis

adaptirebaს sakuTar SemoqmedebiT procesTan, audio-
vizualuri nawarmoebis xmovani rigisa da xmovani
konstruqciis Seqmnisas:

 musikalur kompoziciaze xedviTi rigis warmoeba;

 musikalur miqsze xedviTi rigis warmoeba;

 musikaluri kompoziciis safuZvelze vizualuri
kompoziciebis cvalebadoba;

 xedviTi rigis musikaluri organizacia;

 xmovan-xedviTi miqsis Seqmna;

 monologze vizualuri rigis warmoeba;

 vizualuri rigis musikalur-verbaluri SekavSireba;

 ritmuli dialogis vizualuri mowodeba;

 dialogisa da vizualuri rigis paraleluri
ritmizacia;

 xmaurebis, xmebis, musikis, dubliaJisa (dialogebi)
Tu avtoris teqstis xmovani struqturebis
sinqronuli gadawyveta.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

dasaxeleba kino-tele operatori (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa (koncentracia)

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

kinooperatori giorgi beriZe
595 75 70 06

e-mail: camgioge@yahoo.com

asocirebuli profesori Teo xatiaSvili
599 55 28 92
e-mail – teovangogh@hotmail.com

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (mxatvruli kinos, dokumenturi kinos,
animaciuri kinos, televiziis, xmis) reJisuris, kino-tele
operatoris specialobiT, kinomcodneobis, telemediis an
menejmentis (prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imuSaon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis – kino-tele
operatoris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis mxatvrul-analitikuri xedvis
unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi l. oCiauri -sruli profesori
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CarTuli
akademiuri da
mowveuli
personali
personali

m. tuRuSi - sruli profesori

a. vaxtangovi – asocirebuli profesori

T. xatiaSvili – asocirebuli profesori

e. kiknaZe - asocirebuli profesori

e. erisTavi – asocirebuli profesori

g. beriZe - operatori

z. cucqiriZe - pedagogikis doqtori

T. qamuSaZe - xelovnebaTmcodneobis doqtori

T. vefxvaZe - filologiis doqtori

r. mircxulava – fsiqologiis  doqtori

i. SeSeliZe - maswavlebeli

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

„kino-tele operatoris (Teoriisa da praqtikis analizi)“ -
samagistro programis mizani srulad Seesabameba
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetis misias, romlis erT–erTi
ZiriTadi veqtoria  xelovnebis fundamenturi dargebis
(maT Soris, prioritetulad Teatraluri, kino–tele,
qoreografiuli, musikaluri da sxva) ganviTareba da amave
dargebis kvleva. aRniSnul konteqstSi „kino-tele
operatoris (Teoriisa da praqtikis analizi)“ samagistro
programa uzrunvelyofs audio-vizualuri xelovnebis
ganviTarebisTvis aucilebel pirobas – moamzados
profesionali, maRalkvalificiuri damdgmeli kino-tele
operatori, romelic (Sesabamisi specialobiT)
uzrunvelyofs kino-tele proeqtis (mxatvruli,
dokumenturi, animaciuri, stelevizio da sxv. filmi,
satelevizio Sou, seriali, nebismieri formatis audio-
vizualuri proeqti da sxv.) gadaRebas da mis Semdgom
realizacias – SemoqmedebiTi ideidan – damTavrebuli
kinematografiuli qseliT  an  satelevizio eTeriT, rac
Seadgens srul SemoqmedebiT - sawarmoo cikls:
preproduction, procduction, postproduction.

magistranti programis aTvisebis Sedegad miRebuli
rogorc profesiuli, aseve zogadi kompetenciebiT
orientirebuli iqneba dasaqmebis bazris sul ufro mzard
moTxovnebze ara mxolod saqarTvelos, aramed msoflio
masStabiT.

kino-tele operatoris (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programa gamiznulia kinosa (mxatvruli,
dokumenturi, animaciuri)  Tu televiziis maRali
profesionali damdgmeli operatoris _ qarTul
sinamdvileSi, faqtobrivad, axali statusis mqone



61

Semoqmedis Camosayalibeblad, razec, dRevandeli
saerTaSoriso standartebis mixedviT, msoflio kino-tele
samyaroSi didi moTxovnilebaa.

samagistro programa mTlianad  orientirebulia
saqarTvelosa da sazRvargareT arsebul Sromis bazarze.
igulisxmeba kinematografiul Tu satelevizio sivrceSi
arsebuli SesaZleblobebi (individualuri audio-
vizualuri industria, korporatiuli audio-vizualuri
industria).. dResdReobiT, Sromis bazarze moTxovnileba
maRalkvalificiur saoperatoro kadrebze stabilurad
maRalia, Tumca, rogorc kino, aseve  satelevizio Tu
video sivrceSi am profesiaze moTxovnileba win uswrebs
Sesabamis audio-vizualur segmentSi arsebul resurss.

bakalavriatis _ swavlebis Tanamedrove sistemis pirvel
safexurze miRebuli sabazo ganaTlebis Semdeg, meore –
magistraturis _ etapi gulisxmobs miRebuli codnis
gaRrmaveba-ganviTarebasa da interesTa konkretikas, zusti
da swori mimarTulebebis gansazRvras audio-vizualuri
warmoebis procesSi da am procesis Sedegad miRebuli
proeqtis (nebismieri Janrisa da formatis filmi, seriali,
teleproeqti da sxv.) distribuciasa da realizaciaSi –
Sesabamisi finansuri efeqturobiTa da ukugebiT  (risi
gamyareba da srulyofa swored magistraturis doneze
xdeba).

rogorc kino, aseve televizia udides rols TamaSobs
ganaTlebis, sazogadoebis moqalaqeobrivi aRzrdisa da
gemovnebis Camoyalibebis saqmeSi. kino-tele warmoebas
Tavisi sityva qveynis ekonomikaSic eTqmis, da es industria
sul ufro mZlavri da momgebiani gaxdeba, rogorc es
mraval sxva qveyanaSi xdeba.
kino-tele operatoriKkino-tele warmoebis erT-erTi
centraluri figuraa.
mocemuli samagistro programa iTvaliswinebs damdgmeli
kino-tele operatoris, rogorc praqtikosis, aseve
Teoretikosisa da organizatoris aRzrdas. programis
damTavrebisas magistranti miiRebs uaxles Teoriul
kvlevaze dafuZnebul Rrma da sistemur codnas, am dargis
dauflebisaTvis damaxasiaTebel specifikur meTodebs.
magistris akademiuri xarisxis mqone kino-tele operatori
kargad unda iyos gaTviTcnobierebuli audio-vizualuri
xelovnebis istoriaSi, qarTuli da msoflio kinos
istoriaSi da, ra Tqma unda, Tavis specialobaSi, rac
xelovnebis Teoriis codnisa da praqtikul-SemoqmedebiTi
unarebis unikalur nazavs warmoadgens.
fotografia, ganaTeba, kompozicia, feri, kameris moZraoba
da montaJi, arasruli siaa im sakiTxebisa, rac damdgmeli
kino-tele operatoris xelovnebis ZiriTd bazas
warmoadgens. kino da cifruli gadaRebis teqnika, optika,
gasanaTebeli xelsawyoebi... ki kino-tele operatoris
ostatobis, xelobis Semadgeneli nawilebia. Tanamedrove
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kino-tele warmoeba, organizebis unari, is aspeqtebia, ris
gareSec warmoudgenelia 21 saukunis kino-tele operatori.
damdgmeli operator-analitikosisTvis cnobilia filmis
warmoebis yoveli etapi. filmis organizaciuli mxare -
jgufis organizeba: scenaristi (sadiqtoro teqsti),
mxatvari, kompozitori, xmis operatori, prodiuseri,
lokaluri ganaTebis saSualebebi da sxv. optikis efeqturi
gamoyeneba, filmis montaJuri struqtura, wyoba jer kidev
gadaRebis procesSi da a. S.
magistrants SeeZleba gauTvaliswinebel da
specializebul garemoSi moqmedeba, kompleqsuri
problemebis gadaWra damoukideblad, miRebuli codnis
garemosTan adaptireba, axali unarebis, gamocdilebis
gamoyeneba axal situaciebSi. gadaRebebis damoukideblad
dagegmva da maTi maRal profesiul doneze damoukideblad
ganxorcieleba. magistranti SeZlebs Tavad dagegmos da
Seasrulis saswavlo procesis moTxovnebi, is
adekvaturad afasebs sakuTari swavlis process da esmis,
rogor gaaumjobesos miRebuli Sedegi.
yvelaferi es, dafuZnebuli iqneba im didi gamocdilebis
codnasa da gacnobierebaze, rac kacobriobam daagrova
zogadad kulturisa da bolo 100 wlis manZilze
kinematografis sferoSi.

kino-tele operatoris (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programa miznad isaxavs Tanamedrove
tendenciebis Seswavlas kinematografsa (mxatvrul,
dokumentur, animaciur), televiziasa Tu videowarmoebaSi -
damdgmeli operatorisa da menejeris profiliT. momavalma
audio-vizualuri xelovnebis magistrebma Tavi unda
mosinjon Teoriul analizsa da kvlevebSi. SeZlon
aqtualuri Temisa da koncefciis SerCeva, Ziebis sworad
warmarTva, profesiuli analizi, kino – tele
sociologiuri analitikis gaazreba da misi Sedegebis
praqtikuli xorcSesxma. warmodgenili samagistro
programis dauflebisas magistrantis mier
SemoTavazebuli profesiuli mignebebi SeiZleba
ganxorcieldes rogorc praqtikul saqmianobaSi, aseve
gaxdes sadoqtoro kvlevis sagani. programa miT ufro
aqtualuria, radgan dResdReobiT Sesabamis bazarze
SeimCneva audio-vizualuri sferoSi damdgmeli
operatorebis mxriv Teoriisadmi zerele damokidebuleba.
praqtikosi kino-tele damdgmeli operatoris warmatebuli
saqmianoba SeuZlebelia axali sawarmoo-kreatiuli
formebis Ziebis gareSe. kino-tele warmoebis swrafi
transformacia iTxovs maRali rangis profesionals,
romelic aRWurvilia Teoriis Rrma codniT, Tan
agrZelebs disciplinis axali mocemulobebis kvlevas.
programis Sedegic swored es aris _ magistri, romelic
mudmivad eZebs axals, kritikulad afasebs kanonebad
aRiarebul cnebebs, aqvs kvlevis swori organizaciis
Cvevebi, argumentirebuli analiziT adasturebs mignebul
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Teorias.
amasTan, saxelovnebo umaRlesi ganaTlebisTvis
magistraturis akademiuri safexuris gansakuTrebuli
mniSvneloba imaSi mdgomareobs, rom swored samagistro
safexuri uzrunvelyofs studentTa momzadebas
SemoqmedebiTi pedagogikis mniSvnelovani aspeqtebis
codniT. Sesabamisad, magistraturis  akademiuri
saganmanaTleblo programis warmatebiT dasrulebis
Semdeg eZleva magistrs Sesabamis dargSi swavlebis
ufleba.

zemoTqmulidan gamomdinare, programa eqsperimentul
xasiaTs atarebs da faqtobrivad, axdens axali
meTodologiis SemuSavebasa da mis praqtikaSi gamocdas.
kino-tele operatoris (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programis komponentebis erToblioba
uzrunvelyofs programiT dasaxuli miznebisa da swavlis
Sedegebis (ix. qvemoT) miRwevas umaRlesi ganaTlebis
kvalifikaciaTa CarCos Sesabamisi safexuris (samagistro)
aRmweris saTanado doniT. amdenad, SeiZleba iTqvas, rom
yoveli morigi leqcia, winamorbedisa da mis farglebSi
miRebuli Sedegis safuZvelze aigeba. swavlebis
integrirebuli forma, codnisa da gamocdilebis arealis
gafarToebas Seuwyobs xels.
swavlebis ZiriTadi normebis garda, romelic Teoriuli
da praqtikuli kursebis monacvleobasa da erTianobazea
agebuli, gaTvaliswinebulia masterklasebi, romlebsac
jgufis ostatis gegmisa da gadawyvetilebis safuZvelze,
kinos, televiziisa Tu saxelovnebo sxvadasxva dargis
maRali klasis profesionalebi Caatareben; gansazRvrulia
praqtikebi gadasaReb moednebsa da laboratoriebSi, kino-
tele da video warmoebis nebismier etapze. magistrants
Cautardeba Teoriuli kursi specialuri kinogadaRebis
nairsaxeobisa. romelic moiTxovs gansxvavebul, specialur
aparaturas da gamoiyeneba mecnierebaSi, samxedro
industriaSi (mag. caitraferi, drois lupa, mikro da
makrogadaRebebi, infrasxivebSi da a. S.) romelic SeiZleba
gamoiyenos samecniero-popularuli, saswavlo filmebis da
sxva gadaRebis procesSi.

შედეგები 3. zogadi/transferuli kompetenciebi:
4.

 abstraqtuli azrovnebis, analizisa da sinTezis
unari

 codnis praqtikaSi gamoyenebis unari

 drois dagegmvisa da marTvis unari

 dargis codna-gaazreba da gaTaviseba

 mSobliur enaze zepiri da werilobiTi formiT
komunikaciis unari

 meore (ucxo) enaze komunikaciis unari

 sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis
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(virtualuri da audio–vizualuri) gamoyenebis
unari

 swavlisa da codnis mudmivi ganaxlebis unari

 logikuri azrovnebisa da msjelobis unari

 sxvadasxva wyarodan informaciis moZiebis da
analizis unari

 kritikuli azrovnebis da TviTkritikis unari

 ucxo garemoSi adaptirebisa da moqmedebis unari

 axali ideebis generirebis unari

 problemebis identificirebisa da gadawyvetis
unari

 dasabuTebuli gadawyvetilebis miRebis unari

 jgufSi muSaobis unari

 adamianebs Soris urTierTobisa da  dialogis
unari

 adamianis motivirebisa da saerTo miznisken
warmarTvis unari

 araspecialistebTan komunikaciis unari

 saerTaSoriso konteqstSi muSaobis unari

 damoukidebeli muSaobis unari

 proeqtis SemuSavebisa da marTvis unari

 usafrTxoebis dacvis valdebulebis Segneba

 saqmiani wamowyebisa da iniciativis sakuTar Tavze
aRebis unari

 eTikuri mosazrebebis safuZvelze qcevis unari

 Sesrulebuli samuSaos xarisxis Sefasebisa da
SenarCunebis unari

 nakisri valdebulebebis ganxorcielebisa da
bolomde miyvanis uanri

dargobrivi/ profesiuli kompetenciebi

 audio-vizualuri xelovnebis arsis gacnobiereba

 operatoris profesiuli safuZvlebis floba

 filmis (mxatvruli, dokumenturi, animaciuri,
satelevizio... ) da nebismieri formatis audio-
vizualuri produqciisa Tu proeqtis gadisRebis
unari

 SemoqmedebiT koleqtivTan urTierToba

 audio-vizualuri xelovnebis Tanamedrove
teqnologiebis codna

 SemoqmedebiTi TviTSefasebis unari

 dramaturgiuli pirvelwyaros kinematografiuli
analizi

 Janruli mravalgavarobis struqturuli codna

 argumentirebuli msjelobis, SemoqmedebiT
procesSi daskvnis gakeTebis unari

 mxatvruli nawarmoebis interpretacia
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 audio - vizualuri kompoziciis agebis unari

 SemoqmedebiT jgufTan damoukidebeli muSaobis
profesiuli unari

 nebismieri formatis kino-tele proeqtis
gansaxorcieleblad  finansuri resursebis
moziebis unari, anu ”fandraizingi”

 audio-vizualuri produqciis xmovan-xedviTi
struqturis agebis unari

 kadrireba, ganaTeba, gadaReba, mizanscenebis ageba,
kompoziciis, mxatvruli saxeebis Seqmna

 organizatorul – SemoqmedebiTi unari

 konceptualuri azrovnebis unari

 SemoqmedebiT procesSi eqstremalur situaciebSi
swrafi gadawyvetilebis miRebis unari

 lideris Tvisebebis SemoqmedebiTad gamomuSavebis
unari

 SeTxzvis, fantaziis unari

 logikur – SemoqmedebiTi azrovnebis unari

 kvlevis (sociologiuri gamokiTxvebi) Sedegebis
gaazrebisa da saTanado interpretaciis unari

 audio-vizualuri produqtis SemoqmedebiTi,
teqnikuri da organizaciuli procesebis
xelmZRvaneloba.

 kino-tele filmis/proeqtis vizualuri saxis
Camoyalibeba da Seqmna, dramaturgiis, Janris da
arCeuli esTetikis gaTvaliswinebiT.

 gadamRebi jgufis Camoyalibeba, amocanis dasma da
maTi muSaobis xelmZRvaneloba.

 muSaoba filmis biujetze.

 gadasaRebi obieqtebis SerCeva da momzadeba.

 kinoscenaris kadrirebaSi monawileobis miReba
reJisorTan da mxatvarTan erTad.

 specialuri gadaRebebis warmoeba, roca es
saWiroa filmisTvis.

 kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia
rTuli, arasruli an winaaRmdegobrivi monacemebis
analizi, mosazrebebis Camoyalibeba da analizis
Sedegis efeqturi miwodeba. SeeZleba informaciis
inovaciuri sinTezi dargis uaxles monacemebze
dayrdnobiT.

 SeuZlia akademiur da profesiul sazogadoebaSi
damajerebeli, damoukidebeli da kompetenturi
kimunikacia.

 aqvs eqstremalur situaciaSi kameriT
SeiaraRebuli orientirebis Cvevebi.

 SeuZlia awarmoos pedagogiuri muSaoba.
warmarTos saswavlo procesi momaval
kinooperatorebTan da reJisorebTan.

 damdgmel operators SeuZlia nebismieri filmis
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SemoqmedebiTi da organizaciuli procesebis
xelmZRvaneloba.

 SeuZlia nebismieri formatis filmis struqturis
Camoyalibeba, filmis Janris gaTvaliswinebiT.
Canafiqridan, ideidan filmis scenaris Seqmna
damoukideblad, anda scenaristTan
TanamSromlobiT.

 gadamRebi jgufis mowveva-Seqmna, Temis
interpretacia, garkveuli kinematografiuli
amocanebis davaleba jgufis wevrebis mimarT.

 filmis biujetis Sedgena da analizi. obieqtebis
gansazRvra: natura, interieri, pavilioni da a. S.

 nebismieri Janris filmis gadaRebis xerxebis
gansazRvra, meTodebis Teoriuli analizi.
saoperatoro ostatobis, kerZod, gadaRebis
wertilebis (k/operatoris raodenoba) gansazRvra.
kinoteqnikis, maT Soris ganaTebis da kinooptikis
efeqturi gamoyeneba.

 kinoscenaris kadrireba (Tu filmis unari amis
SesaZleblobas iZleva)  mxatvarTan erTad.

 muSaoba msaxiobTan da aramsaxiobTan (tipaJTan).

 TanamSromloba kompozitorTan, xmis operatorTan,
gamnaTeblebTan.

 martivi kombinirebuli gadaRebis Catareba.

 filmis montaJi, maT Soris kompiuteruli montaJi.

 magistranti SeZlebs awarmoos pedagogiuri
muSaoba, saswavlo procesis warmarTva, momaval
reJisorebTan da k/operatorebTan praqtikuli
muSaoba.

 SeuZlia muSaoba filmotekaSi.

 SeuZlia SemoqmedebiTi procesis gaazrebuli
dagegmva da Sedegebis prognozireba.

 dargis codna da gacnobiereba

 magistri aRWurvilia mxatvruli, dokumenturi,

animciuri, satelevizio proeqtebis damdgmeli
operatoris profesiisTvis aucilebeli Teoriuli
codniT, rasac igi iyenebs, pirvel rigSi,  kino -
tele sivrceSi Tu zogadad kulturaSi mimdinare
procesebze dakvirvebisTvis da maT
gasaanalizeblad; mas SeuZlia Tavisuflad
awarmoos kino-tele produqciis gadaRebisaTvis
aucilebeli analizi Tu kvlevebi; srulyofilad
icis kino-tele Tu video gadaRebis Teoriuli Tu
praqtikul-SemoqmedebiTi safuZvlebi, istoria,
mimdinareobebi da SesaZlebloba aqvs, sxvasac
gauziaros Tavisi codna;

dargobrivi codnis praqtikaSi gamoyenebis unarebi
Teoriuli safuZveli da ostatTan operatoris ostatobaSi
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muSaobis Sedegad miRebuli praqtikuli gamocdileba da
unar-Cvevebi magistrs SesaZleblobas aZlevs,
damoukideblad imuSaos damdgmel kino-tele operatorad,
audio-vizualuri produqciis menejerad; rogorc
damdgmelma operatorma, icis, ra principebiT waruZRves,
filmis gadaRebisa da warmoebis procesebs mis sawyis Tu
ZiriTad etapebze da rogor moaxdinos sakuTari
SemoqmedebiTi monacemebis realizeba;

argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari
Teoriuli codna, praqtikul – SemoqmedebiTi gamocdileba
da swavlis procesSi audio-vizualur produqciaze
muSaobis dros SeZenili unarebi magistrants safuZvels
uqmnis advilad da warmatebiT moaxerxos gadaRebebis
procesis warmarTva da organizeba; man icis gadamReb
jgufTan, msaxiobebTan urTierToba; proeqtis Sedgena da
mis ganxorcielebaSi investoris iolad darwmuneba; icis
filmis  Seqmnis sawarmoo-teqnologiuri mxare; gadaReba,
ganaTeba, montaJi da sxva, analogiuri principebi;

komunikaciis unari
magistrs aqvs aramxolod SemoqmedebiT jgufebTan Tu
kinowarmoebis procesTan dakavSirebul adamianebTan
profesiuli urTierTobebis damyarebis unarebi, aramed,
gamomuSavebuli aqvs pedagogiuri unar-Cvevebi da codnis
sxvisTvis (bakalavrebisTvis, profesiuli saganmanaTleblo
programebis da, zogadad, studentebisTvis an sxvadasxva
SemoqmedebiTi jgufisTvis) gaziarebis SesaZleblobebi.
magistrs aqvs codna da gamocdileba ara mxolod
damdgmeli operatoris specialobaSi, aramed audio-
vizualuri xelovnebis Teoriasa da istoriaSi, marTvis
Tanamedrove meTodebsa da teqnologiebSi. icis da
Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio  da
sakomunikacio teqnologiebs;

swavlis unari
magistrs aqvs unari Tavad dagegmos da Seasrulos
saswavlo procesis moTxovnebi, adekvaturad Seafasos
sakuTari swavlisa da Semdgomi profesiuli ganviTarebis
procesi;

Rirebulebebi
aqvs arsebul mZfr konkurentul garemoSi partniorebisa
da konkurentebis dapatentebuli ideisa da SemoqmedebiTi
audio-vizualri proeqtis profesiuli pativiscema.
SeuZlia aRniSnuli SemoqmedebiTi Rirebulebebisadmi
Tavisi da sxvebis damokidebulebis profesiuli Sefaseba
da axali SemoqmedebiTi Rirebulebebis damkvidrebaSi
wvlilis Setana.

დასაქმების სფეროები swavlis dasrulebis Semdeg, kino-tele operatoris
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(Teoriisa da praqtikis analizi) programis
kursdamTavrebul magistrs, sakvalifikacio naSromis
warmodgenisa da dacvis Semdeg, SeuZlia kvleviTi
saqmianobis gagrZeleba doqtoranturaSi, an praqtikul-
SemoqmedebiTi saqmianoba audio-vizualuri xelovnebisa da
kino - tele da sxv. warmoebis nebismier dargSi. maT Soris:
mxatvruli kinos damdgmeli operatoris, dokumenturi
kinos damdgmeli operatoris, televiziis (satelevizio
warmoebis) damdgmeli operatoris, animaciuri kinos
damdgmeli operatoris, kino-tele menejerisa da Sesabamisi
specialobebis swavlebis (SemoqmedebiTi pedagogikis)
mimarTulebiT bakalavriatis akademiur safexurze,
profesiul programebSi Tu saxelovnebo profilis
zogadsaganmanaTleblo safexurze.
amasTan, magistrs SesaZlebloba eqneba imuSaos
saxelmwifo da kerZo seqtorSi, sxvadasxva kulturul
dawesebulebasa Tu uwyebaSi damdgmeli operatoris
specialobis zemoT CamoTvlili rangirebis mixedviT;
Caataros damoukidebeli kvlevebi; imuSaos pedagogad
saxelovnebo-SemoqmedebiT umaRles saswavleblebSi;
sxvadasxva Sesatyvis uwyebaSi monawileoba miiRos audio-
vizualuri xelovnebis samxatvro da sarepertuaro
politikis gansazRvris, dagegmvis saqmeSi; awarmoos
molaparakebebi da organizeba gaukeTos SemoqmedebiTi
jgufebis Camoyalibebas; imuSaos kino-tele,
videoxelovnebis menejmentisa da xelovnebis am dargebis
ganviTarebis sferoebSi.

5.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

dasaxeleba kino-tele dramaturgia (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa (koncentracia)

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

mwerali, dramaturgi kote jandieri

223 10 24       599 46 95 15

e-mail:jandierik@yahoo.com

sruli profesori  zviad doliZe
555 30 70 40

e-mail:dolz@internet.ge

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
audio-vizualuri (kino, tele) reJisuris specialobiT,
humanitaruli an socialuri mecnierebebis specialobebiT,
menejmentis (prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT da sxv. dazustebiT: konkursis monawiles
unda hqondes bakalavris an masTan gaTanabrebuli
akademiuri xarisxi, maRali akademiuri maCvenebeli,
SemoqmedebiTi alRo, mxatvruli azrovneba, inteleqti.
sasurvelia humanitaruli ganaTleba, aseve, samsafexuriani
akademiuri swavlebis pirveli etapisaTvis aucilebeli
programis kursiT gaTvaliswinebuli sabaziso codna, rac
gauadvilebs magistrants sakvalifikacio moTxovnebTan
Sesabamisobas. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen
profesiul doneze werisa da mxatvrul-SemoqmedebiTi
azrovnebis unarebs.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen
dramaturgis profesiisaTvis aucilebel SemoqmedebiT
niWsa da Tvisebebs, ambis - sinofsisis analitikuri xedvisa
da sainteresod Txrobis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba sasurvelia,
Tumca, savaldebulo ar aris. magistranti unda flobdes



70

inglisur enas sul mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi
CarTuli
akademiuri da
mowveuli
personali
personali

z. doliZe – sruli profesori

l. oCiauri - sruli profesori

m. tuRuSi - sruli profesori

k. jandieri -dramaturgi

z. cucqiriZe - pedagogikis doqtori

T. qamuSaZe – xelovnebaTmcodneobis  doqtori

T. vefxvaZe - filologiis doqtori

r. mircxulava – fsiqologiis doqtori

m. turiaSvili – xelovnebaTmcodneobis doqtori

q. elaSvili – filologiis doqtori

g. msxilaZe – filosofiis doqtori

l. cercvaZe - filosofiis doqtori

i. SeSeliZe - maswavlebeli

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

kino-tele dramaturgiis (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programis mizani srulad Seesabameba
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetis misias, romlis erT–erTi
ZiriTadi veqtoria  xelovnebis fundamenturi dargebis
(maT Soris, prioritetulad Teatraluri, kino–tele,
qoreografiuli, musikaluri da sxva) ganviTareba da amave
dargebis kvleva. aRniSnul konteqstSi „kino-tele
dramaturgiis (Teoriisa da praqtikis analizi)“
samagistro programa uzrunvelyofs audio-vizualuri
xelovnebis ganviTarebisTvis aucilebel pirobas –
moamzados profesionali, maRalkvalificiuri kino-tele
dramaturgi, romelic uzrunvelyofs audio-vizualuri
SemoqmedebiTi produqciis (nebismieri formatis filmi,
seriali da a.S.) ZiriTadi safuZvlis – Sinaarsis - Seqmnas
da mis Semdgom realizacias – SemoqmedebiTi ideidan –
damTavrebuli sanaxaobriv-konceptualuri warmodgeniT,
rac  Seadgens srul SemoqmedebiT - sawarmoo cikls: idea,
ambavi, sinofsisi, scenari da a.S.

magistranti programis aTvisebis Sedegad miRebuli
rogorc profesiuli, aseve zogadi kompetenciebiT
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orientirebuli iqneba dasaqmebis bazris sul ufro mzard
moTxovnebze ara mxolod saqarTvelos, aramed msoflio
masStabiT.

samagistro programa “kino-tele dramaturgia (Teoriisa da
praqtikis analizi) “ saSualebas miscems magistrants
SeiZinos safuZvliani codna kino-tele dramaturgiis
ZiriTadi principebis, ambis dramatuli Txrobis xerxebis,
scenaris struqturisa da kompoziciis, ambis ganviTarebisa
da personaJTa xasiaTebis Sesaxeb. Teoriuli,
inteleqtualuri, praqtikuli da fsiqologiuri aspeqtebis
gaTvaliswinebiT gamoumuSavebs magistrants Tanamedrove
audio-vizualuri nawarmoebis literaturuliYsafuZvlis
Seqmnis da swor formatSi Caweris codnas, aucilebel
profesionalur Cvevebs da SemoqmedebiT, kognitur da
meTodologiur unarebs. aumaRlebs weriT kompetencias,
momavali filmis reJisorTan an TanaavtorTan
TanamSromlobis Cvevebs. Camouyalibebs axali sascenaro
teqnologiebis, audio-vizualuri nawarmoebisa da
literaturuli scenaris analizisa da Sefasebis, proeqtis
SemuSavebis, Teoriuli masalis damuSavebis,
damoukideblad muSaobis unars.

“kino-tele dramaturgiis (Teoriisa da praqtikis analizi)“
samagistro programis mniSvneloba imiTaa ganpirobebuli,
rom masSi miRweulia erTgvari sinTezi Teoriul codnasa
da praqtikul unar-Cvevebs Soris. es, principulad
aucilebeli aspeqti gaxlavT, vinaidan Tavad dramaturgis
profesia sakuTar arsSi Seicavs mxatvrul-analitikur
azrovnebas. am profesiis adamiani, upirveles yovlisa,
kargad unda xedavdes mis Tvalwin ganviTarebul
movlenebs, mimdinare socialur-politikur procesebs. igi
unda grZnobdes sazogadoebis ganwyobas, mis winaSe mdgar
problemebs. mas unda SeeZlos ama Tu im movlenis
siRrmiseuli gaanalizeba, konkretuli sakiTxis arsSi
wvdoma. mxolod am unaris wyalobiT SeZlebs dramaturgi
im sasicocxlo, aqtualuri, saWirboroto problemisa Tu
satkivaris danaxvas, romlis Taobazec, mis mier Seqmnili
scenaris meSveobiT SeZlebs adamianebTan, mayurebelTan
saubars. aqedan gamomdinare, sinofsiss, scenars eqneba
mkafiod gamokveTili saTqmeli, romelSic gacxaddeba
dramaturgis, rogorc moqalaqisa da xelovanis pozicia.
aseT SemTxvevaSi, mis mier SeTxzul, Seqmnil ambavs eqneba
aSkarad gamoxatuli konceptualuri gadawyveta, rac ase
mniSvnelovania XXI saukunis audio-vizualur xelovnebaSi.
Sesabamisad,

programis mizania:

maRalkvalificiuri specialistis aRzrda, audio-
vizualuri xelovnebis sferoSi iseTi dramaturgis
momzadeba, romelic metad mgrZnobiared reagirebs mis
irgvliv ganviTarebul movlenebsa Tu mimdinare
procesebze. mas kargad esmis, Tu ra awuxebs sazogadoebas



72

da swored am satkivarze esaubreba Tavisi SemoqmedebiT.
amasTan, mas Seswevs unari sakuTari saTqmeli mkafiod,
mayureblisTvis gasagebad gamoxatos filmis Sinaarsobriv-
konceptualur gadawyveta-gaazrebaSi. garda amisa,
dRevandeli dramaturgi farTod erudirebuli,
informirebuli unda iyos. igi, garda socialur-
politikuri sakiTxebisa, kargad unda icnobdes
filosofias, fsiqologias, xelovnebis yvela dargis
awmyosa da istorias, zogadad, kacobriobisa da Tavisi
qveynis istorias, literaturis Teoriasa da istorias da
sxv.
yovelive zemoTqmulis safuZvelze, man unda SeZlos
axali, TviTmyofadi, individualuri xelweriT aRbeWdili
mxatvruli nawarmoebis Seqmna, romelSic gamoCndeba
mxatvruli saxeebiT azrovnebis unari. momavali
dramaturgi SeZlebs formisa da Sinaarsis harmoniuli,
organuli Tanxmierebis miRwevas. mas SeeZleba rogorc
sakuTari maRalmxatvruli dramaturgiuli nawarmoebis
Seqmna, aseve ama Tu im nawarmoebis (piesa, moTxroba,
novela, romani da sxva) originaluri sascenaro
interpretaciis SemoTavazeba.
swored am tipis specialistis, WeSmariti profesionalis
aRzrdaa winamdebare programis mizani, - profesionali
dramaturgis  momzadeba-formireba, romelsac
siRrmiseulad ecodineba kinodramaturgiis ZiriTadi
cnebebi, principebi da wesebi, aTvisebuli eqneba
specifiuri terminologia. eqneba qarTuli da msoflio
literaturis (maT Soris dramaturgiis), agreTve
kinematografiis saukeTeso nimuSebis codna, mxatvruli
teqstis aRqmis unari, weris, Teoriuli masalis
damuSavebis Cveva. Seswavlili eqneba sascenaro ganacxadis,
sinofsisis, gafarToebuli libretos (TriTmentis) da
scenaris struqturisa da kompoziciis, siuJetis
konstruirebis meTodebi. SeeZleba momavali nawarmoebis
Temis arCeva, SemoqmedebiTi amocanis gadawyveta, martivi
dramatuli nawarmoebisa da konfliqtis mofiqreba da
qaRaldze gadatana, audio-vizualuri nawarmoebis
ganacxadisa da sinofsisis dawera, SekveTil siuJetebze
muSaobis unar-Cvevebis gamomuSaveba. daeufleba mxatvruli,
dokumenturi da animaciuri filmis, teleserialis,
telereportaJisa da telesiuJetis, sareklamo da
musikaluri klipis scenaris konstruirebis profesiul,
Teoriul xerxebsa da meTodebs.

“kino-tele dramaturgiis (Teoriisa da praqtikis
analizi)“ samagistro programa miznad isaxavs Tanamedrove
tendenciebis Seswavlas audio-vizualur xelovnebaSi,
rogorc dramaturgis, aseve – audio-vizualuri xelovnebis
praqtikos - analitikosis profiliT. magistrebma Tavi
unda mosinjon Teoriul analizsa da kvlevebSi. SeZlon
aqtualuri Temisa da koncefciis SerCeva, Ziebis sworad
warmarTva, profesiuli analizi, audio-vizualuri
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xelovnebis sociologiuri analitikis gaazreba da misi
Sedegebis praqtikuli gaTvaliswineba. warmodgenili
samagistro programis dauflebisas magistrantis mier
SemoTavazebuli profesiuli mignebebi SeiZleba
ganxorcieldes rogorc praqtikul-SemoqmedebiT
saqmianobaSi, aseve gaxdes sadoqtoro kvlevis sagani.
programa miT ufro aqtualuria, radgan dResdReobiT
Sesabamis bazarze SeimCneva dramaturgebis mxriv
Teoriisadmi zerele damokidebuleba.
amasTan, saxelovnebo umaRlesi ganaTlebisTvis
magistraturis akademiuri safexuris gansakuTrebuli
mniSvneloba imaSi mdgomareobs, rom swored samagistro
safexuri uzrunvelyofs studentTa momzadebas
SemoqmedebiTi pedagogikis mniSvnelovani aspeqtebis
codniT. Sesabamisad, magistraturis  akademiuri
saganmanaTleblo programis warmatebiT dasrulebis
Semdeg eZleva magistrs Sesabamis dargSi swavlebis
ufleba.

“kino-tele dramaturgiis (Teoriisa da praqtikis analizi)“
samagistro programis komponentebis erToblioba
uzrunvelyofs programiT dasaxuli miznebisa da swavlis
Sedegebis (ix. qvemoT) miRwevas umaRlesi ganaTlebis
kvalifikaciaTa CarCos Sesabamisi safexuris (samagistro)
aRmweris saTanado doniT. amdenad, SeiZleba iTqvas, rom
yoveli morigi leqcia, winamorbedisa da mis farglebSi
miRebuli Sedegis safuZvelze aigeba. swavlebis
integrirebuli forma, codnisa da gamocdilebis arealis
gafarToebas Seuwyobs xels.
swavlebis ZiriTadi normebis garda, romelic Teoriuli
da praqtikuli kursebis monacvleobasa da erTianobazea
agebuli, gaTvaliswinebulia masterklasebi, romlebsac
jgufis ostatis gegmisa da gadawyvetilebis safuZvelze,
audio-vizualuri xelovnebisa da literaturaTmcodneobis
mimarTulebis maRali klasis profesionalebi Caatareben;
gansazRvrulia praqtikebi universitetis saswavlo kino-
tele studia - laboratoriebSi.
ori wlis manZilze, magistranti aucilebeli praqtikuli
unar-Cvevebis SeZena-gamomuSavebis garda, paralelurad
gaivlis saTanado Teoriul kursebs. amasTan, igi mWidrod
iqneba dakavSirebuli saqarTvelos SoTa rusTavelis
Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis saswavlo-
SemoqmedebiT da kvleviT procesTan. mas moemsaxureba
universitetis kino-tele fakulteti (materialur-
teqnikuri baza, adamianuri resursi), akademiuri
personali, mowveuli pedagog-maswavleblebi, mecnier-
TanamSromlebi. magistrants saSualeba eqneba Tavisi
uSualo xelmZRvanelis, pedagogis xelSewyobiT,
warmarTos SemoqmedebiTi Ziebis   procesi. ostat-
Segirdis   urTierToba saSualebas iZleva Seiqmnas
erTgvari SemoqmedebiTi, eqsperimentuli laboratoria,
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studia.

შედეგები 6. zogadi/transferuli kompetenciebi:
7.

 abstraqtuli azrovnebis, analizisa da sinTezis
unari

 codnis praqtikaSi gamoyenebis unari

 drois dagegmvisa da marTvis unari

 dargis codna-gaazreba da gaTaviseba

 mSobliur enaze zepiri da werilobiTi formiT
komunikaciis unari

 meore (ucxo) enaze komunikaciis unari

 sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis
(virtualuri da audio–vizualuri) gamoyenebis
unari

 swavlisa da codnis mudmivi ganaxlebis unari

 logikuri azrovnebisa da msjelobis unari

 sxvadasxva wyarodan informaciis moZiebis da
analizis unari

 kritikuli azrovnebis da TviTkritikis unari

 ucxo garemoSi adaptirebisa da moqmedebis unari

 axali ideebis generirebis unari

 problemebis identificirebisa da gadawyvetis
unari

 dasabuTebuli gadawyvetilebis miRebis unari

 jgufSi muSaobis unari

 adamianebs Soris urTierTobisa da  dialogis
unari

 adamianis motivirebisa da saerTo miznisken
warmarTvis unari

 araspecialistebTan komunikaciis unari

 saerTaSoriso konteqstSi muSaobis unari

 damoukidebeli muSaobis unari

 proeqtis SemuSavebisa da marTvis unari

 usafrTxoebis dacvis valdebulebis Segneba

 saqmiani wamowyebisa da iniciativis sakuTar Tavze
aRebis unari

 eTikuri mosazrebebis safuZvelze qcevis unari

 Sesrulebuli samuSaos xarisxis Sefasebisa da
SenarCunebis unari

 nakisri valdebulebebis ganxorcielebisa da
bolomde miyvanis uanri

dargobrivi/ profesiuli kompetenciebi

 SeuZlia srulmetraJiani, moklemetraJiani,
dokumenturi, animaciuri filmis teleserialisa da
telereportaJis, sareklamo an musikaluri klipis
ganacxadis dawera.
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 SeuZlia srulmetraJiani, moklemetraJiani,
dokumenturi, animaciuri filmis teleserialisa da
telereportaJis, sareklamo an musikaluri klipis
libretos (sinofsisis) dawera.

 SeuZlia srulmetraJiani, moklemetraJiani,
dokumenturi, animaciuri filmis teleserialisa da
telereportaJis, sareklamo an musikaluri klipis
scenaris dawera.

 icis literatoruli nawarmoebis adaptireba
kino/tele ekranisaTvis.

 audio-vizualuri nawarmoebis kvalificiuri
analizi, redaqtireba da Sefaseba.

 muSaobis procesSi SeuZlia saWiro
literaturuli, meTodologiuri da Teoriuli
masalis moZieba da gamoyeneba.

 SeuZlia, rogorc  Teoriuli, akademiuri, ise
sascenaro weris teqnikis praqtikulad gamoyenaba.

 SeuZlia diskusiaSi profesiul doneze
monawileoba (dramaturgiis ZiriTadi cnebebiTa da
terminebiT operireba scenaris an audio-vizualuri
nawarmoebis ganxilvisas), sakuTari azris
dasabuTeba, gamocdilebis gaziareba.

 SeuZlia axali sascenaro teqnologiebis
damoukideblad aTviseba.

 SeuZlia SemoqmedebiT jgufSi reJisorTan,
operatorTan da msaxiobTan efeqturad
urTierToba.

 SeuZlia TviTganviTarebis mizniT sakuTari
swavlebis procesis marTva da Semdgomi
ganviTarebisaTvis swavlis saWiroebis gansazRvra.

 aqvs analitikuti werisaTvis aucilebeli Cvevebi.

 aqvs gamarTuli, mkafiod gansazRvruli da
Camoyalibebuli konceptualuri azrovnebis unari.

 aqvs sascenaro nawarmoebis mxatvruli, ideuri
mTlianobis Seqmna-SeTxzvis codna.

 aqvs dramaturgis profesiis yoveli aspeqtisa Tu
meTodis, xerxis siRrmiseuli codna.

 aqvs pedagogiuri moRvaweobis unari.

 SemoqmedebiT-pedagogiuri moRvaweobis procesis
gaazrebuli dagegmvis, savaraudo Sedegis
prognozirebis unari.

 sakuTari Tu sxvisi qmnilebis analizis, Sefasebis
unari.

 scenaris, rogorc sinTezuri nawarmoebis Seqmna-
SeTxzvis unari.

 profesiasTan dakavSirebuli SemoqmedebiTi,
sawarmoo-teqnologiuri procesebis siRrmiseuli
codna.

 mimdinare SemoqmedebiTi procesebisa da Ziebebis
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gaazrebis unari.

 saTanado Teoriuli codnisa da praqtikuli
gamocdilebis, aucilebeli unar-Cvevebis qona, rac
umaRlesi akademiuri swavlebis mesame safexurze
(doqtorantura) swavlis gasagrZelebladaa saWiro.

dargis codna da gacnobiereba
magistri aRWurvilia kino-tele dramaturgis
profesiisTvis aucilebeli siRrmiseuli Teoriuli
codniT, rasac igi iyenebs, pirvel rigSi,  audio-
vizualur sivrceSi Tu zogadad kulturaSi
mimdinare procesebze dakvirvebisTvis da maT
gasaanalizeblad da maTi asaxvisTvis sakuTar
SemoqmedebaSi; mas SeuZlia Tavisuflad awarmoos
dramaturgisTvis aucilebeli analizi Tu kvlevebi;
srulyofilad icis dramaturgiis Teoriuli Tu
praqtikul-SemoqmedebiTi safuZvlebi, literaturis
istoria da Teoria, literaturuli mimdinareobebi
da SesaZlebloba aqvs, sxvasac gauziaros Tavisi
codna; mas aqvs Sesaswavli dargobrivi sferos,
meTodologiisa da dargobrivi eTikis codna.
magistrs gaaCnia dargobrivi sferos uaxlesi
praqtikuli da Teoriuli codna. is srulad flobs
profesiul specifikur meTodebs.

dargobrivi codnis praqtikaSi gamoyenebis unarebi
Teoriuli safuZveli da ostatTan praqtikul
dramaturgiaSi  muSaobis Sedegad miRebuli praqtikul-
SemoqmedebiTi gamocdileba da unar-Cvevebi magistrs
SesaZleblobas aZlevs, damoukideblad imuSaos praqtikos
dramaturgad, analitikosad an pedagogad; rogorc
dramaturgma da Semoqmedma, icis, ra principebiT waruZRves
mxatvruli ambis Seqmnisa da Semdgomi warmoebis process
mis sawyis Tu ZiriTad etapebze, aseve filmis
preproduqciisa da postproduqciis etapebze da rogor
moaxdinos sakuTari SemoqmedebiTi resursebis realizeba;
SeuZlia kompleqsuri problemis gadaWra damoukideblad.
aseve, aqvs unari garkveuli miznis dasaxvisa da mis
misaRwevad samoqmedo gegmis Seqmna-ganxorcielebisa. igi
moqmedebs damoukideblad, asrulebs ra saTanado samuSaos
profesiul doneze. flobs dargisaTvis specifiur
meTodebs profesiuli eqspertis rangSi.

argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari
praqtikul-SemoqmedebiTi gamocdileba da swavlis
procesSi scenarze muSaobis dros SeZenili unarebi
magistrants safuZvels uqmnis advilad da warmatebiT
moaxerxos SemoqmedebiTi procesis organizeba; man icis
SemoqmedebiT jgufTan, reJisorTan, msaxiobebTan
urTierToba; scenaris, ambis, sinofsisis, TriTmentis,
fabulis da sxv. Seqmna, proeqtis Sedgena da mis
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ganxorcielebaSi investoris iolad darwmuneba; icis
filmis  Seqmnis sawarmoo-teqnologiuri mxare; xelewifeba
damoukideblad gaiazros da gaaanalizos esa Tu is
movlena. gamoitanos saTanado daskvnebi.

komunikaciis unari
magistrs aqvs ara mxolod SemoqmedebiT jgufebTan Tu
scenarze muSaobis procesSi SemoqmedebiTad dakavSirebul
adamianebTan profesiuli urTierTobebis damyarebis
unarebi, aramed, gamomuSavebuli aqvs pedagogiuri unar-
Cvevebi da codnis sxvisTvis (bakalavrebisTvis,
profesiuli programebis studentebisTvis an sxvadasxva
SemoqmedebiTi jgufisTvis) gaziarebis SesaZleblobebi.
magistrs aqvs codna da gamocdileba ara mxolod
dramaturgis specialobaSi, aramed literaturis Teoriasa
da istoriaSi, Tanamedrove teqnologiebSi. icis da
Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio  da
sakomunikacio teqnologiebs; akademiur, profesiul
sazogadoebaSi, mSobliur enaze, yovelgvari problemis
gareSe SeuZlia sxvasTan saerTo enis gamonaxva da Tavisi
mosazrebisa Tu Sexedulebis mkafiod, naTlad, gasagebad
Camoyalibeba-dafiqsireba.
aqvs ucxo enis codna (sul mcire – B2 done):
komunikacia – igebs vrcel teqsts, iazrebs masSi
gadmocemul informacias. SeuZlia daubrkoleblad
saubari. Tavisuflad SeuZlia socialur, akademiur,
profesiul Temebze saubari.
kiTxva – igebs vrcel, kompleqsur teqsts, misi yoveli
detalis CaTvliT. ukeT gasagebad, SesaZloa dasWirdes
gansakuTrebiT rTuli adgilis xelmeored wakiTxva.
wera – SeuZlia kompleqsur Temaze teqstis dawera (iqneba
es werili Tu sxva).
safuZvlianad flobs Tanamedrove cifrul teqnologiebs:
Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio
teqnologiebs (ICT), flobs multimedia kompetencias,
romelic xels uwyobs maT SemoqmedebiT gamoyenebas,
dargis specifikidan gamomdinare.

swavlis unari
magistrs aqvs unari Tavad dagegmos da Seasrulos
saswavlo procesis moTxovnebi, adekvaturad Seafasos
sakuTari swavlis procesi; SeuZlia problemis gadaWra,
gadawyvetilebis miReba. ama Tu im mimarTulebiT SeuZlia
damoukideblad, individualurad Camoayalibos sakuTari
mosazreba; Rrmad, safuZvlianad gaiazros mis winaSe
arsebuli problema da dasaxos misi daZleva-gadalaxvis
qmediT RonisZiebaTa gegma. aqvs dagegmvisa da organizebis
unari. jgufis danarCeni wevrebis kompetenciisa da
SesaZleblobis gaTvaliswinebiT, damoukideblad gegmavs
da axorcielebs saTanado samuSaos. SeuZlia dagegmos da
ganaxorcielos RonisZiebebi sakuTari swavlisa da
profesiul-SemoqmedebiTi ganviTarebisaTvis.
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aqvs swavlis, kvlevis, proeqtis SemuSavebisa da
damoukideblad muSaobis unari. iyenebs saswavlo resursis
srul speqtrs; uaxlesi meTodebisa da midgomebis
gamoyenebiT, axorcielebs Teoriul analizs; SeuZlia
akademiuri proeqtis SemuSaveba, marTva; muSaobis dros
aris damoukidebeli. iCens iniciativas, pirad
pasuxismgeblobas SemoqmedebiT profesiul praqtikaSi.
xelewifeba swavlasa da saqmianobaSi lideris misiis
Sesruleba.

Rirebulebebi
aqvs arsebul mZfr konkurentul garemoSi
partniorebisa da konkurentebis dapatentebuli
ideisa da SemoqmedebiTi proeqtis profesiuli
pativiscema. SeuZlia aRniSnuli SemoqmedebiTi
Rirebulebebisadmi Tavisi da sxvebis damokidebulebis
profesiuli Sefaseba da axali SemoqmedebiTi
Rirebulebebis damkvidrebaSi wvlilis Setana.
SemoqmedebiT jgufSi, rogorc rigiTi wevri an
lideri efeqturad muSaobs. axerxebs amocanebis
mkafio formulirebas. aseve, jgufis wevrTa
SesaZleblobaTa adekvatur gamoyenebas. SeuZlia
konfliqturi situaciis mogvareba-daregulireba.

დასაქმების სფეროები swavlis dasrulebis Semdeg, ”kino-tele dramaturgiis
(Teoriisa da praqtikis analizi)” programis
kursdamTavrebul magistrs, sakvalifikacio naSromis
(scenari) warmodgenisa da dacvis Semdeg, SeuZlia
kvleviTi saqmianobis gagrZeleba doqtoranturaSi, an
praqtikul-SemoqmedebiTi saqmianoba audio-vizualuri
xelovnebis dramaturgiaSi. amasTan, magistrs SeuZlia
saswavlo procesis warmarTva Sesabamisi profiliT
sabakalavro akademiur safexurze da profesiul
saganmanaTleblo programebSi. kursdamTavrebuls SeuZlia
imuSaos damoukidebel scenaristad kinos, televiziasa da
audio-vizualuri reklamis sferoSi. redaqtorad
kinostudiebSi, telearxebze da sareklamo saagentoebSi.

8. magistrs SesaZlebloba eqneba imuSaos aseve eqspert –
analitikosad saxelmwifo da kerZo seqtorSi, sxvadasxva
kulturul dawesebulebasa Tu uwyebaSi; Caataros
damoukidebeli kvlevebi; imuSaos pedagogad saxelovnebo-
SemoqmedebiT umaRles saswavleblebSi; sxvadasxva Sesatyvis
uwyebaSi monawileoba miiRos audio-vizualuri xelovnebis
sferoSi samxatvro da sarepertuaro politikis
gansazRvris, dagegmvis saqmeSi; awarmoos molaparakebebi da
organizeba gaukeTos SemoqmedebiTi jgufebis Camoyalibebas;
imuSaos saxelovnebo menejmentisa da audio-vizualuri
xelovnebis sxvadasxva dargebis ganviTarebis sferoebSi

პროგრამის
განვითარება
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zogadi informacia

dasaxeleba kino-tele prodiusingi (Teoriisa da praqtikis analizi)

mimarTuleba xelovneba

programis
statusi/akademiuri
safexuri

samagistro programa (koncentracia)

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis magistri

programis
xelmZRvaneli

kinoreJisori da prodiuseri oTar SamaTava

222 11 30
e-mail: otarshamatava@yahoo.com

sruli profesori daviT janeliZe
577 94 70 17

e-mail: datojanelidze@gmail.com
programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, saswavlo-analitikuri komponenti (saSualod
70 krediti), praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti
(saSualod 50 krediti).
2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

momaval magistrs gavlili unda hqondes umaRlesi
swavlebis pirveli – sabakalavro safexuri, sasurvelia –
kinoreJisuris, kinomcodneobis an menejmentis
(prioritetulad – saxelovnebo menejmentis)
mimarTulebiT. amave dros, SesaZlebelia, magistraturaSi
daiSvan sxva (Tundac, arasaxelovnebo) specialobis
bakalavrebi, magistrebi Tu doqtorebi, romlebic
Sesabamisi gamocdis Cabarebis Sedegad gamoavlenen unars,
imoRvaweon kino-tele warmoebis sferoSi.
samagistro programaze sauniversiteto gamocdis
safuZvelze SeirCevian abiturientebi bakalavris (an meti)
akademiuri xarisxiT, gamokveTili midrekilebiT
mxatvruli azrovnebisadmi, romlebic gamoavlenen
prodiuseris profesiisaTvis aucilebel organizatorul
niWsa da Tvisebebs, sakiTxis analitikuri xedvis unars.
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo
ar aris. magistranti unda flobdes inglisur enas sul
mcire   B2  doneze.
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad,
ramdenadac aRniSnuli samagistro programa saxelovnebo-
saSemsruleblo mimarTulebas ganekuTvneba - erTiani
erovnuli samagistro gamocdis Cabareba  aucilebeli ar
aris.

programaSi
CarTuli
akademiuri da
mowveuli
personali

d. janeliZe – sruli profesori

l. oCiauri - sruli profesori

m. tuRuSi - sruli profesori
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personali m. maRalaSvili – asocirebuli profesori

a. vaxtangovi – asocirebuli profesori

l. kitia – asocirebuli profesori

o. SamaTava – kinoreJisori, prodiuseri

z. cucqiriZe - pedagogikis doqtori

T. qamuSaZe - xelovnebaTmcodneobis doqtori

T. vefxvaZe - filologiis doqtori

r. mircxulava – fsiqologiis doqtori

i. SeSeliZe - maswavlebeli

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

kino - tele prodiusingis (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programuli koncentraciis mizani srulad
Seesabameba saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da
kinos saxelmwifo universitetis misias, romlis erT–erTi
ZiriTadi veqtoria xelovnebis fundamenturi dargebis (maT
Soris, prioritetulad Teatraluri, kino–tele,
qoreografiuli, musikaluri da sxva) ganviTareba da amave
dargebis kvleva. aRniSnul konteqstSi „tele-kino
prodiusingi (Teoriisa da praqtikis analizi)“ samagistro
programa uzrunvelyofs audio-vizualuri xelovnebis
ganviTarebisTvis aucilebel pirobas – moamzados
profesionali, maRalkvalificiuri prodiuxseri, romelic
uzrunvelyofs kino-tele proeqtis (filmi, satelevizio
Sou, seriali da sxv.) Seqmnas da mis Semdgom realizacias
– SemoqmedebiTi ideidan – damTavrebuli
kinematografiuli qseliT  an  satelevizio eTeriT, rac
Seadgens srul SemoqmedebiT - sawarmoo cikls : idea,
sinopsisi, TriTmenti, skripti/scenari, preproduction,
procduction, postproduction .

magistranti programis aTvisebis Sedegad miRebuli
rogorc profesiuli, aseve zogadi kompetenciebiT
orientirebuli iqneba dasaqmebis bazris sul ufro mzard
moTxovnebze ara mxolod saqarTvelos, aramed msoflio
masStabiT.

kino - tele prodiusingis (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programa gamiznulia kino da tele prodiuser-
praqtikosis_ qarTul sinamdvileSi, faqtobrivad, axali
statusis mqone Semoqmedis Camosayalibeblad, razec,
dRevandeli saerTaSoriso standartebis mixedviT,
msoflio kino-tele samyaroSi didi moTxovnilebaa.

samagistro programa mTlianad  orientirebulia
saqarTvelosa da sazRvargareT arsebul Sromis bazarze.
igulisxmeba kinematografiul da satelevizio sivrceSi
arsebuli SesaZleblobebi (individualuri prodiusingi,
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korporatiuli prodiusingi).. dResdReobiT, Sromis
bazarze moTxovnileba maRalkvalificiur saprodiusero
kadrebze stabilurad maRalia, Tumca, satelevizio
sivrceSi am profesiaze moTxovnileba win uswrebs
Sesabamis kinematografiul segments.

bakalavriatis _ swavlebis Tanamedrove sistemis pirvel
safexurze miRebuli sabazo ganaTlebis Semdeg, meore –
magistraturis _ etapi gulisxmobs miRebuli codnis
gaRrmaveba-ganviTarebasa da interesTa konkretikas, zusti
da swori mimarTulebebis gansazRvras kino-tele
warmoebis procesSi da am procesis Sedegad miRebuli
proeqtis (filmi, seriali, teleSou da sxv.)
distribuciasa da realizaciaSi – Sesabamisi finansuri
efeqturobiTa da ukugebiT  (risi gamyareba da srulyofa
swored magistraturis doneze xdeba).

kino-tele prodiusingis (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programa miznad isaxavs Tanamedrove
tendenciebis Seswavlas kinematografsa da televiziaSi,
prodiuseris profiliT. momavalma kino-tele xelovnebis
magistrebma Tavi unda mosinjon Teoriul analizsa da
kvlevebSi. SeZlon aqtualuri Temisa da koncefciis
SerCeva, Ziebis sworad warmarTva, profesiuli analizi,
kino – tele sociologiuri analitikis gaazreba da misi
Sedegebis praqtikuli xorcsesxma. warmodgenili
samagistro programis dauflebisas magistrantis mier
SemoTavazebuli profesiuli mignebebi SeiZleba
ganxorcieldes rogorc praqtikul saqmianobaSi, aseve
gaxdes sadoqtoro kvlevis sagani. programa miT ufro
aqtualuria, radgan dResdReobiT Sesabamis bazarze
SeimCneva prodiuserebis mxriv Teoriisadmi zerele
damokidebuleba.
praqtikosi kino-tele prodiuseris warmatebuli saqmianoba
SeuZlebelia axali sawarmoo-kreatiuli formebis Ziebis
gareSe. kino-tele warmoebis swrafi transformacia iTxovs
maRali rangis profesionals, romelic aRWurvilia
Teoriis Rrma codniT, Tan agrZelebs disciplinis axali
mocemulobebis kvlevas. programis Sedegic swored es aris
_ magistri, romelic mudmivad eZebs axals, kritikulad
afasebs kanonebad aRiarebul cnebebs, aqvs kvlevis swori
organizaciis Cvevebi, argumentirebuli analiziT
adasturebs mignebul Teorias.
amasTan, saxelovnebo umaRlesi ganaTlebisTvis
magistraturis akademiuri safexuris gansakuTrebuli
mniSvneloba imaSi mdgomareobs, rom swored samagistro
safexuri uzrunvelyofs studentTa momzadebas
SemoqmedebiTi pedagogikis mniSvnelovani aspeqtebis
codniT. Sesabamisad, magistraturis  akademiuri
saganmanaTleblo programis warmatebiT dasrulebis
Semdeg eZleva magistrs Sesabamis dargSi swavlebis
ufleba.
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zemoTqmulidan gamomdinare, programa eqsperimentul
xasiaTs atarebs da faqtobrivad, axdens axali
meTodologiis SemuSavebasa da mis praqtikaSi gamocdas.
kino - tele prodiusingis (Teoriisa da praqtikis analizi)
samagistro programis komponentebis erToblioba
uzrunvelyofs programiT dasaxuli miznebisa da swavlis
Sedegebis (ix. qvemoT) miRwevas umaRlesi ganaTlebis
kvalifikaciaTa CarCos Sesabamisi safexuris (samagistro)
aRmweris saTanado doniT. amdenad, SeiZleba iTqvas, rom
yoveli morigi leqcia, winamorbedisa da mis farglebSi
miRebuli Sedegis safuZvelze aigeba. swavlebis
integrirebuli forma, codnisa da gamocdilebis arealis
gafarToebas Seuwyobs xels.
swavlebis ZiriTadi normebis garda, romelic Teoriuli
da praqtikuli kursebis monacvleobasa da erTianobazea
agebuli, gaTvaliswinebulia masterklasebi, romlebsac
jgufis ostatis gegmisa da gadawyvetilebis safuZvelze,
kinosa Tu saxelovnebo sxvadasxva dargis maRali klasis
profesionalebi Caatareben; gansazRvrulia praqtikebi
gadasaReb moednebsa da laboratoriebSi, kinowarmoebis
nebismier etapze.

შედეგები 9. zogadi/transferuli kompetenciebi:
10.

 abstraqtuli azrovnebis, analizisa da sinTezis
unari

 codnis praqtikaSi gamoyenebis unari

 drois dagegmvisa da marTvis unari

 dargis codna-gaazreba da gaTaviseba

 mSobliur enaze zepiri da werilobiTi formiT
komunikaciis unari

 meore (ucxo) enaze komunikaciis unari

 sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis
(virtualuri da audio–vizualuri) gamoyenebis
unari

 swavlisa da codnis mudmivi ganaxlebis unari

 logikuri azrovnebisa da msjelobis unari

 sxvadasxva wyarodan informaciis moZiebis da
analizis unari

 kritikuli azrovnebis da TviTkritikis unari

 ucxo garemoSi adaptirebisa da moqmedebis unari

 axali ideebis generirebis unari

 problemebis identificirebisa da gadawyvetis
unari

 dasabuTebuli gadawyvetilebis miRebis unari

 jgufSi muSaobis unari

 adamianebs Soris urTierTobisa da  dialogis
unari

 adamianis motivirebisa da saerTo miznisken
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warmarTvis unari

 araspecialistebTan komunikaciis unari

 saerTaSoriso konteqstSi muSaobis unari

 damoukidebeli muSaobis unari

 proeqtis SemuSavebisa da marTvis unari

 usafrTxoebis dacvis valdebulebis Segneba

 saqmiani wamowyebisa da iniciativis sakuTar Tavze
aRebis unari

 eTikuri mosazrebebis safuZvelze qcevis unari

 Sesrulebuli samuSaos xarisxis Sefasebisa da
SenarCunebis unari

 nakisri valdebulebebis ganxorcielebisa da
bolomde miyvanis uanri

dargobrivi/ profesiuli kompetenciebi

 audio-vizualuri xelovnebis arsis gacnobiereba

 reJisuris profesiuli safuZvlebis floba

 filmis da teleproeqtis Seqmnis unari

 SemoqmedebiT koleqtivTan urTierToba

 kino-tele xelovnebis Tanamedrove teqnologiebis
codna

 SemoqmedebiTi TviTSefasebis unari

 dramaturgiuli pirvelwyaros kinematografiuli
analizi

 Janruli mravalgavarobis struqturuli codna

 argumentirebuli msjelobis, SemoqmedebiT
procesSi daskvnis gakeTebis unari

 mxatvruli nawarmoebis interpretacia

 vizualuri kompoziciis agebis unari

 SemoqmedebiT jgufTan damoukidebeli muSaobis
profesiuli unari

 kino-tele proeqtis  gansaxorcieleblad
finansuri resursebis moziebis unari, anu
”fandraizingi”

 klasikuri da Tanamedrove saliteraturo–
dramaturgiuli monapovaris gaazrebisa da
interpretaciis unari

 organizatorul – SemoqmedebiTi unari

 konceptualuri azrovnebis unari

 SemoqmedebiT procesSi eqstremalur situaciebSi
swrafi gadawyvteilebis miRebis unari

 lideris Tvisebebis SemoqmedebiTad gamomuSavebis
unari

 SeTxzvis, fantaziis unari

 logikur – SemoqmedebiTi azrovnebis unari

 kvlevis (sociologiuri gamokiTxvebi) Sedegebis
gaazrebisa da saTanado interpretaciis unari
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11. dargis codna da gacnobiereba
12.
13. magistri aRWurvilia mxatvruli, dokumenturi kino – tele

prodiuseris profesiisTvis aucilebeli Teoriuli
codniT, rasac igi iyenebs, pirvel rigSi,  kino - tele
sivrceSi Tu zogadad kulturaSi mimdinare procesebze
dakvirvebisTvis da maT gasaanalizeblad; mas SeuZlia
Tavisuflad awarmoos kinosa da tele prodiusirebisTvis
aucilebeli analizi Tu kvlevebi; srulyofilad icis
kino - tele prodiusirebis Teoriuli Tu praqtikul-
SemoqmedebiTi safuZvlebi, istoria, mimdinareobebi da
SesaZlebloba aqvs, sxvasac gauziaros Tavisi codna;

dargobrivi codnis praqtikaSi gamoyenebis unarebi
Teoriuli safuZveli da ostatTan prodiusingSi  muSaobis
Sedegad miRebuli praqtikuli gamocdileba da unar-Cvevebi
magistrs SesaZleblobas aZlevs, damoukideblad imuSaos
prodiuserad, aRmasrulebel prodiuserad an filmis
menejerad; rogorc prodiuserma, icis, ra principebiT
waruZRves, filmwarmoebis process mis sawyis Tu ZiriTad
etapebze, aseve postproduqciis etapze da rogor moaxdinos
sakuTari SemoqmedebiTi monacemebis realizeba;

argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari
Teoriuli codna, praqtikul – SemoqmedebiTi gamocdileba
da swavlis procesSi filmze muSaobis dros SeZenili
unarebi magistrants safuZvels uqmnis advilad da
warmatebiT moaxerxos gadaRebebis procesis organizeba; man
icis gadamReb jgufTan, msaxiobebTan urTierToba; proeqtis
Sedgena da mis ganxorcielebaSi investoris iolad
darwmuneba; icis filmis  Seqmnis sawarmoo-teqnologiuri
mxare; montaJis, gaxmovaneba da sxva, analogiuri principebi;

komunikaciis unari
magistrs aqvs aramxolod SemoqmedebiT jgufebTan Tu
kinowarmoebis procesTan dakavSirebul adamianebTan
profesiuli urTierTobebis damyarebis unarebi, aramed,
gamomuSavebuli aqvs pedagogiuri unar-Cvevebi da codnis
sxvisTvis (bakalavrebisTvis, profesiuli saganmanaTleblo
programebis da, zogadad, studentebisTvis an sxvadasxva
SemoqmedebiTi jgufisTvis) gaziarebis SesaZleblobebi.
magistrs aqvs codna da gamocdileba aramxolod
prodiuseris specialobaSi, aramed kinos Teoriasa da
istoriaSi, marTvis Tanamedrove meTodebsa da
teqnologiebSi. icis da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove
sainformacio  da sakomunikacio teqnologiebs;

swavlis unari
magistrs aqvs unari Tavad dagegmos da Seasrulos
saswavlo procesis moTxovnebi, adekvaturad Seafasos
sakuTari swavlisa da Semdgomi profesiuli ganviTarebis
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procesi;

Rirebulebebi
aqvs arsebul mZfr konkurentul garemoSi partniorebisa
da konkurentebis dapatentebuli ideisa da SemoqmedebiTi
proeqtis profesiuli pativiscema. SeuZlia aRniSnuli
SemoqmedebiTi Rirebulebebisadmi Tavisi da sxvebis
damokidebulebis profesiuli Sefaseba da axali
SemoqmedebiTi Rirebulebebis damkvidrebaSi wvlilis
Setana.

დასაქმების სფეროები swavlis dasrulebis Semdeg, kino-tele prodiusingis
(Teoriisa da praqtikis analizi) programis
kursdamTavrebul magistrs, sakvalifikacio naSromis
warmodgenisa da dacvis Semdeg, SeuZlia kvleviTi
saqmianobis gagrZeleba doqtoranturaSi, an praqtikul-
SemoqmedebiTi saqmianoba kino - tele warmoebis nebismier
dargSi (individualuri, partnioruli da korporatiuli
prodiusingi). maT Soris: kino – tele prodiuseris,
asocirebuli prodiuseris, aRmasrulebeli prodiuseris,
ko-prodiuseris, saxazo prodiuseris, kreatiuli
prodiuseris, kino-tele menejeris  mimarTulebiT.
amasTan, magistrs SesaZlebloba eqneba imuSaos
saxelmwifo da kerZo seqtorSi, sxvadasxva kulturul
dawesebulebasa Tu uwyebaSi prodiuseris specialobis
zemoT CamoTvlili rangirebis mixedviT; Caataros
damoukidebeli kvlevebi; imuSaos pedagogad saxelovnebo-
SemoqmedebiT umaRles saswavleblebSi; sxvadasxva
Sesatyvis uwyebaSi monawileoba miiRos kinos samxatvro da
sarepertuaro politikis gansazRvris, dagegmvis saqmeSi;
awarmoos molaparakebebi da organizeba gaukeTos
SemoqmedebiTi jgufebis Camoyalibebas; imuSaos kino-
telemenejmentisa da xelovnebis am dargebis ganviTarebis
sferoebSi.

14.

პროგრამის
განვითარება
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doqtorantura

saSemsruleblo - SemoqmedebiTi xelovneba
(SemoqmedebiTi pedagogika)

koncentracia: audio-vizualuri xelovneba

“kinoreJisura”

“telereJisura”

sadoqtoro programis zogadi daxasiaTeba

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
misiidan gamomdinare, romlis erT–erTi ZiriTadi veqtoria  xelovnebis
fundamenturi dargebis (maT Soris, prioritetulad Teatraluri, audio-
vizualuri, qoreografiuli, samusiko) ganviTareba da amave dargebis kvleva,
saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis (SemoqmedebiTi pedagogika)
sadoqtoro programa warmoadgens xelovnebis Sesabamisi dargebis
ganviTarebasa da kvlevebze orientirebul sinTezur akademiur programas.

saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis (SemoqmedebiTi pedagogika)

sadoqtoro programის mizania xelovnebis dargebSi magistraturis Semdgomi
donis maRalkvalificiuri kadrebis momzadeba, praqtikuli profesiuli
saqmianobisa Tu samecniero-kvleviTi da pedagogiuri muSaobisaTvis.

saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis (SemoqmedebiTi pedagogika)”
sadoqtoro programa moicavs 180 kredits da Sedgeba Semdegi
komponentebisgan:

1. saswavlo komponenti (60 krediti);
2. praqtikul-SemoqmedebiTi komponenti (50 krediti) – es komponenti

gulisxmobs praqtikul/SemoqmedebiTi produqciis Seqmnas da mis
warmodgenas/prezentacias;

3. kvleviTi komponenti (70 krediti) – es komponenti gulisxmobs
disertaciis, anu kvleviTi/analitikuri naSromis Sesrulebas, romelic
unda asaxavdes kvlevis dasabuTebul Sedegebs da wvlili Sehqondes
dargis ganviTarebaSi da  mis  dacvas/ sajaro prezentacias.
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sadoqtoro programa saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis
(SemoqmedebiTi pedagogika) moicavs Semdeg programul koncentraciebs:
audio-vizualuri xelovneba:
kinoreJisura
telereJisura

“saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis (SemoqmedebiTi pedagogika)”
sadoqtoro programis TiToeuli programuli koncentracia Seicavs dargis
maxasiaTebel specifiur Taviseburebebs, Tumca, maT aerTianebT
saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis swavlebisa da kvlevis 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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dasaxeleba
audio-vizualuri xelovneba

mimarTuleba xelovneba

uag-is safexuri/
usp-s tipi

doqtoranturis  akademiuri safexuris  saganmanaTleblo
programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri
xarisxi

audio-vizualuri xelovnebis doqtori (praqtikaze
dafuZnebuli) – moicavs SemoqmedebiT produqts
(xelovnebis nimuSs/proeqts – mxatvrul/dokumentur films,
satelevizio films) da disertacias;
PhD (includes a thesis) – ArtD (practice-based Doctor of Art).

programis
xelmZRvanelebi

lela oCiauri, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
profesori.

daviT janeliZe, reJisori, profesori.

aleqsandre vaxtangovi, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
profesori.

elisabed erisTavi, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
asocirebuli profesori.

programis
moculoba
kreditebiT

180 krediti

programaze
daSvebis
winapiroba

konkursis monawiles unda hqondes magistris an masTan
gaTanabrebuli akademiuri xarisxi Sesabamisi
kvalifikaciiT (saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis
Sesabamisi specialoba). sasurvelia maRali akademiuri
maCveneblebi, SemoqmedebiTi alRo, mxatvruli azrovneba da
inteleqti. amasTan, ZiriTadi modulis sruli
aTvisebisaTvis aucilebelia sabakalavro Tu samagistro
programebis kursebiT gaTvaliswinebuli sabaziso codna
saSemsruleblo-SemoqmedebiTi xelovnebis Sesabamis dargSi,
rac gauadvilebs doqtorantebs sakvalifikacio
moTxovnebTan Tavsebadobas.
aucilebelia ucxo enis codna (minimum B2 done).

analogia slovakeTi, poloneTi, espaneTi, dania, a.S.

doqtorantTa
raodenoba

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan
gamomdinare, SesaZlebelia 5-8 doqtorantis miReba.
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programuli koncentracia: audio-vizualuri reJisura -
kinoreJisura

sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba

Tanamedrove kinoSi axali teqnologiebis mudmivad ganaxlebis procesebisa da
axali azrovnebis Camoyalibebidan gamomdinare, bevri ram icvleba. icvleba
damdgmeli reJisoris rolic Tanamedrove kinoprocesSi. teqnikurma progresma
Secvala misi funqcia da amocana filmwarmoebisa da sadadgmo-saprodusero
jgufTan urTierTobis kuTxiT. Tavisufal reJisuras enacvleba SemkveT-
Semsruleblis urTierTobebi, risi Teoriuli codnac da praqtikaSi aTvisebac
Tanamedrove kinematografistisTvis aucilebelia. kinoreJisura erTerTia im
saqmianobebs Soris, romelic mudmivad axali ideebis, axali formebis, situaciuri
amocanebis gadawyvetas gulisxmobs. am profesias Tavidanve mxatvruli
azrovnebisadmi gamokveTili midrekilebisa  da originaluri azrovnebis
adamianebi euflebian. miuxedavad imisa, rom kanonebs, formulebs, reJisuris dargi
naklebad emorCileba, mainc aris Rrma, Teoriuli safuZveli, romlis kvleva,
mowesrigeba, Zalian gamoadgeba rogorc praqtikoss, aseve samecniero, Tu
saswavlo procesSi CarTul kinoreJisors. kinematografiis swrafi transformacia
iTxovs maRali rangis profesionals, romelic aRWurvilia Teoriis Rrma codniT,
agrZelebs disciplinis Tanamedrove  mocemulobebis kvlevas. eZebs axl
gamomsaxvelobiT formebs,  kritikulad afasebs kanonebad aRiarebul cnebebs,
argumentirebuli analiziT adasturebs mignebul mosazrebebs.

kinoreJisoris Canafiqris ganxorcielebas sakmaod didi SemoqmedebiTi jgufi
emsaxureba. avtorebi, redaqtorebi, mxatvrebi, operatorebi, musikaluri
gamformeblebi, menejerebi, videoteqnikosebi, kompiuteruli uzrunvelyofis
programistebi, gamnaTeblebi, sadadgmo nawili da a.S. TiToeul maTgans
koordinacias uwevs damdgmeli reJisori. maTi SeTanxmebuli muSaobisTvis
reJisorma unda icodes Tu ra SemoqmedebiT Tu teqnikur resurss flobs esa Tu
is damxmare specialoba kinematografiaSi. man zustad unda gansazRvros ra unda,
ra ideas, ra gamomsaxvelobiTi formiT miawodebs mayurebels, da rogor unda
ganaxorcielos SemoqmedebiTi Canafiqri. dargis specifikidan gamomdinare
ZiriTadi sagnis garda momavali kinoreJisorebi, maTTvis aucilebeli formatiT
ecnobian momijnave specialobebs.
swavlebis samsafexurovan sistemaze gadasvla saSualebas iZleva sadoqtoro
doneze moxdes kinoproduqciis konceptualuri gaazreba da misi, rogorc
sazogadoebrivi azris interpretaciul-mamodelirebeli saqmianobis Seswavla.

aRsaniSnavia, rom es sadoqtoro programa gansakuTrebiT aqtualuria dRes,
vinaidan, im viTarebaSi, rodesac arsebobda 20-wliani wyveta saqarTveloSi
arsebul kinowarmoebasa da danarCeni msoflios kinoindustrias Soris, am etapze
arsebuli danaklisebisa Tu procesidan amovardnilobis daZleva iwyeba.
amasTanave, faqtobrivad ar arsebobs (iSviaTi gamonaklisis garda) praqtikosi
reJisori, romelic, praqtikuli saqmianobis paralelurad, amave dros, ikvlevs
reJisuris Teoriul sakiTxebs msoflio kinoxelovnebasTan mimarTebaSi.
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aqtualuria imis gansazRvra, Tu ra aris reJisoris funqcia Tanamedrove
realobaSi;

aqtualuria saswavlo meTodologiis ganviTareba kinobazarze arsebuli
moTxovnebis Sesabamisad;

aqtualuria kinoindustriaSi profesiuli ganviTarebis uwyveti ciklis Seswavla
(praqtikaze dayrdnobiT), misi gacnobiereba da Teoriuli analizi;

aqtualurad migvaCnia is faqtic, rom saqarTveloSi mimdinare umaRlesi
ganaTlebis reforma da boloniis procesis moTxovnebi, aucilebelsac xdis
Teoretikos-praqtikosi xelovanis aRzrdas, swavlebis procesis erTian sistemad
Camoyalibebasa da Sesatyvisi subieqtis formirebas. aqedan gamomdinare,
SesaZlebeli gaxdeba profesionali Teoretikos-praqtikosi reJisoris sruliad
axali profesis Seqmna da misTvis saTanado gezis micema.

 programis Sesabamisoba universitetis misiasTan

sadoqtoro programa srulad Seesabameba saqarTvelos SoTa rusTavelis
Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis misias, romlis erT–erTi
ZiriTadi veqtoria  xelovnebis fundamenturi dargebis (maT Soris,
prioritetulad Teatraluri, kino–tele, qoreografiuli, musikaluri da
sxva) ganviTareba da amave dargebis kvleva. aRniSnul konteqstSi
„kinoreJisuris“ sadoqtoro programa uzrunvelyofs audio-vizualuri
xelovnebis ganviTarebisTvis aucilebel pirobas – moamzados audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis profesionali,
maRalkvalificiuri damdgmeli reJisori – Semoqmedi da analitikosi,
romelic (Sesabamisi specialobiT) uzrunvelyofs audio-vizualuri proeqtis
(mxatvruli kino, dokumenturi kino) Seqmnasa da Teoriul – meTodologiur
analizs – SemdgomSi dargis ganviTarebisa da swavlebis mizniT.

 programis mizani:

`kinoreJisuris~ sadoqtoro programis mizania momzaddes kinoreJisuris iseTi
specialisti, romelic icnobs Tanamedrove kinematografiis procesebs, erkveva
kinowarmoebis TeoriaSi, icis mxatvruli Tu dokumenturi kino reJisuris istoria
da Teoria da SeuZlia SemoqmedebiTi procesis dagegmva, analizi da marTva.
Paqedan gamomdinare, programa miznad isaxavs:

ganuviTaros doqtorants swrafi da efeqturi gadawyvetilebis miRebis unari
filmis dagegmvisa da gadaRebis organizebis procesSi;

Seaswavlos doqtorants filmebis warmoebis, dagegmvis, sawarmoo procesis
organizebisa da materialur-teqnikuri uzruvelyofis ZiriTadi principebi;

praqtikuli gamocdilebidan (filmwarmoebisa da postproduqciis yvela etapis
Sedegad) gamomdinare, doqtorantma SeZlos am yvelafris Teoriul-mecnieruli
analizi da sxva kinematografistebisTvis profesiuli niadagis Semzadeba,
analitikuri kvlevis praqtikuli miznebis gansaxorcieleblad.
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,,kinoreJisuris” sadoqtoro programis  mizania, aseve Teoriuli kvlevebis
daxmarebiT gavaumjobesoT profesiuli aRzrdis meTodika, gavaRrmavoT codna
kinematografiuli xelovnebis warsulis Tu dRevandeli miRwevebis Sesaxeb.
SevqmnaT gaanalizebuli, konceptualurad gamarTuli kino warmoebis modeli.
momzaddes akademiuri lideri, romelsac aqvs unari Seqmnas axali codna,
kritikulad gaaanalizos dagrovili ideebi da pasuxismgeblobiT moekidos am
codnisa da informaciis transformaciasa da gavrcelebas publikaciebis,
swavlebisa da SemoqmedebiT praqtikaSi danergvis saxiT. kinos reJisori-
analitikosis momzadeba mniSvnelovania imitomac, aseTi tipis specialisti
qarTuli kinematografiis saukeTeso tradiciis ganviTarebasa da msoflio
kulturul-socialur procesebSi qarTuli kinondustriis Semdgom integracias
Seuwyobs xels. Ais aRWurvili iqneba kinoxelovnebis praqtikis analizisa da
konceptualuri reJisurisaTvis aucilebeli profesiuli meTodologiuri
midgomebiT. qarTuli saxelmwifos Camoyalibebis procesi da masTan erTad,
cvlilebebi sazogadoebriv-kulturul-ekonomikur sferoebSi, integracia
msofliosTan da cxovrebis evropul wessze gadasvla, bunebrivia,
kinematografzec (rogorc xelovnebis erT-erT yvelaze gaxsnil, socialurad
aqtiur da mobilur dargze) aisaxeba da mudmivad ganaxlebul midgomas moiTxovs.
Tanamedrove (uaxlesi) kinoreJisura, erTi mxriv, zedmiwevniT ganaTlebuli da
Teoriuli codniT SeiaraRebuli profesionalebis arsebobas gulisxmobs, rasac,
rogorc qveynis SigniT, aseve msoflio kinobazarze (realobis mTeli speqtris
gaTvaliswinebiT) mimdinare procesebi karnaxobs da meore mxriv, gulisxmobs
praqtikos-reJisors, romelic uaxlesi teqnologiebis Teoriul-praqtikuli
codniTaa aRWurvili, vinaidan axali teqnologiebi kinematografiuli formebis,
mimdinareobisa Tu specifikebis Camoyalibebas uwyobs xels. axali sistemebi
kinematografiul cxovrebaSi (sazRvrebis gaxsniloba, koproduqciebi,
saxelmwifosa da kerZo biznesis kavSiri kinowarmoebasTan, kinowarmoebis axali
formebi, kinobazris aTviseba, produserTa sistema, kerZo studiebi, investiciebi,
gadasaxadebi da a.S.), aseve axdenen zegavlenas kinowarmoebis xasiaTze (dakveTebi,
bazris moTxovna, art hausi da maskultura, komerciuli kino da Semosavlebi da
a.S.) da axali azrovnebis, kvlevis axali mimarTulebis, praqtikaSi gamosayeneblad
Teoriuli Seswavlis safuZvels qmnian. dRes, kidev erTxel dadga dro da amis
realuri Sedegebi ukve aSkarad ikveTeba, kinematografistebi daubrundnen
saukeTeso tradiciebs, saqarTvelom ki, es gza pirvelad unda ganvlos, rodesac
kinos qmnidnen is reJisorebi, romelTa praqtikuli saqmianoba maTsave Teoriul
kvlevebsa da moZRvrebebs, manifestebsa da saprorgamo traqtatebs efuZneboda,
kinoxelovnebis Camoyalibebis sxdadasxva etapsa da erTian procesSi, im
reJisorebis msgavsad (devid-uork grifiti, robert flaerti, sergei eizenSteini,
Jan-luk godari, fransua triufo, luis bunueli, ingmar bergmani da a.S.),
romlebmac gavlena moaxdines ara ama Tu im mimdinareobasa Tu epoqaze, aramed
sazogadod safuZveli Cauyares kinematografis arsebobas, mis formirebas,
kinoenis gamomuSavebasa da mxatvruli normebis dadgenas.

 sadoqtoro programis swavlebis meTodologia:

programa mniSvnelovania Tavisi arsiT, radgan eqsperimentul xasiaTs atarebs.
doqtorantebi sami wlis ganmavlobaSi Teoriuli kursis paralelurad praqtikas
gaivlian saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis saswavlo kino-tele laboratoriaSi. maT moemsaxureba
universitetis kino-tele studia, rac SesaZleblobas miscems momaval
kinoreJisorebsa da pedagogebs laboratoriuli muSaobis axali sistemis
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SemuSavebaSi. isini praqtikulad aiTviseben audiovizualuri xelovnebisaTvis
aucilebel yvela komponents. Uuniversitetis kino-tele laboratoria aris
sakvlev-samecniero laboratoria, sadac Teoriul kvlevas momentalurad axlavs
dakvirveba (cda) da Sedegi _ praqtikuli ganxorcieleba.

aRniSnuli sadoqtoro programis farglebSi kvlevis sagani swored isaa (rogorc
Teoriul aseve praqtikul saswavlo procesSi):

*Tu rogor ganisazRvreba da ra aris reJisoris funqcia Tanamedrove kinosivrceSi;

*saswavlo meTodologiis ganviTareba kinobazarze arsebuli moTxovnebis
Sesabamisad;

*kinoindustriaSi profesiuli ganviTarebis uwyveti ciklis Seswavla (praqtikaze
dayrdnobiT), gacnobiereba da Teoriuli analizi;

* rogor SeiZleba erTian sistemaSi moeqces filmebis warmoebis, dagegmvis,
sawarmoo procesis organizebisa da materialur-teqnikuri uzrunvelyofis
ZiriTadi principebi.

saswavlo procesi dayofilia etapebad da iTvaliswinebs _ yoveli etapis Semdeg
Teoriul-praqtikuli produqtis Seqmnas _ kinoepizodidan dasrulebul mxatvrul
mocemulobamde, Sesatyvisi analiziT.

universitetis kino-tele fakultetis organizebiT treningebze mowveulebi
iqnebian ZiriTadad evropis sxvadasxva kinostudiebisa Tu saxelovnebo umaRlesi
saswavleblebis pedagogebi, kino reJisorebi. amasTan, saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis partnioroba gacvliT
programebze saSualebas miscems programis studentebs CaerTon am procesSi.
Catardeba masterklasebi kino reJisuraze, xmis reJisurasa da kinomontaJis
ukanasknel profesiul miRwevebze mTeli msoflios masStabiT. masterklasebs
gauZRvebian amerikidan da evropidan mowveuli profesorebi. saswavlo
komponentTan erTad doqtorantebi imuSaveben sareJisoro namuSavarze –
mxatvrul/dokumentur filmze. amavdroulad, isini mniSvnelovan samuSaos
miuZRvnian analizsa da kvlevas.

programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi:

ramdenadac Tanamedrove kinoSi axali teqnologiebis mudmivad ganaxlebis
procesebisa da axali azrovnebis Camoyalibebidan gamomdinare, bevri ram icvleba,
icvleba reJisoris rolic Tanamedrove kinoprocesSi. teqnikurma progresma
Secvala misi funqcia da amocana filmwarmoebisa da sadadgmo-saprodusero
jgufTan urTierTobis kuTxiT. Tavisufal reJisuras enacvleba SemkveT-
Semsruleblis urTierTobebi, risi Teoriuli codnac da praqtikaSi aTvisebac
Tanamedrove kinematografistisTvis aucilebelia.

kvlevis umTavresi sagania:

*Tu rogor ganisazRvreba da ra aris reJisoris funqcia Tanamedrove
kinoprocesebSi;
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*saswavlo meTodologiis ganviTareba kinobazarze arsebuli moTxovnebis
Sesabamisad;

*kinoindustriaSi profesiulo ganviTarebis uwyveti ciklis dadgena da analizi;

*specifikuri sakiTxebisa da amocanebis rogorc Teoriuli, aseve praqtikuli
saswavlo procesis Camoyalibeba,

*Tavisufali reJisura da SekveTa Tanamedrove samyaroSi.

 sadoqtoro programis ena:

“kinoreJisuris” sadoqtoro programis ena qarTulia, Tumca, dainteresebul
ucxoenovan studentebs programis saswavlo komponentiT gaTvaliswinebuli
kursebi miewodebaT rusul da inglisur enebze.

 sadoqtoro programis Sedegi:

programis Sedegad, saboloo jamSi, Camoyalibdeba iseTi tipis mkvlevari-
praqtikosi kinematografisti, risi analogic ar arsebobs CvenTan da mravlad
moiZebneba evropasa da amerikaSi, romelsac ara mxolod sakuTari niWis Sedegad
SeeZleba miRebuli codnisa da gamocdilebis gamoyeneba, aramed, es yvelaferi
dayrdnobili iqneba, mis safuZvlian Teoriul da praqtikul momzadebaze _
Tanamdrove samyaroSi reJisoris funqciis gansazRvriT; kinobazarze arsebuli
moTxovnebis Sesabamisad saswavlo meTodologiis ganviTarebiT; kinoindustriaSi
profesiuli ganviTarebis uwyveti ciklis dadgenisa da analizis erTianobiT;
specifikuri sakiTxebisa da amocanebis rogorc Teoriuli, aseve praqtikuli
saswavlo procesis gavliT.

programis gavlis Sedegad doqtorantis dargobrivi kvalifikacia SeiZleba
ganisazRvros rogorc _ mxatvruli da dokumenturi kino reJisuris Teoretikosi
da praqtikosi, romelic SeZlebs Seavsos Cvens qveyanaSi arsebobs arsebuli
vakuumi  da moaxdens erovnuli kinoxelovnebis identificirebas msoflios
kinematorgafiul sivrceSi.

“kinoreJisuris” sadoqtoro programis kursdamTavrebulis profesiuli
(dargobrivi) kompetencia Semdegi komponentebiT ganisazRvreba:

Aaqvs safuZvliani codna:

1. kinos praqtikisa da Teoriis sinTezis aspeqtebSi;
2. msoflio reJisuris istoriaSi;
3. kinoindustriis specifikaciaSi;
4. kinobazris moTxovnebis Seswavlisa da gamoyenebis SesaZleblobebis

sferoSi;
5. Tanamedrove kinoprocesebis analitikaSi;
6. menejmentSi;
7. produsingSi;
8. saqmis organizebis mimarTulebebSi;
9. pedagogikaSi.
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“kinoreJisuris” sadoqtoro programis kursdamTavrebulis zogadi (transferuli)
kompetencia Semdegi komponentebiT ganisazRvreba:

1. aqvs sakuTari codnisa da gamocdilebis pedagogiuri gadacemisa da
profesiuli saswavlo procesis warmarTvis unari, SeeZleba momaval kino
reJisorebTan, scenaristebTan, msaxiobebTan muSaoba;

2. SeuZlia SeZenili codnis SemoqmedebiTi ganviTareba da sakuTar
potencialze damyarebuli da individualuri xedvisa da midgomis
formireba;

3. aqvs konkretul amocanasTan SeZenili profesiuli kompetenciis adaptaciis
unar-Cveva;

4. SeuZlia SemoqmedebiTi procesis gaazrebuli dagegmva da Sedegebis
prognizireba;

5. aqvs analitikuri da mecnieruli kvlevisaTvis aucilebeli Cvevebi da a.S.

doqtoranti sruli kursis aTvisebisa da dasrulebis Semdeg SeZlebs:

aRiWurvos saTanado codniTa da Semdeg codna sxvasac gadasces; moaxdinos
samecniero kvleva am sferoSi, Teoriul, praqtikul saqmianobasa da
kinoindustriaSi; gamoiyenos codna rogorc praqtikaSi, ise TeoriaSi; filmis
damoukideblad Seqmnas, misi yvela etapis doneze _ Canafiqridan
distribuciamde.D

 sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

zogadi (transferuli) kompetenciebi

codna da gacnobiereba – kinematografiisa da audio-vizualuri xelovnebis
sferos uaxles miRwevebze damyarebuli codna, rac arsebuli codnis
gafarToebisa Tu inovaciuri meTodebis gamoyenebis saSualebas iZleva
(referirebadi publikaciisaTvis aucilebeli standartis doneze). arsebuli
codnis xelaxali gaazrebisa da nawilobriv gadafasebis gziT codnis
ganaxlebuli farglebis gacnobiereba;
codnis praqtikaSi gamoyenebis unari - inovaciuri kvlevis damoukideblad
dagegmva, ganxorcieleba da zedamxedveloba; SemuSaveba axleburi kvleviTi da
analitikuri meTodebisa da midgomebisa, romlebic axali codnis Seqmnazea
orientirebuli da aisaxeba saerTaSoriso referirebad publikaciebSi;
daskvnis unari - axali, rTuli da winaaRmdegobrivi ideebisa da midgomebis
kritikuli analizi, sinTezi da Sefaseba, riTac xdeba axali meTodologiis
SemuSaveba/ganviTarebis xelSewyoba; problemis gadaWrisaTvis swori da
efeqturi gadawyvetilebis damoukideblad miReba;
komunikaciis unari - axali codnis arsebul codnasTan urTierTkavSirSi
dasabuTebulad da garkveviT warmoCena, aseve saerTaSoriso samecniero
sazogadoebasTan Tematur polemikaSi CarTva ucxour enaze;
swavlis unari - uaxles miRwevebze damyarebuli codnidan gamomdinare axali
ideebis an procesebis ganviTarebis mzaoba swavlisa da saqmianobis, maT
Soris kvlevis procesSi;
Rirebulebebi - RirebulebaTa damkvidrebis gzebis kvleva da maT
dasamkvidreblad inovaciuri meTodebis SemuSaveba.
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dargobrivi (profesiuli) kompetenciebi

codna da gacnobiereba
swavlebis sruli kursis gavlis Semdeg, doqtorants aqvs kinoreJisuris,
rogorc praqtikuli, ise Teoriuli, SemoqmedebiTi kanonebisa da principebis
farTo, Rrma da sistemuri codna, rac mas saSualebas miscems, erTi mxriv,
damoukideblad gadaiRos sxvadasxva Janris, specifikisa da mimarTulebis
filmi (raSic gamoiyenebs swavlis periodSi miRebul Teoriul da praqtikul
codnas); amave dros, praqtikuli codna gadasces axalgazrda reJisorebis
(bakalavriatis Tu magistraturis saganmanaTleblo  safexuris studentebsa
Tu profesiuli programebis Tu sxva tipis (studiuri) kinosaswavleblebis
msmenelebs); dargis specifikis Teoriulo da praqtikuli codna da swavlis
periodSi miRebuli gamocdileba gamuoumuSavebs doqtorants codnas kinosa
da televiziis, rogorc SemoqmedebiTi movlenis, aseve, rogorc industriis
Sesaxeb, SemoqmedebiT praqtikul SesaZleblobebsa da SemoqmedebiTi
problemebis gadaWris gzebs.

codnis praqtikaSi gamoyenebis unari
miRebuli codna da swavlis dros praqtikaSi gamoyenebuli (iqneba es,
uSualod gadaRebebis procesi, gadaRebebis procesSi miRebuli analitikuri
dakvirveba da Teoriuli analizi, plus _ paralelur reJimSi miRebuli
ganaTleba xelovnebisa Tu mecnierebis sxva dargebSi) gamocdileba,
doqtorants SesaZleblobas miscems, praqtikul-SemoqmedebiT moRvaweobasTan
erTad, mis paralelurad, awarmoos samecniero-kvleviTi samuSaoebi qarTuli
Tu msoflio kinoproblemebis, Tanamedrove etapze mimdinare procesebis
Seswavlisa da axali daskvnebis gakeTebis TvalsazrisiT, maT saerTaSoriso
standartebTan SesatyvisobaSi moyvaniT da sakuTari kvlevebi ara mxolod
saqarTveloSi, aramed sxva qveynebis studentebisa da kinos mkvlevarTa,
kinoSi moRvawe sxva adamianebisTvisac saintereso gaxados. erT-erTi mTavari
amocanaa, samecniero kvlevebisa da pedagogiuri unar-Cvevebis axal da
Tanamedrove kvlevis meTodebTan Tanaziaroba da axali sistemebis danergva,
rogorc Teoriul-analitikuri, aseve pedagogikisa da Tanamedrove kinos
ganviTarebis gzebis Zieba da codnis sxvebisTvis gadacemisTvis mzaoba.

argumentirebuli daskvnis unari
kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT, SeuZlia rTuli, arasruli da
winaaRmdegobrivi monacemebis analizi. SeuZlia axali midgomebis sinTezi,
riTac audiovizualuri xelovnebis sferoSi axali meTodologiis
SemuSaveba/ganviTarebas uwyobs xels; aqvs unari, problemis gadaWrisaTvis
damoukideblad miiRos swori da efeqturi gadawyvetileba da saWiroebis
SemTxvevaSi, gamoiyenos damatebiTi resursebi.

komunikaciis unari
gamomdinare iqidan, rom kino `koleqtiuri~ profesiaa da reJisors am
koleqtivis marTva-organizebisTvis aucilebeli Tvisebebi unda gaaCndes da
Tan es Tvisebebi sxvasac unda gadasces, doqtorantisTvis komunikaciisTvis
saWiro praqtikul-Teoriuli unarebis floba aucilebelia. am unarebs igi
gamoiyenebs rogorc damdgmeli reJisori, aseve rogorc pedagogi (swavlebis
sxvadasxva safexurze da sxvadasxva auditoriasTan urTierTobisas) da
mecnieri-mkvlevari sakvlev masalasa da samecniero sazogadoebasTan
(samecniero wreebi, gamomcemlobebi, sxva pedagogebi) urTierTobebs procesSi.
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erTi an ori ucxo enis codna, sul mcire, C 1 doneze, rac doqtorantsa da
momaval specialists _ Teoretikossa da praqtikoss kolegebTan,
saerTaSorisi samecnier-konferenciebze, seminarebsa Tu vorqSofebze,
saerTaSoriso proeqtebSi (ko produqciebi) gamoadgeba.

unda icnobdes da Tavisuflad iyenebdes Tanamedrove sainformacio da
sakomunikacio teqnologiebs (ICT), kinoteqnikas (gadamRebi, xmis, ganaTebis,
samontaJo da a.S. aparatura) da SeuZlia maTi SemoqmedebiTi da praqtikuli
gamoyeneba dargisTvis specifikur konteqstSi, samecniero kvlevisTvis,
gadaRebisa da Tanamedrove teqnikuri saSualebebis SesaZleblobebis
sxvebisTvis, rogorc Teoriuli, aseve praqtikuli codnis gadacema.

swavlis  unari
saswavlo programa da swavlis procesi doqtorants pirobas uqmnis awarmoos
samecniero-kvleviTi samuSaoebi, risTvisac iyenebs: rogorc ZiriTad
programul, aseve Tanmdev yvela resurss, iqneba es swavlebis saleqcio
normebisa Tu ZiriTadi sakontaqto saaTebis miRma drois organizeba;
universitetis materialur-teqnikuri baza da biblioTeka; saleqcio da
praqtikul samuSaobisTvis saWiro drois organizeba da praqtikul-Teoriuli
muSaobis badis dagegmva; Tanamedrove kvlevis meTodebis gamoyeneba da axali
sistemebis danergva, rogorc Teoriul-analitikuri muSaobis, aseve
pedagogikisa da gadaRebebis procesis mxriv da Sesabamisad, igive unarebis
sxvisTvis gadacema-gaziarebis, maTi saswavlo procesis dagegmva-organizeba.
DSesabamisad, doqtoranti SeZlebs Tanamedrove kinoSi axali teqnologiebis
mudmivad ganaxlebis procesebisa da axali azrovnebis danergvas Tanamedrove
realobaSi; Tanamedrove reJisoris funqciebisa da amocanebis,
filmwarmoebisa da sadadgmo-saprodusero jgufTan urTierTobis Seswavlasa
da gamoyenebas; gamoimuSavebs filmebis warmoebis, dagegmvis, sawarmoo
procesis organizebisa da materialur-teqnikuri uzruvelyofis ZiriTadi
principebis unars.

Rirebulebebi
ikvlevs audiovizualuri xelovnebisaTvis niSandobliv RirebulebaTa
damkvidrebis gzebs da maT dasamkvidreblad SeimuSavebs inovaciur meTodebs.
qmnis audiovizualuri xelovnebis axal Rirebulebebs da monawileobs axali
Rirebulebebis SefasebaSi. obieqturad da profesiulad afasebs
kinoxelovnebisaTvis damaxasiaTebel Rirebulebebs: mxatvruli Tu
dokumrnturi filmisa Tu sxva kinematografiuli proeqtis koncefcias, mis
sanaxaobriv-vizualur aspeqtebs (mxatvrul Tu musikalur gaformebas),
uSualod SemoqmedebiTi produqtis dinamikasa da erTianobas, zogadad,
nebismieri formatis kino produqcias, dramaturgiul nawarmoebs – scenars,
sinopsiss, msaxiobTa saSemsruleblo ostatobas, audiovizualur xelovnebaSi
– sanaxaobriv – SemecnebiT primats, SemoqmedebiTobasa da originalobas.

 sadoqtoro programis kompetenciebi:

dargobrivi (anu profesiuli) kompetenciebi (unar – Cvevebi):

sagnis codna da gacnobiereba (gaazreba):

 aqvs audio-vizualuri xelovnebis uaxles kvlevebze dafuZnebuli Rrma da
sistemuri codna. Aerkveva damxmare specialobebSi.
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 misi publikaciebi dargobriv sferoSi msoflio standartis donezea.
 sruliad flobs reJisuris zogadad da kinoreJisuris specifiur

Teoriul da kvleviT meTodebs.
 kinorejisoris saqmianobaSi avlens Teoriis gaazrebul codnas, rogorc

praqtikis safuZvels, da piriqiT.
 SeuZlia kinoreJisoris/kinomwarmoeblis mier gamoyenebad cnobier, Tu

qvecnobier resursTa codna da gaTviTcnobiereba am sakiTxSi.

praqtikasTan dakavSirebuli kompetenciebi:

 kinoreJisuris specifikidan gamomdinare, SeuZlia yoveldRiurad axali
situaciuri amocanebis gadawyveta.

 SeuZlia profesiul doneze amocanaTa dagegmva da ganxorcieleba.
 eqsperimentis doneze muSaobs zustad da efeqturad, radgan icnobs

Teoriis praqtikaSi gamoyenebis wesebs, flobs specifiur meTodebs.
 eZebs axal ideebs, axal gamomsaxvelobiT formebs, qmnis axal codnas.
 SeuZlia kinofilmis/sanaxaobrivi produqciis terminologiis, teqnikuri

saSualebebis, Sida struqturebis da samuSao meTodebis gageba da
gamoyenebis unari.

zogadi (anu gadanacvlebadi) kompetenciebi (unar-Cvevebi) :

 SeuZlia efeqturi da produqtiuli muSaoba jgufTan erTad;
 SeuZlia SemoqmedebiTi samuSaos Sesrulebisas SemoqmedebiTi unar-Cvevebis

(kreatiulobis) gamomJRavneba;
 SeuZlia praqtikuli samuSaos Sesrulebisas praqtikuli unar-Cvevebis

gamomJRavneba sakuTari dargobrivi specializaciis ganxriT;
 aqvs sainformacio teqnologiebTan dakavSirebuli saTanado unar-Cvevebi;

SeuZlia maTi gamoyenebis da potencialis Sesaxeb codnis gamomJRavneba;
 SeuZlia profesionalizmis gamomJRavneba sakuTari dargobrivi

specializaciis dargSi;
 aqvs kolegebTan molaparakebis, SeTanxmebis da maT garemoSi sakuTari

miznis miRwevis unari;
 SeuZlia kompleqsuri SemoqmedebiTi, piradi da interpersonaluri

problemebis gadaWra.

 sadoqtoro programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi:

sadoqtoro programis kursdamTavrebuli SeZlebs Teoriul da pedagogiur
moRvaweobas saganmanaTleblo dawesebulebebSi, rogorebicaa: universitetebi da
sxva umaRlesi saswavleblebi, sadac iswavleba kino da momijnave specialobebi;
aseve samecniero-kvleviTi dawesebulebebSi, sadac kvlevebi kulturisa da
kinematografis mimarTulebiT mimdinareobs. kinostudiebSi, televiziebSi,
studiebSi, sadac kinowarmoebasTan erTad xdeba kinematografis sxvadasxva
aspeqtebis Seswavla da procesebis marTva. saxelmwifo da da kerZo
organizaciebSi, romlebic kino Tu zogadad, kulturis mimarTulebT muSaoben.
sajaro da kerZo skolebi, sadac iswavleba xelovnebis (kinosa da televiziis)
istoria da am mimarTulebiT praqtikuli samuSaoebi mimdinareobs. kulturis
marTvis dawesebulebebi (regionebsa Tu dedaqalaqSi).
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 sadoqtoro programis sakvalifikacio moTxovna (miRebis
winapiroba):

 samagistro ganaTleba miRebuli aqvs kinoxelovnebis (kino an
satelevizio kinoreJisura, operatoris ostatoba) ganxriT da
aqvs, Sesatyvisi monacemebi, rogorc SemoqmedebiTi, aseve,
samecniero (kvleviT-analitikuri) mimarTulebiT;

 visac aqvs safuZvliani codna da ganaTleba kinematografis,
saxviTi xelovnebis, musikis, literaturis, Teatris,
filosofiisa da fsiqologiis, qveynebis istoriisa da
kulturis istoriis mimarTulebiT;

 visac aqvs Seqmnili Tundac erTi (an ramdenime) filmi da
gamoqveynebuli (an damuSavebuli) Teoriuli, istoriuli Tu
kritikuli naSromi kinoxelovnebis ama Tu mimarTulebiT);

 visac aqvs kreatiuli ideebi da unari, gamarTulad
Camoayalibos azri samecniero naSromsa Tu sajaro
gamosvlebis dros, moaxdinos Canafiqris, ideis realizeba

 visac aqvs pedagogiuri monacemebi da auditoriasTan
urTierTobis unari;

 vinc srulyofilad flobs qarTul enas (gamonaklisi daiSveba
mxolod ucxoeli doqtorantebisTvis)  da icis erTi
(inglisuri) an ramdenime (germanuli, franguli da a.S.) ucxo
ena;

 vinc flobs kompiuteruli programebs _ Microsoft Word, Internet
Explorer;

 aqvs minimum Teoriuli (sasurvelia, praqtikuli) codna
programebis _ Premier, Final Cut.

sadoqtoro programis moculoba da saswavlo komponenti:

sadoqtoro programa moicavs 180 evrokredits, romelTagan saswavlo komponents
eTmoba 60 krediti, xolo 120 krediti – SemoqmedebiT praqtikaze dafuZnebul
mecnierul analizsa da kvlevas. sakvlev – analitikur sakvalifikacio naSromTan
erTad doqtoranti warmoadgens SemoqmedebiT proeqts - sareJisoro namuSevars –
mxatvrul/dokumentur films. aqedan samecniero analizsa da kvlevas
(sadisertacio naSroms) eTmoba 70 krediti, xolo sareJisoro namuSevars –
mxatvrul/dokumentur films - 50 krediti.

savaldebulo (specialuri) disciplinis Seswavla, tradiciuli leqciebis
nacvlad doqtorantebTan  warimarTeba ZiriTadad seminarebis formatiT, sadac
maT eqnebaT Temebis damoukideblad warmodgenis, diskusiis, azrTa gacvlis
saSualeba. kvlevis sagnidan gamomdinare, maZieblisTvis SeirCeva kino reJisuris
disciplinidan TemisTvis  aucilebeli nawilebi, gaRrmavebuli swavlebisaTvis.
maT aseve daematebaT momijnave disciplinebi safuZvliani analizisaTvis.
akademiuri disciplinebis Rrma da intensiuri Seswavla Serwymuli iqneba
praqtikul samuSaosTan.

programiT gaTvaliswinebulia Semdegi savaraudo sakvlevi sakiTxebi:

1. reJisoris funqcia cifruli kinematorgafis epoqaSi;
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2. axali kinoenis formireba _ reJisoris Ziebani `dogmadan~ tom
tikveramde;

3. cifruli teqnologia _ kinobazris Tanamedrove elementi;
4. reJisuris amocanebi qarTul sainvesticio sivrceSi;
5. telesivrce - kinematografis samoqmedo are.

 sadoqtoro programis materialur – teqnikuri baza:

programis gansaxorcieleblad da samecniero kvlevebisa da analizis
Casatareblad saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitets gaaCnia saTanado materialur-teqnikuri baza: saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis _ kino-tele
laboratoria, pavilionebi, gadamRebi, samontaJo da xmis aparatura; biblioTeka;
informatikis centri; gamomcemloba `kentavri~; aseve: kinostudiebi: `qarTuli
filmi~; `damoukidebeli kinoproeqti~; televiziebi (molaparakebisa da erToblivi
proeqtebis safuZvelze).

adamianuri da materialuri resursebidan gamomdinare, SesaZlebelia 1 - 2
doqtorantis miReba, ramdenadac saxelovnebo universitetis fundamenturi
principi da midgomaa individualuri pedagogis xelmZRvanelobiT muSaoba.

universitetSi arsebobs programis ganxorcielebis finansuri gegma, romelic
uzrunvelyofs mis finansur stabilurobas. finansuri gegma asaxulia
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis 2011
wlis biujetSi.

sadoqtoro programa xorcieldeba saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da
kinos saxelmwifo universitetis bazaze, romlis infrastruqtura da teqnikuri
aRWurviloba uzrunvelyofs saganmanaTleblo programiT gaTvaliswinebul
swavlis Sedegebs. am miznis misaRwevad universitetSi funqcionirebs ramdenime
saTanado SemoqmedebiTi studia – auditoria.
programaSi Semavali TiToeuli komponentis (moduli/kursi da sxv.) ganxorcieleba
xdeba Sesabamisi kompetenciebisa da SemoqmedebiTi ostatobis (profesionalizmis)
mqone akademiuri personalis mier.  akademiuri personalis kvalifikacia da
kompetenciebi universitetSi dgindeba akademiuri personalis SesarCevi
sakonkurso komisiis mier saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
programis ganxorcieleba xelSewyobilia, agreTve, saTanado kompetenciis mqone
administraciuli da damxmare personaliT.
programis farglebSi saswavlo masala dafuZnebulia audio - vizualuri
xelovnebis aqtualur miRwevebze da uzrunvelyofs programis swavlis Sedegebis

miRwevas. დოქტოrantebi iyeneben saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da
kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa da kompiuterul centrs.
amasTanave, maT gankargulebaSia universitetSi arsebuli videoaparatura da
filmoTeka. SesaZlebelia, maTi monawileoba rogorc adgilobriv, ise
saerTaSoriso konferenciebSi, seminarebSi, Tematur festivalebsa da sxva
forumebSi.
universitetSi arsebobs programis finansuri uzrunvelyofa, kerZod:
„kinoreJisuris” sadoqtoro programa damtkicebulia saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo universitetis akademiuri sabWos mier.
Sesabamisad, universitetis biujetSi gaTvaliswinebulia is finansuri komponenti,
romelic warmoadgens programis finansuri stabilurobis garantias.
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 programis mixedviT swavlebis xarisxis ganviTareba

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo universitetSi
moqmedebs da sajarod xelmisawvdomia xarisxis uzrunvelyofis sistema,
romelic iTvaliswinebs cikls: „dagegme–ganaxorciele–Seamowme–ganaviTare“.
universitetSi arsebobs QA samsaxuris muSaobis saerTo zogadsauniversiteto
principi: PDCA
P – plan - dagegmva;
D – do - ganxorcieleba;
C – check - Semowmeba;
A – act - reagireba.

aRniSnuli cikli xorcieldeba universitetisa da Sesabamisi fakultetis
xarisxis uzrunvelyofis samsaxurebis mier  studentTa Tu akademiuri da
administraciuli personalis, damsaqmeblebisa da kursdamTvrebulTa
sistematiuri gamokiTxvebisa da maTi analizis safuZvelze.
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
xarisxis marTvis Sida Sefasebisas, xarisxis uzunvelyofis samsaxuris
prerogativaa Semdegi parametrebis Sefseba:

1. saganmanaTleblo programebi
2. SemoqmedebiTi procesi
3. samecniero/kvleviTi saqmianoba
4. saswavlo procesi
5. akademiuri personali
6. administraciuli personali da umaRlesi saganmanaTleblo samsaxuris
yvela struqtura, maT Soris studentTa xelSewyobis samsaxuri, biblioTeka
da    a.S.
7. umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis strategiuli gegmis,
organizaciuli struqturisa da resursebis Sesabamisoba mis misiasTan da sxv.

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetSi
arsebobs xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris mier zogadsauniversiteto
gamocdilebis gaTvaliswinebiT SemuSavebuli Semdegi saxis dokumentacia:

1. saganmanaTleblo programis (kurikulumis) forma
2. saganmanaTleblo programebis SemuSavebis instruqcia swavlebis
sxvadasxva safexurisaTvis (sabakalavro, samagistro da sadoqtoro
programebi, agreTve profesiuli saganmanaTleblo programebi)
3. kurikulumis Sefasebis forma
4. silabusis forma
5. silabusebis SemuSavebis instruqcia
6. silabusis Sefasebis forma
7. saganmanaTleblo programebis wardgenisa da damtkicebis wesi
es aqtivobebi (yoveli konkretuli programis/programebis Sida Sefaseba)
mimarTulia swavlis Sedegebis miRwevebis gasaumjobeseblad da regulirdeba
Semdegi normatiuli dokumentebiT:
1. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris debuleba (damtkicebulia
universitetis warmomadgenlobiTi sabWos mier 2011 wlis 16 maiss, oqmi #16);
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2. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris smoqmedo gegma
(damtkicebulia universitetis warmomadgenlobiTi sabWos mier 2011 wlis 16
maiss, oqmi #16);
3. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis bakalavriatis instruqcia (brZaneba #15/2 – 17.02.2011);
4. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetSi sabakalavro, samagistro da sadoqtoro programebis akademiuri
eqspertiza (brZaneba #15/2 – 17.02.2011);
5. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis instruqcia kreditebis (ECTS) ganawilebis Sesaxeb (brZaneba
#15/2 – 17.02.2011).

amasTan, aRsaniSnavia, rom saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetSi SemuSavebul da damtkicebul zemoT CamoTvlil
dokumentebSi asaxulia is komponentebi, romlebic rogorc kurikulumis, aseve
silabusis SemTvxevaSi aucileblad unda iyos gaTvaliswinebuli:

- programis mizani
- programis Sedegi (e.w. swavlis Sedegi – zogadi da dargobrivi
kompetenciebis mixedviT)
- swavlebis formati, meTodebi
- saswavlo masala
- programaze miRebis/saswavlo kursis arCevis winapirobebi
- Sefasebis wesi da meTodebi
- programis/kursis moculoba
- programis kvalifikaciis aRmweri/deskriptori

programebis Sefasebisas yuradReba eqceva zemoT aRniSnul aspeqtebs Soris
Tanxvderas, anu, ramdenad Seesabameba swavlis Sedegebi programis miznebs,
ramdenad Ssaferisia swavlebis meTodebi dasaxuli miznebis miRwevisaTvis,
ramdenad adekvaturia Sefasebis meTodebi swavlis Sedegebis gazmomvisaTvis
da a.S. es momenti miT ufro mniSvnelovania universitetisTvis, ramdenadac
saxelovnebo-saSemsruleblo umaRlesi ganaTleba, Tavisi specifikidan
gamomdinare, gansakuTrebul midgomasa da sifrTxiles saWiroebs
zogadsauniversiteto  gamocdilebis gaziarebisa da danergvis TvalsazrisiT.

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetisaTvis gare  Sefasebis yvelaze mniSvnelovani samsaxurebia:
saqarTvelos ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centri (a propos -
saqarTvelos ganaTlebis akreditaciis erovnuli centri) da saqarTvelos
kulturisa da ZeglTa dacvis  saministros auditi.
universitetSi samomavlod dagegmilia programebis Sefaseba Sesabamisi dargis
saerTaSoriso eqspertTa mier.

 sadoqtoro programis reziume:
praqtikuli SemoqmedebiTi sareJisoro namuSevris (mxatvruli/dokumenturi
kinofilmis) warmodgenisa da sadisertacio naSromis dacvis Semdgom doqtorants
eniWeba audio-vizualuri xelovnebis doqtoris akademiuri xarisxi.
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programuli koncentracia: audio-vizualuri reJisura –
telereJisura

sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba

telereJisura erT-erTia im saqmianobebs Soris, romelic yoveldRiurad axali
ideebis, axali formebis, situaciuri amocanebis yovelwuTier gadawyvetas
gulisxmobs. am profesias Tavidanve mxatvruli azrovnebisadmi gamokveTili
midrekilebisa  da originaluri azrovnebis adamianebi euflebian. miuxedavad
imisa, rom kanonebs, formulebs, reJisuris dargi naklebad emorCileba, mainc aris
Rrma, Teoriuli safuZveli, romlis kvleva, mowesrigeba, Zalian gamoadgeba
rogorc praqtikoss, aseve samecniero, Tu saswavlo procesSi CarTul
telereJisors. saqme Zalian seriozulia, radgan sabolood, rogorc Sedegi,
saxezea tele mauwyebloba, sazogadoebriv azrovnebaze uSualo zemoqmedebis
iaraRi.
masmediis swrafi transformacia iTxovs maRali rangis profesionals, romelic
aRWurvilia Teoriis Rrma codniT, agrZelebs disciplinis Tanamedrove
mocemulobebis kvlevas. eZebs axl gamomsaxvelobiT formebs,  kritikulad afasebs
kanonebad aRiarebul cnebebs, argumentirebuli analiziT adasturebs mignebul
mosazrebebs.
telereJisoris Canafiqris ganxorcielebas sakmaod didi SemoqmedebiTi jgufi
emsaxureba. avtorebi, redaqtorebi, mxatvrebi, operatorebi, musikaluri
gamformeblebi, menejerebi, videoteqnikosebi, kompiuteruli uzrunvelyofis
programistebi, gamnaTeblebi, sadadgmo nawili da a.S. TiToeul maTgans
koordinacias uwevs reJisori. maTi SeTanxmebuli muSaobisTvis reJisorma unda
icodes Tu ra SemoqmedebiT Tu teqnikur resurss flobs esa Tu is damxmare
specialoba televiziaSi. man zustad unda gansazRvros ra unda, ra ideas, ra
gamomsaxvelobiTi formiT miawodebs mayurebels, da rogor unda ganaxorcielos
SemoqmedebiTi Canafiqri. dargis specifikidan gamomdinare ZiriTadi sagnis garda
momavali telereJisorebi, maTTvis aucilebeli formatiT ecnobian momijnave
specialobebs.
swavlebis samsafexurovan sistemaze gadasvla saSualebas iZleva sadoqtoro
doneze moxdes teleproduqciis konceptualuri gaazreba da misi, rogorc
sazogadoebrivi azris interpretaciul-mamodelirebeli saqmianobis Seswavla.

 programis Sesabamisoba universitetis misiasTan

sadoqtoro programa srulad Seesabameba saqarTvelos SoTa rusTavelis
Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis misias, romlis erT–erTi
ZiriTadi veqtoria  xelovnebis fundamenturi dargebis (maT Soris,
prioritetulad Teatraluri, kino–tele, qoreografiuli, musikaluri da
sxva) ganviTareba da amave dargebis kvleva. aRniSnul konteqstSi
„telereJisuris“ sadoqtoro programa uzrunvelyofs audio-vizualuri
xelovnebis ganviTarebisTvis aucilebel pirobas – moamzados audio-
vizualuri xelovnebis Sesabamisi specialobis profesionali,
maRalkvalificiuri damdgmeli reJisori – Semoqmedi da analitikosi,
romelic (Sesabamisi specialobiT) uzrunvelyofs audio-vizualuri proeqtis
(satelevizio filmi, teleproeqti, telewarmoeba da sxv.) Seqmnasa da



103

Teoriul – meTodologiur analizs – SemdgomSi dargis ganviTarebisa da
swavlebis mizniT.

 programis mizani:

`telereJisuris~ sadoqtoro programis mizania momzaddes televiziis reJisuris
iseTi specialisti, romelic icnobs Tanamedrove satelevizio procesebs, erkveva
maskomunikaciis TeoriaSi, icis tele da kono reJisuris istoria da Teoria da
SeuZlia SemoqmedebiTi procesis dagegmva, analizi da marTva.

,,telereJisuris” sadoqtoro programis  mizania, aseve Teoriuli kvlevebis
daxmarebiT gavaumjobesoT profesiuli aRzrdis meTodika, gavaRrmaoT codna
sainformacio xelovnebis warsulis Tu dRevandeli miRwevebis Sesaxeb. SevqmnaT
gaanalizebuli, konceptualurad gamarTuli mauwyeblobis modeli. momzaddes
akademiuri lideri, romelsac aqvs unari Seqmnas axali codna, kritikulad
gaaanalizos dagrovili ideebi da pasuxismgeblobiT moekidos am informaciis
transformaciasa da gavrcelebas publikaciebis, swavlebisa da praqtikaSi
danergvis saxiT.
reJisori-analitikosis momzadeba mniSvnelovania imitomac, rom is Rrmad gaerkves
qveynis socialur – politikur da ekonomikur procesebSi, kulturis sferoSi
mimdinare movlenebis ZiriTad tendenciebSi, satelevizio warmoebis procesi
moiazros erTiani kulturuli procesis konteqstSi, gaecnos da mecnierulad
gamoikvlios tele reJisuris mier ganvlili gza da ganWvritos misi uaxloesi Tu
Soreuli ganviTarebis perspeqtivebi. icodes televiziis SemecnebiTi,
sainformacio, mxatvruli, esTetikuri, socialuri, Terapiuli, sakomunikacio,
enobrivi Tu sxva saxis potenciali.

aseTi tipis specialisti qarTuli televiziis saukeTeso tradiciis ganviTarebasa
da msoflio kulturul-socialur procesebSi qarTuli teleindustriis Semdgom
integracias Seuwyobs xels. Ais aRWurvili iqneba telexelovnebis praqtikis
analizisa da konceptualuri reJisurisaTvis aucilebeli profesiuli
meTodologiuri midgomebiT.

 sadoqtoro programis kvleviTi aspeqtebi/modulebi:

`telereJisuris~ sadoqtoro programis farglebSi gamoiyofa Semdegi sakvlevi
aspeqtebi/modulebi:

1. telereJisura – xelmZRvaneli aleqsandre vaxtangovi;
2. teleproduqciis audio-vizualuri aspeqtebi (laboratoriul-

meTodologiuri analizi) – xelmZRvaneli elisabed erisTavi.

 sadoqtoro programis swavlebis meTodologia:

programa mniSvnelovania Tavisi arsiT, radgan eqsperimentul xasiaTs atarebs.
doqtorantebi sami wlis ganmavlobaSi Teoriuli kursis paralelurad praqtikas
gaivlian saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis saswavlo kino-tele laboratoriaSi. maT moemsaxureba
universitetis kino-tele studia, rac SesaZleblobas miscems momaval
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telereJisorebsa da pedagogebs laboratoriuli muSaobis axali sistemis
SemuSavebaSi. isini praqtikulad aiTviseben audiovizualuri xelovnebisaTvis
aucilebel yvela komponents.
universitetis kino-tele fakultetis organizebiT treningebze mowveulebi
iqnebian ZiriTadad evropis sxvadasxva televiziebisa Tu saxelovnebo umaRlesi
saswavleblebis pedagogebi, tele reJisorebi. amasTan, saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis partnioroba gacvliT
programebze saSualebas miscems programis studentebs CaerTon am procesSi.
Catardeba masterklasebi tele reJisuraze, xmis reJisurasa da telemontaJis
ukanasknel profesiul miRwevebze mTeli msoflios masStabiT. masterklasebs
gauZRvebian amerikidan da evropidan mowveuli profesorebi. saswavlo
komponentTan erTad doqtorantebi imuSaveben sareJisoro namuSavarze –
satelevizio filmze. amavdroulad, isini mniSvnelovan samuSaos miuZRvnian
analizsa da kvlevas.

 sadoqtoro programis ena:

“telereJisuris” sadoqtoro programis ena qarTulia, Tumca, dainteresebul
ucxoenovan studentebs programis saswavlo komponentiT gaTvaliswinebuli
kursebi miewodebaT rusul da inglisur enebze.

 sadoqtoro programis Sedegi:

“telereJisuris” sadoqtoro programis kursdamTavrebulis profesiuli
(dargobrivi) kompetencia Semdegi komponentebiT ganisazRvreba:

1. is ganixilavs televizias, rogorc socialuri komunikaciis fenomens.
2. SeuZlia gansazRvros televiziisa da masmediis mTavari mimarTulebebi da

prioritetebi qveynis dRevandeli mocemulobebidan gamomdinare.
3. wers mauwyeblis koncefcias arxis specifikidan gamomdinare.
4. adgens gadacemaTa sasurvel bades arxis koncefciidan gamomdinare.
5. mis praqtikul saqmianobasa Tu Teoriul naSromebSi gacnobierebulia

masmediisa da komunikaciis roli, rogorc sociumSi pirovnebis
ganviTarebis erTerTi umZlavresi faqtori.

6. ganixilavs internettelevizias, rogorc masmediis ganviTarebis
Tanamedrove safexurs.

7. esmis televiziis arsi, icnobs tradiciebsa da aqvs novatoruli ideebi.
8. SeuZlia satelevizio produqciis xarisxis kriteriumis dadgena.
9. aqvs  maRali politikuri da profesiuli kultura.
10. aqvs codnisa da gamocdilebis pedagogiuri gadacemisa da profesiuli

saswavlo procesis warmarTvis unari.

“telereJisuris” sadoqtoro programis kursdamTavrebulis zogadi (transferuli)
kompetencia Semdegi komponentebiT ganisazRvreba:

6. aqvs sakuTari codnisa da gamocdilebis pedagogiuri gadacemisa da
profesiuli saswavlo procesis warmarTvis unari, SeeZleba momaval tele
reJisorebTan, scenaristebTan, msaxiobebTan muSaoba;

7. SeuZlia SeZenili codnis SemoqmedebiTi ganviTareba da sakuTar
potencialze damyarebuli da individualuri xedvisa da midgomis
formireba;
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8. aqvs konkretul amocanasTan SeZenili profesiuli kompetenciis adaptaciis
unar-Cveva;

9. SeuZlia SemoqmedebiTi procesis gaazrebuli dagegmva da Sedegebis
prognizireba;

10. aqvs analitikuri da mecnieruli kvlevisaTvis aucilebeli Cvevebi da a.S.

 sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

zogadi (transferuli) kompetenciebi

codna da gacnobiereba – audio-vizualuri xelovnebis sferos uaxles
miRwevebze damyarebuli codna, rac arsebuli codnis gafarToebisa Tu
inovaciuri meTodebis gamoyenebis saSualebas iZleva (referirebadi
publikaciisaTvis aucilebeli standartis doneze). arsebuli codnis
xelaxali gaazrebisa da nawilobriv gadafasebis gziT codnis ganaxlebuli
farglebis gacnobiereba;
codnis praqtikaSi gamoyenebis unari - inovaciuri kvlevis damoukideblad
dagegmva, ganxorcieleba da zedamxedveloba; SemuSaveba axleburi kvleviTi da
analitikuri meTodebisa da midgomebisa, romlebic axali codnis Seqmnazea
orientirebuli da aisaxeba saerTaSoriso referirebad publikaciebSi;
daskvnis unari - axali, rTuli da winaaRmdegobrivi ideebisa da midgomebis
kritikuli analizi, sinTezi da Sefaseba, riTac xdeba axali meTodologiis
SemuSaveba/ganviTarebis xelSewyoba; problemis gadaWrisaTvis swori da
efeqturi gadawyvetilebis damoukideblad miReba;
komunikaciis unari - axali codnis arsebul codnasTan urTierTkavSirSi
dasabuTebulad da garkveviT warmoCena, aseve saerTaSoriso samecniero
sazogadoebasTan Tematur polemikaSi CarTva ucxour enaze;
swavlis unari - uaxles miRwevebze damyarebuli codnidan gamomdinare axali
ideebis an procesebis ganviTarebis mzaoba swavlisa da saqmianobis, maT
Soris kvlevis procesSi;
Rirebulebebi - RirebulebaTa damkvidrebis gzebis kvleva da maT
dasamkvidreblad inovaciuri meTodebis SemuSaveba.

dargobrivi (profesiuli) kompetenciebi

codna da gacnobiereba
aqvs audiovizualuri xelovnebis farTo, Rrma da sistemuri codna, romelic
xelovnebis am dargSi  referirebad saerTaSoriso publikaciisaTvis
aucilebeli standartis doneze muSaobis saSualebas iZleva.  icnobs da
acnobierebs telexelovnebis dargSi arsebul uaxles miRwevebs.  SeuZlia
eTikuri dilemebis analizi, marTva da maTi gadaWra. srulad flobs
audiovizualuri xelovnebisaTvis specifikur (praqtikul, Teoriul,
analitikur da kvleviT) meTodebs.

codnis praqtikaSi gamoyenebis unari
SeuZlia SeimuSavos audiovizualur xelovnebaSi axleburi konceptualuri,
kvleviTi da analitikuri midgomebi, romlebic axali codnisa da dargis
swavlebis axali meTodologiis Seqmnazea orientirebuli da aisaxeba
saerTaSoriso referirebad publikaciebSi. damoukideblad gegmavs,
axorcielebs da zedamxedvelobs inovaciur kvlevasa da analizs. aseve
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damoukideblad axorcielebs saSemsruleblo-SemoqmedebiT proeqts, qmnis mis
koncefcias  da  analizis safuZvelze qmnis swavlebisa da praqtikuli
SemoqmedebiTi proeqtebis ganxorcielebis axal meTodologias.

argumentirebuli daskvnis unari
kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia rTuli, arasruli da
winaaRmdegobrivi monacemebis analizi. SeuZlia axali midgomebis sinTezi,
riTac audiovizualuri xelovnebis sferoSi swavlebisa da SemoqmedebiTi
muSaobis axali meTodologiis SemuSaveba/ganviTarebas uwyobs xels; aqvs
unari, problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori da efeqturi
gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi gamoiyenos damatebiTi resursebi.

komunikaciis unari
SeuZlia axali codnis dasabuTebulad da garkveviT warmoCena arsebul
codnasTan kavSirSi. rTuli da sadavo informaciis da efeqturi gadacema
kolegebisaTvis, SemoqmedebiTi partniorebisTvis, dargis specialistebisa da
araspecialistebisaTvis am ukanasknelTa momzadebis xarisxis
gaTvalisiwinebiT.
icnobs da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio  da sakomunikacio
teqnologiebs. SeuZlia maTi SemoqmedebiTi da kritikuli gamoyeneba
audiovizualuri xelovnebis dargisaTvis specifikur konteqstSi. SeuZlia
saerTaSoriso SemoqmedebiT da samecniero sazogadoebasTan Tematur
polemikaSi CarTva ucxour enaze.

swavlis  unari
adekvaturad afasebs, gegmavs da axorcielebs sakuTari swavlisa da Semdgomi
profesiuli ganviTarebis process da iyenebs saswavlo resursebis srul
speqtrs; SeuZlia sxvebis swavlis procesis dagegmva da marTva.
Audiovizualuri xelovnebis dargebSi arsebuli uaxles miRwevebze
damyarebuli codnidan gamomdinare – aviTarebs axal ideebs swavlis,
SemoqmedebiTi da profesiuli saqmianobisa da kvlevisa Tu analizis
procesSi.

Rirebulebebi
ikvlevs audiovizualuri xelovnebisaTvis niSandobliv RirebulebaTa
damkvidrebis gzebs da maT dasamkvidreblad SeimuSavebs inovaciur meTodebs.
qmnis audiovizualuri xelovnebis axal Rirebulebebs da monawileobs axali
Rirebulebebis SefasebaSi. obieqturad da profesiulad afasebs
telexelovnebisaTvis damaxasiaTebel Rirebulebebs: tele filmisa Tu sxva
tele proeqtis koncefcias, mis sanaxaobriv-vizualur aspeqtebs (mxatvrul Tu
musikalur gaformebas), uSualod SemoqmedebiTi produqtis dinamikasa da
erTianobas, zogadad, nebismieri formatis satelevizio produqcias,
dramaturgiul nawarmoebs – scenars, sinopsiss, msaxiobTa saSemsruleblo
ostatobas, audiovizualur xelovnebaSi – sanaxaobriv – SemecnebiT primats,
SemoqmedebiTobasa da originalobas.

 sadoqtoro programis kompetenciebi:

dargobrivi (anu profesiuli) kompetenciebi (unar-Cvevebi) :

sagnis codna da gacnobiereba (gaazreba):
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 aqvs tele komunikaciis uaxles kvlevebze dafuZnebuli Rrma da sistemuri
codna. Aerkveva damxmare specialobebSi.

 misi publikaciebi dargobriv sferoSi msoflio standartis donezea.
 sruliad flobs reJisuris zogadad da teleraJisuris specifiur

Teoriul da kvleviT meTodebs.
 satelevizio saqmianobaSi avlens Teoriis gaazrebul codnas, rogorc

praqtikis safuZvels, da piriqiT.
 SeuZlia telereJisoris/telemwarmoeblis mier gamoyenebad cnobier, Tu

qvecnobier resursTa codna da gaTviTcnobiereba am sakiTxSi.

praqtikasTan dakavSirebuli kompetenciebi:

 telereJisuris specifikidan gamomdinare, SeuZlia yoveldRiurad axali
situaciuri amocanebis gadawyveta.

 SeuZlia profesiul doneze amocanaTa dagegmva da ganxorcieleba.
 eqsperimentis doneze muSaobs zustad da efeqturad, radgan icnobs

Teoriis praqtikaSi gamoyenebis wesebs, flobs specifiur meTodebs.
 eZebs axal ideebs, axal gamomsaxvelobiT formebs, qmnis axal codnas.
 SeuZlia telefilmis/sanaxaobrivi produqciis terminologiis, teqnikuri

saSualebebis, Sida struqturebis da samuSao meTodebis gageba da
gamoyenebis unari.

zogadi (anu gadanacvlebadi) kompetenciebi (unar-Cvevebi) :

 SeuZlia efeqturi da produqtiuli muSaoba jgufTan erTad;
 SeuZlia SemoqmedebiTi samuSaos Sesrulebisas SemoqmedebiTi unar-Cvevebis

(kreatiulobis) gamomJRavneba;
 SeuZlia praqtikuli samuSaos Sesrulebisas praqtikuli unar-Cvevebis

gamomJRavneba sakuTari dargobrivi specializaciis ganxriT;
 aqvs sainformacio teqnologiebTan dakavSirebuli saTanado unar-Cvevebi;

SeuZlia maTi gamoyenebis da potencialis Sesaxeb codnis gamomJRavneba;
 SeuZlia profesionalizmis gamomJRavneba sakuTari dargobrivi

specializaciis dargSi;
 aqvs kolegebTan molaparakebis, SeTanxmebis da maT garemoSi sakuTari

miznis miRwevis unari;
 SeuZlia kompleqsuri SemoqmedebiTi, piradi da interpersonaluri

problemebis gadaWra.

 sadoqtoro programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi:

sadoqtoro programis kursdamTavrebuli SeZlebs Teoriul da pedagogiur
moRvaweobas saganmanaTleblo dawesebulebebSi. is SeiZleba dasaqmdes rogorc
saxelmwifo, ise arasaxelmwifo seqtorSi, imuSaos satelevizio kompaniebSi
damdgmel reJisorad,  menejerad, Seasrulos eqspert-analitikosis funqciebi -
monawileoba miiRos televiziis, tele arxis samxatvro da sadadgmo politikis
gansazRvris, SemoqmedebiTi strategiisa da repertuaris dagegmvis sakiTxebSi,
monawileoba miiRos telearxis samauwyeblo badis SeqmnaSi, mauwyeblis politikis
gansazRvrasa da SemoqmedebiTi strategiis SemuSavebaSi. imuSaos radioSi, rogorc
radio dadgmebisa Tu gadacemebis damdgmelma reJisorma, imuSaos profesiuli
kvlevebis mimarTulebiT.
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 sadoqtoro programis sakvalifikacio moTxovna (miRebis
winapiroba):

konkursis monawiles unda hqondes magistris an masTan gaTanabrebuli akademiuri
xarisxi audio-vizualur reJisuraSi, maRali akademiuri maCveneblebi,
SemoqmedebiTi alRo, mxatvruli azrovneba da inteleqti. ZiriTadi modulis
sruli aTvisebisaTvis aucilebelia sabakalavro Tu samagistro programebis
kursebiT gaTvaliswinebuli sabaziso codna audio-vizualur reJisuraSi, rac
gauadvilebs doqtorantebs sakvalifikacio moTxovnebTan Sesabamisobas.

 sadoqtoro programis materialur – teqnikuri baza:

programis gansaxorcieleblad da samecniero kvlevebisa da analizis
Casatareblad saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitets gaaCnia saTanado materialur-teqnikuri baza.
adamianuri da materialuri resursebidan gamomdinare, SesaZlebelia 1 - 2
doqtorantis miReba, ramdenadac saxelovnebo universitetis fundamenturi
principi da midgomaa individualuri pedagogis xelmZRvanelobiT muSaoba.
universitetSi arsebobs programis ganxorcielebis finansuri gegma, romelic
uzrunvelyofs mis finansur stabilurobas. finansuri gegma asaxulia
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis 2011
wlis biujetSi.
sadoqtoro programa xorcieldeba saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da
kinos saxelmwifo universitetis bazaze, romlis infrastruqtura da teqnikuri
aRWurviloba uzrunvelyofs saganmanaTleblo programiT gaTvaliswinebul
swavlis Sedegebs. am miznis misaRwevad universitetSi funqcionirebs ramdenime
saTanado SemoqmedebiTi studia – auditoria.
programaSi Semavali TiToeuli komponentis (moduli/kursi da sxv.) ganxorcieleba
xdeba Sesabamisi kompetenciebisa da SemoqmedebiTi ostatobis (profesionalizmis)
mqone akademiuri personalis mier.  akademiuri personalis kvalifikacia da
kompetenciebi universitetSi dgindeba akademiuri personalis SesarCevi
sakonkurso komisiis mier saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
programis ganxorcieleba xelSewyobilia, agreTve, saTanado kompetenciis mqone
administraciuli da damxmare personaliT.
programis farglebSi saswavlo masala dafuZnebulia audio - vizualuri
xelovnebis aqtualur miRwevebze da uzrunvelyofs programis swavlis Sedegebis
miRwevas. doqtorantebi iyeneben saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetis biblioTekasa da kompiuterul centrs. amasTanave, maT
gankargulebaSia universitetSi arsebuli videoaparatura da filmoTeka.
SesaZlebelia, maTi monawileoba rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso
konferenciebSi, seminarebSi, Tematur festivalebsa da sxva forumebSi.
universitetSi arsebobs programis finansuri uzrunvelyofa, kerZod:
„telereJisuris” sadoqtoro programa damtkicebulia saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo universitetis akademiuri sabWos mier.
Sesabamisad, universitetis biujetSi gaTvaliswinebulia is finansuri komponenti,
romelic warmoadgens programis finansuri stabilurobis garantias.

 programis mixedviT swavlebis xarisxis ganviTareba

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo universitetSi
moqmedebs da sajarod xelmisawvdomia xarisxis uzrunvelyofis sistema,
romelic iTvaliswinebs cikls: „dagegme–ganaxorciele–Seamowme–ganaviTare“.
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universitetSi arsebobs QA samsaxuris muSaobis saerTo zogadsauniversiteto
principi: PDCA
P – plan - dagegmva;
D – do - ganxorcieleba;
C – check - Semowmeba;
A – act - reagireba.

aRniSnuli cikli xorcieldeba universitetisa da Sesabamisi fakultetis
xarisxis uzrunvelyofis samsaxurebis mier  studentTa Tu akademiuri da
administraciuli personalis, damsaqmeblebisa da kursdamTvrebulTa
sistematiuri gamokiTxvebisa da maTi analizis safuZvelze.
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
xarisxis marTvis Sida Sefasebisas, xarisxis uzunvelyofis samsaxuris
prerogativaa Semdegi parametrebis Sefseba:

1. saganmanaTleblo programebi
2. SemoqmedebiTi procesi
3. samecniero/kvleviTi saqmianoba
4. saswavlo procesi
5. akademiuri personali
6. administraciuli personali da umaRlesi saganmanaTleblo samsaxuris
yvela struqtura, maT Soris studentTa xelSewyobis samsaxuri, biblioTeka
da    a.S.
7. umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis strategiuli gegmis,
organizaciuli struqturisa da resursebis Sesabamisoba mis misiasTan da sxv.

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetSi
arsebobs xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris mier zogadsauniversiteto
gamocdilebis gaTvaliswinebiT SemuSavebuli Semdegi saxis dokumentacia:

1. saganmanaTleblo programis (kurikulumis) forma
2. saganmanaTleblo programebis SemuSavebis instruqcia swavlebis
sxvadasxva safexurisaTvis (sabakalavro, samagistro da sadoqtoro
programebi, agreTve profesiuli saganmanaTleblo programebi)
3. kurikulumis Sefasebis forma
4. silabusis forma
5. silabusebis SemuSavebis instruqcia
6. silabusis Sefasebis forma
7. saganmanaTleblo programebis wardgenisa da damtkicebis wesi

es aqtivobebi (yoveli konkretuli programis/programebis Sida Sefaseba)
mimarTulia swavlis Sedegebis miRwevebis gasaumjobeseblad da regulirdeba
Semdegi normatiuli dokumentebiT:
1. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris debuleba (damtkicebulia
universitetis warmomadgenlobiTi sabWos mier 2011 wlis 16 maiss, oqmi #16);
2. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris smoqmedo gegma
(damtkicebulia universitetis warmomadgenlobiTi sabWos mier 2011 wlis 16
maiss, oqmi #16);
3. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis bakalavriatis instruqcia (brZaneba #15/2 – 17.02.2011);
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4. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetSi sabakalavro, samagistro da sadoqtoro programebis akademiuri
eqspertiza (brZaneba #15/2 – 17.02.2011);
5. saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos sxelmwifo
universitetis instruqcia kreditebis  (ECTS) ganawilebis Sesaxeb (brZaneba
#15/2 – 17.02.2011).
amasTan, aRsaniSnavia, rom saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetSi SemuSavebul da damtkicebul zemoT CamoTvlil
dokumentebSi asaxulia is komponentebi, romlebic rogorc kurikulumis, aseve
silabusis SemTvxevaSi aucileblad unda iyos gaTvaliswinebuli:

- programis mizani
- programis Sedegi (e.w. swavlis Sedegi – zogadi da dargobrivi
kompetenciebis mixedviT)
- swavlebis formati, meTodebi
- saswavlo masala
- programaze miRebis/saswavlo kursis arCevis winapirobebi
- Sefasebis wesi da meTodebi
- programis/kursis moculoba
- programis kvalifikaciis aRmweri/deskriptori

programebis Sefasebisas yuradReba eqceva zemoT aRniSnul aspeqtebs Soris
Tanxvderas, anu, ramdenad Seesabameba swavlis Sedegebi programis miznebs,
ramdenad Ssaferisia swavlebis meTodebi dasaxuli miznebis miRwevisaTvis,
ramdenad adekvaturia Sefasebis meTodebi swavlis Sedegebis gazmomvisaTvis
da a.S. es momenti miT ufro mniSvnelovania universitetisTvis, ramdenadac
saxelovnebo-saSemsruleblo umaRlesi ganaTleba, Tavisi specifikidan
gamomdinare, gansakuTrebul midgomasa da sifrTxiles saWiroebs
zogadsauniversiteto  gamocdilebis gaziarebisa da danergvis TvalsazrisiT.

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetisaTvis gare  Sefasebis yvelaze mniSvnelovani samsaxurebia:
saqarTvelos ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centri (a propos -
saqarTvelos ganaTlebis akreditaciis erovnuli centri) da saqarTvelos
kulturisa da ZeglTa dacvis  saministros auditi.
universitetSi samomavlod dagegmilia programebis Sefaseba Sesabamisi dargis
saerTaSoriso eqspertTa mier.

 sadoqtoro programis reziume:

praqtikuli SemoqmedebiTi sareJisoro namuSevris (videorgolis,
gadacemis/telefilmis) warmodgenisa da sadisertacio naSromis dacvis Semdgom
doqtorants eniWeba audio-vizualuri xelovnebis doqtoris akademiuri xarisxi.


