
1

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universiteti

damtkicebulia

akademiuri sabWos sxdomaze

2011 wlis 19 dekembers

reqtori prof. g. მargvelaSvili

humanitarul, socialur mecnierebaTa, biznesisa da marTvis
fakultetis

saganmanaTleblo programebis katalogi

2012



2

winamdebare katalogSi mocemulia informacia saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis humanitarul,
socialur mecnierebaTa, biznesisa da marTvis fakultetis Sesaxeb;
ganTavsebulia humanitarul, socialur mecnierebaTa, biznesisa da
marTvis 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 humanitarul,
socialur mecnierebaTa, biznesisa da marTvis fakultetis
saganmanaTleblo saqmianobis Sesaxeb.

universitetis misamarTi:
0108, Tbilisi,
rusTavelis gamziri # 19
tel.: 99 75 41
veb-gverdi: http://www.tafu.edu.ge

sakontaqto pirebi:

 universitetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris xelmZRvaneli
Tamar vefxvaZe

 humanitarul, socialur mecnierebaTa, biznesisa da marTvis
fakultetis xarisxis uzrunvelyofis samsaxuris xelmZRvaneli
nato gengiuri
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humanitarul, socialur mecnierebaTa, biznesisa da marTvis
fakulteti

fakultetze swavla xorcieldeba sam safexurze:

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

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

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

fakultetze xorcieldeba  11 saganmanaTleblo programa. aqedan 4
sabakalavro, 4 – samagistro, 3 sadoqtoro.
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I bakalavriati

1. ხელოვნების ისტორია და თეორია (თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა,
ხელოვნებათმცოდნეობა)

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

ხელოვნების ისტორია და თეორია (თეატრმცოდნეობა,
კინომცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა)

საფეხური ბაკალავრიატი

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

ჰუმანიტარული მეცნიერებების ბაკალავრი

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

240 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა 8 სემესტრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

დასაქმების სფერო სამეცნიერო - კვლევითი დაწესებულებები,
პუბლიცისტიკა და ჟურნალისტიკის სფერო,
თეატრი (ნებისმიერი პროფილის) - ექსპერტ -

ანალიტიკოსი;
კინემატოგრაფი - ექსპერტ - ანალიტიკოსი;
ტელევიზია – რადიო - ექსპერტ - ანალიტიკოსი;
მუზეუმები;
სამხატვრო - სახელოვნებო გალერეები; ეროვნული
ბიბლიოთეკა; სახელოვნებო პროფილის უმაღლესი,
პროფესიული და ზოგადი საგანმანათლებლო სივრცე;
სარედაქციო საქმიანობა;
სახელოვნებო პროფილის სასწავლო - შემოქმედებითი
სტუდიები;
კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

ზოგადი დახასიათება

და

პროგრამის მიზანი

„ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის
(თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა,
ხელოვნებათმცოდნეობა)“ აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამა ამზადებს ჰუმანიტარული
მეცნიერებების საბაზისო თეორიული ცოდნით
აღჭურვილ პროფესიონალ სპეციალისტს სამი
პროფილით/სპეციალობით:

1. თეატრმცოდნეობა;
2. კინომცოდნეობა;
3. ხელოვნებათმცოდნეობა.

თითოეული პროფილი/სპეციალობა შეიცავს
სპეციფიურ ასპექტებს, რაც, განაპირობებს სწავლების
შესაბამის თავისებურებებს, თუმცა, მათ აერთიანებთ
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ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სწავლების
ერთიანი პრინციპი, რომელიც ხორციელდება ყოველი
სეგმენტისათვის ნიშანდობლივი და აუცილებელი
მეთოდოლოგიით.
„ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის
(თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა,
ხელოვნებათმცოდნეობა)“ 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.
პროგრამა მიზნად ისახავს, როგორც ადგილობრივ, ასევე
საზღვარგარეთის სახელოვნებო სივრცეზე
ორიენტირებული თანამედროვე თეორეტიკოს-
ანალიტიკოსის აღზრდას, რომელიც აღჭურვილი იქნება
ჰუმანიტარული მეცნიერებების საბაზისო თეორიული
ცოდნით და მზად იქნება კრიტიკოს-ანალიტიკოსის
საქმიანობისათვის როგორც (დრამატული და სხვა
ნებისმიერი პროფილის) თეატრალურ სივრცეში, ასევე
კინო-ტელე წარმოებაში, ხელოვნების ნიმუშების,
ნებისმიერი წარმოდგენების, პერფორმანსების,
ვერნისაჟებისა და სხვ. შეფასებებისა და კვლევითი
პროექტების შემუშავების სფროში და ა.შ.

შედეგები პროგრამის კვალიფიკაციათა აღმწერი (დესკრიპტორი)
დარგობრივი/პროფესიული კომპეტენციები:

ა) ცოდნა და გაცნობიერება აქვს ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და ხელოვნების
შესაბამისი სფეროს თავისებურებების ფართო, საბაზისო
ცოდნა. აქვს მსოფლიო კლასიკური კულტურული
მემკვიდრეობის აკადემიური ცოდნა. გაცნობიერებული
აქვს ხელოვნების შესაბამისი სფეროს არსი, იცნობს
ხელოვნების შესაბამისი დარგის ისტორიისა და
თეორიის მთავარ პრინციპებს. იცის მხატვრული
ნაწარმოების შემოქმედებითი ინტერპრეტაციის
შეფასების ძირითადი კანონზომიერებები. აქვს
ქართული და მსოფლიო ხელოვნების შესაბამისი
დარგის ისტორიის ზოგადი ცოდნა. აცნობიერებს
ხელოვნების ისტორიის საფეხურების თავისებურებებს,
მის კავშირს ზოგად–ისტორიულ, სოციალურ და სხვა
საზოგადოებრივ–კულტურულ პროცესებთან.
კურსდამთავრებული იცნობს ხელოვნების დარგების
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განვითარების მთავარ პრინციპებს, თეორიებს და
კონცეფციებს. იცის შესაბამისი ტერმინოლოგია და
ანალიზის ძირითადი პრინციპები. კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და
სათანადო ეთიკური ნორმები. აცნობიერებს
შემოქმედებითი პროცესების უმთავრეს ნიუანსებს. იცის
შემოქმედებითი ნაწარმოების/პროდუქციის თეორიული
ანალიზი, მსჯელობის აკადემიურ დონეზე წარმართვა.
იცის, როგორ  შეაფასოს შემოქმედებითი კონცეფცია,
თითოეული მხატვრულ-შემოქმედებითი კომპონენტის
გათვალისწინებით. იცის სამუშაო პროცესის დაგეგმვა
და კოლეგებთან კონსტრუქციული  თანამშრომლობა.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენების უნარი

შეუძლია ხელოვნების ნაწარმოების ანალიზი,
ლიტერატურული პირველწყაროსა და მისი
შემოქმედებითი ინტერპრეტაციის - სახელოვნებო
ნაწარმოების ტიპოლოგიური გააზრება და ანალიზი,
აქვს ანალიტიკური თუ კრიტიკული კონცეფციის
ლოგიკურად ჩამოყალიბების უნარი, აქვს საკუთარ
თავზე მუშაობის უნარი, შეუძლია ქართული და
მსოფლიო ხელოვნების შესაბამისი დარგის ყოველი
ეპოქის, თავისებურებების შესახებ ცოდნა ან
ინფორმაცია მიაწოდოს დაინტერესებულ პირს. ასევე,
შესწევს უნარი, სრულფასოვნად გააანალიზოს
ხელოვნების ნიმუში, როგორც სინთეზური ნაწარმოები
დაშალოს შემადგენელ ნაწილებად; გააანალიზოს,
შეაფასოს მისი ყოველი ასპექტი შემდეგ კი - როგორც
მთლიან მხატვრულ მოვლენას, მისცეს საბოლოო,
პროფესიული, არგუმენტირებული შეფასება. ამ
პროცესში ის იყენებს მხატვრული ანალიზის მეთოდს,
კრიტიკოსისათვის აუცილებელ უნარ–ჩვევებს,
ინტელექტს, სწავლის შედეგად გამომუშავებულ
სპეციფიური აზროვნების უნარს. მუშაობის პროცესში
მას შეუძლია მონათესავე დისციპლინების მონაცემთა
გამოყენებაც. შეუძლია კვლევითი ან პრაქტიკული
ხასიათის სამუშაოს შესრულება, წინასწარ
განსაზღვრული რეკომენდაციების მიხევით. აქვს
ობიექტური თვითშეფასების უნარი.

გ) დასკვნის უნარი დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი ანალიტიკური
უნარების საფუძველზე აქვს ოპტიმალური
გადაწყვეტილების მიღებისა და თეორიულ-
ანალიტიკური საქმიანობის დაგეგმვისა და
განხორციელების უნარი. შეუძლია ხელოვნების
დარგებისთვის დამახასიათებელი (ლიტერატურული
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პირველწყაროს შინაარსობრივი, კონცეპტუალური
მხარე, ავტორისეული ინდივიდუალობა,
იკონოგრაფიული თავისებურებები, ავტორის
მხატვრული ჩანაფიქრი, მხატვრულ-
გამომსახველობითი საშუალებები და სხვ.) მონაცემების
შეგროვება, განმარტება და მათი სისტემატიზაცია–
კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ კონტექსტში
არსებული გამოცდილების, მიღწევების, მონაცემებისა
და/ან სიტუაციების ანალიზი და დასაბუთებული
დასკვნის ჩამოყალიბება. ხელოვნების შესაბამისი
დარგის სტანდარტული და ახალი მეთოდების
გამოყენებით, დამოუკიდებლად შეუძლია ხელოვნების
კრიტიკის, თეორიისა და ისტორიის სფეროში ახალი
მონაცემის ანალიზი. შეუძლია გარკვეული მონაცემების
ინტერპრეტაცია. ისტორიის, თეორიისა და კრიტიკის
საკითხებსა თუ პრობლემებზე ზეპირი, საჯარო
მსჯელობა თუ მათზე არგუმენტირებულად წერა. მას
ხელეწიფება ისტორიული და თანამედროვე, მიმდინარე
შემოქმედებითი პროცესების, ძიებების გაანალიზება–
შეფასება; ხელოვნების შესაბამისი დარგის სამომავლო
განვითარების გზის სავარაუდოდ განჭვრეტა–
პროგნოზირება.

დ) კომუნიკაციის უნარი აქვს კომუნიკაციის უნარი კოლეგებთან, დარგის
სპეციალისტებთან, ფართო აუდიტორიასთან,
მასმედიასთან. იცნობს და თავისუფლად იყენებს
თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
განსაკუთრებით ხელოვნების სფეროში, შეუძლია მათი
პროფესიულად გამოყენება, საჯარო დემონსტრირება.
აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის საბაზო უნარ–
ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე, აქვს
საფესტივალო კომუნიკაციის გამოცდილება. შეუძლია
პროფესიულ დიკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების
დეტალური, დასაბუთებული წერილობითი ანგარიშის
მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა.

- მოეთხოვება უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს
(ICT), მათ შორის დარგობრივ სფეროში;

- შეუძლია ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება.

ე) სწავლის უნარი შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო რესურსების სრული
სპექტრი. გეგმავს და ახორციელებს საკუთარი სწავლისა
და შემდგომი პროფესიული ზრდის პროცესს. შეუძლია
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საკუთარი სწავლისა და შემდგომი პროფესიული
განვითარების პროცესის თანმიმდევრულად და
მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლისა და
პროფესიული დაოსტატების საჭიროებების დადგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა
რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი
სწავლის ობიექტურად შეფასება და შემდგომი სწავლის
საჭიროების განსაზღვრა.

ვ) ღირებულებები მონაწილეობს ხელოვნების დარგების ღირებულებების
ფორმირებისა და შეფასების პროცესში და თავად
უწყობს ხელს ღირებულებები შექმნას: კერძოდ, აფასებს
და აანალიზებს თეატრალურ
წარმოდგენებს/სპექტაკლებს, სანახაობრივ პროექტებს,
აუდიო-ვიზუალურ პროდუქციას, არქიტექტურისა და
სახვითი ხელოვნების დარგების შემოქმედებით
პროდუქციას და სხვ. ადეკვატურად აფასებს
ხელოვნების დარგების პროფესიულ ღირებულებებსა
და მიღწევებს.

პროგრამის განვითარება „ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის
(თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა,
ხელოვნებათმცოდნეობა)“ საბაკალავრო პროგრამის
განვითარება შესაძლებელია შემდგომი აკადემიური
ხარისხის მოპოვებით  სამაგისტრო დონეზე, თუ
სტუდენტს სურვილი და მოტივაცია აქვს გააღრმავოს
და განავითაროს ანალტიკურ - კვლევითი უნარები
და/ან მოიპოვოს შემდგომში პედაგოგიური მუშაობის
უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა
გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.

რამდენადაც „ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის (თეატრმცოდნეობა,
კინომცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა)“ საბაკალავრო პროგრამაში სტუდენტის
ზოგადი/ტრანსფერული კომპეტენციები  იდენტურია სამივე სპეციალობისათვის
(თეატრმცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ხელოვნებათმცოდნეობა), ყოველი
კონკრეტული სპეციალობის დახასიათებისას წარმოდგენილი იქნება მათ შორის
განმასხვავებელი  პროფესიული/დარგობრივი კომპეტენციები

ა) სპეციალობა- თეატრმცოდნეობა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

თეატრმცოდნეს გაცნობიერებული აქვს სათეატრო ხელოვნების არსი, იცნობს
დარგის მთავარ პრინციპებს:

 იცის მსოფლიო და ქართული თეატრის ისტორია და თეორია კულტურული
და სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტის გათვალისწინებით, ერკვევა
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თეატრალური ხელოვნების პრობლემატიკაში, სახეებში და კვლევის მეთოდებ-
ში.

 აქვს საბაზისო ცოდნა თეატრალური კრიტიკის არსის, ძირითადი პარამეტრე-
ბის და თავისებურებების შესახებ.

 იცნობს თეატრის კომპონენტებს, დრამატურგიის საფუძვლებს, ეპიზოდის ან
გმირის ხასიათის, კონფლიქტის ბუნების მნიშვნელობას, მათ ადგილს
სპექტაკლის მხატვრულ ქსოვილში.

 იცნობს თანამედროვე სათეატრო კრიტიკისა და ჟურნალისტიკის საფუძვლებს.
 აცნობიერებს კრიტიკისა და ჟურნალისტიკის ისტორიიასა და თეორიას განვი-

თარების სხვადასხვა ეტაპებზე, კონკრეტული პერიოდის ისტორიულ, სოცია-
ლურ-პოლიტიკურ მდგომარეობასა და სათეატრო ხელოვნების
ურთიერთობას.

 იცნობს ამ სფეროში საქართველოს, დასავლეთ ევროპისა და სხვა ქვეყნების
პრაქტიკული გამოცდილებას, შეფასების კრიტერიუმებსა და თანამედროვე
თეორიებს.

 იცის პრობლემურ მასალაზე მუშაობა, ჟურნალისტური ინტერვიუს, რეპორტა-
ჟის მომზადება, კრიტიკული წერილისა თუ რეცენზიის წერა და სპექტაკლის
შეფასება.

 აითვისებული აქვს მხატვრულ მოვლენებსა და ფაქტებში ორიენტაციისა და
შესწავლა-ანალიზის, დისკუსიაში მონაწილეობის, წერითი და ზეპირი პრეზენ-
ტაციის უნარები;

 შეუძლია მუდმივად განაახლოს საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება;
 აქვს კომუნიკაციის უნარი სადადგმო კოლექტივთან, მაყურებელთან. იცნობს

და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
განსაკუთრებით სათეატრო ხელოვნების სფეროში.

 აქვს თვითშეფასების უნარი.

კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა - ჰუმანიტარული
მეცნიერებების ბაკალავრი.

ბ) სპეციალობა - კინომცოდნეობა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

კინომცოდნეობის სპეციალობა გულისხმობს სტუდენტის მიერ კინოს ისტორიის და
თეორიის საფუძვლების დაუფლებას, აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების დარგების,
კინო-ტელე-ვიდეო კრიტიკის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, კინოკრიტიკოსის
ოსტატობას, მიმდინარე კინოპროცესების შეფასებისთვის მის საფუძვლიან
შესწავლას.

კინომცოდნეობის სპეციალობაზე სტუდენტი სწავლობს: მსოფლიო და ქართული
კინოს განვითარების გზას, მის ზოგად  და კონკრეტულ საკითხებს; კინოს ისტორიისა
და თეორიისათვის მნიშვნელოვანი მასალის მოძიება-გამოყენებას; კინოპროცესის,
შემოქმედებითი მიმდინერეობების და სკოლების, ცალკეულ ხელოვანთა
შემოქმედების, და ა.შ., შესახებ მსჯელობას, როგორც თვისობრივად, ისე დროის
კონტექსტში; შესაბამისად,
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კურსდამთავრებულს შეუძლია:
 პროფესიული ხედვით ფილმის აღქმა.
 მსოფლიო და ქართული კინოს მნიშვნელობის და მისი ადგილის

განსაზღვრა  მსოფლიო კულტურისა და ცავილიზაციის სივრცეში.
 ლოგიკური აზროვნება, ზეპირ-წერითი ინტელექტუალურ-

ანალიტიკური აზროვნება და ურთიერთობები.
 ლიტერატურის, ხელოვნებათმცოდნეობის, კულტურულოგიის,

ფილოსოფიის, ესთეტიკის, ფსიქოლოგიის, და სხვა დარგებთან
კავშირში აზროვნება და საკუთარი მოსაზრების გადმოცემისას
ზემოჩამოთვლილი დარგების მეშვეობით აპელირება.

 საკვლევ თემაზე მასალის მოპოვება (ლიტერატურა, არქივი) და მის
საჭიროებისამებრ გამოყენება.

 ფილმის რეცენზირება, სადაც შეძლებს მკითხველამდე ფილმის
მხატვრული ფენომენის მიტანას, მისი ღირსებების გახსნა.

 სხვადასხვა  ჟანრის პუბლიკაციის წერა (საჟურნალო და საგაზეთო
რეცენზია, ესე, შინაარსი, სარეკლამო ტექსტი, ფილმზე დასკვნა და ა.შ.)

 მასალის შეგროვება, ტექსტის რედაქტირება, კინოსაკითხებში
პროფესიულ ორიენტირება.

ამასთან, კინომცოდნეს გაცნობიერებული აქვს აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების
არსი, იცნობს კინემატოგრაფიის დარგის მთავარ პრინციპებს:

 იცის მსოფლიო და ქართული კინოს ისტორია და თეორია კულტურული და
სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტის გათვალისწინებით, ერკვევა
კინოხელოვნების პრობლემატიკაში, სახეებში და კვლევის მეთოდებში.

 აქვს საბაზისო ცოდნა კინოკრიტიკის არსის, ძირითადი პარამეტრების და თა-
ვისებურებების შესახებ.

 იცნობს კინემატოგრაფიის კომპონენტებს, დრამატურგიის საფუძვლებს, ეპი-
ზოდის ან გმირის ხასიათის, კონფლიქტის ბუნების მნიშვნელობას, განათების,
გადაღების, კადრირების, მონტაჟის ადგილს ფილმის მხატვრულ ქსოვილში.

 იცნობს თანამედროვე კინოკრიტიკისა და ჟურნალისტიკის საფუძვლებს.
 აცნობიერებს კრიტიკისა და ჟურნალისტიკის ისტორიიასა და თეორიას განვი-

თარების სხვადასხვა ეტაპებზე, კონკრეტული პერიოდის ისტორიულ, სოცია-
ლურ-პოლიტიკურ მდგომარეობასა და კინოხელოვნების ურთიერთობას.

 იცნობს ამ სფეროში საქართველოს, დასავლეთ ევროპისა და სხვა ქვეყნების
პრაქტიკული გამოცდილებას, შეფასების კრიტერიუმებსა და თანამედროვე
თეორიებს.

 იცის პრობლემურ მასალაზე მუშაობა, ჟურნალისტური ინტერვიუს, რეპორტა-
ჟის მომზადება, კრიტიკული წერილისა თუ რეცენზიის წერა და ფილმის შე-
ფასება.

 აითვისებული აქვს მხატვრულ მოვლენებსა და ფაქტებში ორიენტაციისა და
შესწავლა-ანალიზის, დისკუსიაში მონაწილეობის, წერითი და ზეპირი პრეზენ-
ტაციის უნარები;

 შეუძლია მუდმივად განაახლოს საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება;
 აქვს კომუნიკაციის უნარი შემოქმედებით კოლექტივთან, მაყურებელთან.

იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით კინოხელოვნების სფეროში.

 აქვს თვითშეფასების უნარი.
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კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა - ჰუმანიტარული
მეცნიერებების ბაკალავრი.

გ) სპეციალობა - ხელოვნებათმცოდნეობა
სწავლის შედეგები და კომპეტენციები

ხელოვნებათმცოდნეობის სპეცილობა გულისხმობს სტუდენტის მიერ ხელოვნების
ისტორიის და თეორიის საფუძვლების დაუფლებას, აუდიო-ვიზუალური
ხელოვნების დარგების, კინო-ტელე-ვიდეო კრიტიკის უნარ-ჩვევების გამომუშავებას,
კინოკრიტიკოსის ოსტატობას, მიმდინარე კინოპროცესების შეფასებისთვის მის
საფუძვლიან შესწავლას. პროგრამის ერთიანობა უზრუნველყოფილია სასწავლო დის-
ციპლინათა სტრატეგიული  კოორდინაციით. გათვალისწინებულია ის აუცილებელი
რეალობა, რომ ვიზუალური ხელოვნება, როგორც  კულტურის სისტემის განუყოფე-
ლი ნაწილი თანამედროვე საზოგადოებაში მოითხოვს ისეთ  სოციალურ დისციპლი-
ნებთან ურთიერთ შეჯერებულ განხილვას როგორიცაა; სოციოლოგია, კულტურო-
ლოგია, კულტურული მენეჯმენტი, მარკეტინგი. აქედან გამომდინარე, წარმოდგენი-
ლი პროგრამის (რომელიც შედგენილია მომიჯნავე დარგის სპეციალისტებთან შეთან-
ხმებით) აქტუალობა განისაზღვრება ინტერდარგობრივი სავალდებულო და არჩევი-
თი კურსების ორგანული კავშირით.
ხელოვნებათმცოდნეობის სპეციალობაზე სტუდენტი სწავლობს: მსოფლიო და
ქართული ხელოვნების განვითარების გზას, მის ზოგად  და კონკრეტულ საკითხებს;
ხელოვნების ისტორიისა და თეორიისათვის მნიშვნელოვანი მასალის მოძიება-
გამოყენებას; არტ-პროცესების, შემოქმედებითი მიმდინერეობების და სკოლების,
ცალკეულ ხელოვანთა შემოქმედების, და ა.შ., შესახებ მსჯელობას, როგორც
თვისობრივად, ისე დროის კონტექსტში; შესაბამისად,
კურსდამთავრებულს შეუძლია:

 პროფესიული ხედვით ხელოვნების ნიმუშის აღქმა და ანალიზი.
 მსოფლიო და ქართული ხელოვნების მნიშვნელობის და მისი ადგილის

განსაზღვრა  მსოფლიო კულტურისა და ცავილიზაციის სივრცეში.
 ლოგიკური აზროვნება, ზეპირ-წერითი ინტელექტუალურ-

ანალიტიკური აზროვნება და ურთიერთობები.
 ლიტერატურის, თეატრმცოდნეობის, კინომცოდნეობის,

კულტურულოგიის, ფილოსოფიის, ესთეტიკის, ფსიქოლოგიის, და სხვა
დარგებთან კავშირში აზროვნება და საკუთარი მოსაზრების
გადმოცემისას ზემოჩამოთვლილი დარგების მეშვეობით აპელირება.

 საკვლევ თემაზე მასალის მოპოვება (ლიტერატურა, არქივი) და მის
საჭიროებისამებრ გამოყენება.

 ხელოვნების ნიმუშის სტილისტური ანალიზი, სადაც შეძლებს
მკითხველამდე მისი მხატვრული ფენომენის მიტანას, მისი ღირსებების
გახსნა.

 სხვადასხვა  ჟანრის პუბლიკაციის წერა (საჟურნალო და საგაზეთო
რეცენზია, ესე, შინაარსი, სარეკლამო ტექსტი, ფილმზე დასკვნა და ა.შ.).
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 მასალის შეგროვება, ტექსტის რედაქტირება, ხელოვნების საკითხებში
პროფესიულ ორიენტირება.

ამასთან, ხელოვნებათმცოდნეს გაცნობიერებული აქვს ხელოვნების სფეროს არსი,
იცნობს მისი სხვადასხვა დარგის მთავარ პრინციპებს:

 იცის მსოფლიო და ქართული ხელოვნების ისტორია და თეორია კულტურუ-
ლი და სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტის გათვალისწინებით, ერკვევა
ხელოვნების პრობლემატიკაში, განვითარების ეტაპებში და კვლევის მეთო-
დებში.

 აქვს საბაზისო ცოდნა ხელოვნების არსის, ძირითადი პარამეტრების და თავი-
სებურებების შესახებ.

 იცნობს თანამედროვე ხელოვნების კრიტიკისა და ჟურნალისტიკის საფუძვლე-
ბს.

 აცნობიერებს კრიტიკისა და ჟურნალისტიკის ისტორიიასა და თეორიას განვი-
თარების სხვადასხვა ეტაპებზე, კონკრეტული პერიოდის ისტორიულ, სოცია-
ლურ-პოლიტიკურ მდგომარეობასა და ხელოვნების დარგების ურთიერთობას.

 იცნობს ამ სფეროში საქართველოს, დასავლეთ ევროპისა და სხვა ქვეყნების
პრაქტიკული გამოცდილებას, შეფასების კრიტერიუმებსა და თანამედროვე
თეორიებს.

 იცის პრობლემურ მასალაზე მუშაობა, ჟურნალისტური ინტერვიუს, რეპორტა-
ჟის მომზადება, კრიტიკული წერილისა თუ რეცენზიის წერა და ხელოვნების
ნიმუშის შეფასება.

 აითვისებული აქვს მხატვრულ მოვლენებსა და ფაქტებში ორიენტაციისა და
შესწავლა-ანალიზის, დისკუსიაში მონაწილეობის, წერითი და ზეპირი პრეზენ-
ტაციის უნარები.

 შეუძლია მუდმივად განაახლოს საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება.
 აქვს კომუნიკაციის უნარი კოლეგებთან და არასპეციალისტებთან. იცნობს და

თავისუფლად იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
განსაკუთრებით ხელოვნების სფეროში.

 აქვს თვითშეფასების უნარი.

კურსდამთავრებულის მისანიჭებელი კვალიფიკაციაა - ჰუმანიტარული
მეცნიერებების ბაკალავრი ხელოვნებათმცოდნეობაში.
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მასობრივი კომუნიკაცია
(ტელე – რადიო ჟურნალისტიკა)

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრის აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამა

საგანამანათლებლო
პროგრამის
სახელწოდება

მასობრივი კომუნიკაცია (ტელე–რადიო ჟურნალისტიკა)

საფეხური ბაკალავრიატი

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

240 კრედიტი

სწავლის

ხანგრძლივობა

8 სემესტრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

დასაქმების სფერო ტელე – რადიო კომპანიები, სარეკლამო სააგენტოები,
საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) სამსახურები, პრეს–
ცენტრები, საინფორმაციო სააგენტოები, პუბლიცისტიკა და
ჟურნალისტიკის სფერო, მედიის სამეცნიერო–კვლევითი
დაწესებულებები, უმაღლესი, პროფესიული და ზოგადი
საგანმანათლებლო სივრცე; სარედაქციო საქმიანობა;
კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

პროგრამის მიზანი „მასობრივი კომუნიკაციის (ტელე–რადიო
ჟურნალისტიკა)“ 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 „მასობრივი კომუნიკაციის
(ტელე–რადიო ჟურნალისტიკა)“ საბაკალავრო პროგრამა
უზრუნველყოფს ხელოვნების შესაბამისი დარგების
განვითარებისთვის ერთ–ერთ აუცილებელ პირობას –
მოამზადოს ჟურნალისტიკის სფეროში ხელოვნების
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დარგების თანამედროვე პროფესიონალი,
მაღალკვალიფიციური შემფასებელი - პრაქტიკოს–
ანალიტიკოსი ჟურნალისტი, რომელიც პროგრამის
ათვისების შედეგად მიღებული როგორც
დარგობრივი/პროფესიული, 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 ბაზრის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს „მასობრივი
კომუნიკაციის (ტელე–რადიო ჟურნალისტიკა)“
სპეციალობის სტუდენტთა მიღებასა და მომზადებას
ყოველწლიურად, საქართველოში მიმდინარე
კულტურული პროცესების – თეატრალური ხელოვნების,
კინო და ტელე ინდუსტრიისა თუ ხელოვნების სხვა
დარგების ანალიზისა და მედიის საშუალებებში მათი
გაშუქების მიმართულებით არსებული რეალიების, ამ
დარგების პროფესიონალი ჟურნალისტ-ანალიტიკოსების
რაოდენობისა და მათ მიმართ სახელმწიფო მოთხოვნებისა
თუ დაკვეთების შესაბამისად. როგორც წესი, მსურველთა
რაოდენობა ამ სპეციალობაზე დიდია და კონკურსიც
ძალიან მაღალია, თუმცა, რამდენადაც მათზე
საზოგადოებრივი დაკვეთა შედარებით მცირეა, ტელე–
რადიო ჟურნალისტის სპეციალობაზე მსურველთა მიღება
და მომზადება ხორციელდება შეზღუდული რაოდენობით:
წელიწადში 20-25 სტუდენტი (საშუალოდ) –
საზოგადოებრივი დაკვეთის საჭიროებისა და შრომის
ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით.
ამდენად, „მასობრივი კომუნიკაციის (ტელე–რადიო
ჟურნალისტიკა)“ საბაკალავრო პროგრამა
ორიენტირებულია შრომის ბაზარსა და მოთხოვნებზე.
„მასობრივი კომუნიკაციის (ტელე–რადიო ჟურნალისტიკა)“
საბაკალავრო პროგრამის მიზანია – უზრუნველყოს
სტუდენტები სოციალური მეცნიერებების, ჰუმანიტარული
მეცნიერებების, ჟურნალისტიკის საფუძვლებისა და
ხელოვნების დარგების სპეციფიკის საფუძვლების ცოდნით,
შეასწავლოს მათ თეატრის, კინოსა და ხელოვნების სხვა
დარგების პროფესიული შეფასების, ანალიზისა და მედიაში
გაშუქების საბაზისო უნარები, ძირითადი ელემენტები,
საბაზისო ცოდნა, რომელიც უზრუნველყოფს სტუდენტის
მიერ ტელე–რადიო ჟურნალისტიკის საფუძვლებისა და
ხელოვნების დარგების არსის გაცნობიერებას, ამ დარგების
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მთავარი პრინციპებისა და  თეორიული საფუძვლების
საბაზისო ცოდნას – მედიაში მათი პროფესიული
გაშუქებისა და ანალიზის მიზნით.

შედეგები ა) ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ჟურნალისტიკის
საფუძვლების, სოციალური მეცნიერებების,
ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და ხელოვნების
შესაბამისი სფეროს თავისებურებების ფართო, საბაზისო
ცოდნა. გაცნობიერებული აქვს ხელოვნების შესაბამისი
სფეროს არსი, იცნობს ხელოვნების შესაბამისი დარგის
ისტორიისა და თეორიის მთავარ პრინციპებს. იცის
მხატვრული ნაწარმოების შემოქმედებითი
ინტერპრეტაციის შეფასების ძირითადი
კანონზომიერებები. აქვს ქართული და მსოფლიო
ხელოვნების შესაბამისი დარგის ისტორიის ზოგადი
ცოდნა. აცნობიერებს ხელოვნების ისტორიის საფეხურების
თავისებურებებს, მის კავშირს ზოგად–ისტორიულ,
სოციალურ და სხვა საზოგადოებრივ–კულტურულ
პროცესებთან. სპეციალურ ლიტერატურაზე მუშაობის ჩვევა;
კურსდამთავრებული იცნობს ხელოვნების დარგების
განვითარების მთავარ პრინციპებს, თეორიებს და
კონცეფციებს. იცის შესაბამისი ტერმინოლოგია და
ანალიზის ძირითადი პრინციპები. კარგად აქვს
გაცნობიერებული პროფესიული პასუხისმგებლობა და
სათანადო ეთიკური ნორმები. აცნობიერებს
შემოქმედებითი პროცესების უმთავრეს ნიუანსებს. იცის
შემოქმედებითი ნაწარმოების/პროდუქციის თეორიული
ანალიზი, მსჯელობის აკადემიურ დონეზე წარმართვა.
იცის, როგორ  გააშუქოს კულტურული პროცესები თუ
კონკრეტული შემოქმედებითი პროდუქცია. იცის სამუშაო
პროცესის დაგეგმვა და კოლეგებთან კონსტრუქციული
თანამშრომლობა. აქვს პროფესიული საქმიანობის
დასაწყებად მზადყფნა; პრფესიული საკითხთებისადმი
კრიტიკული მიდგომის და პრობლემის დამოუკიდებლად
გადაჭრის უნარი; საკუთარი მოსაზრების საჯარო
წარდგენის და დასაბუთების უნარ-ჩვევები.
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - შეუძლია
სატელევიზიო ჟურნალისტური ნაწარმოებების:
სატელევიზიო სცენარების, სიუჟეტების, რეპორტაჟების,
პროგრამების, გადაცემების, შოუების მომზადება;
ტელეგადაცემბის წაყვანა; ტელეჟურნალისტისკის
ტექნოლოგიური პროცესებში გარკვევა; მოვლენის, ფაქტის,
ჟურნალისტური ნაწარმოების ანალიზი და შეფასება;
ინტერვიუერთან, რეჟისორთან, ოპერატორთან,
პროდიუსერთან, წამყვანთან მუშაობა; თანამედროვე
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სატელევიზიო ჟანრების თავისებურებებში ორიენტირება;
აქვს ანალიტიკური თუ კრიტიკული კონცეფციის
ლოგიკურად ჩამოყალიბების უნარი, აქვს საკუთარ თავზე
მუშაობის უნარი, შეუძლია ქართული და მსოფლიო
ხელოვნების შესაბამისი დარგის ყოველი ეპოქის,
თავისებურებების შესახებ ცოდნა ან ინფორმაცია გააშუქოს
კვალიფიციურად. ასევე, შესწევს უნარი, გააანალიზოს
კულტურის სფეროს მოვლენები და ხელოვნების ნიმუშები.
მუშაობის პროცესში მას შეუძლია მონათესავე
დისციპლინების მონაცემთა გამოყენებაც. შეუძლია
კვლევითი ან პრაქტიკული ხასიათის სამუშაოს შესრულება,
წინასწარ განსაზღვრული რეკომენდაციების მიხევით. აქვს
ობიექტური თვითშეფასების უნარი.
გ) დასკვნის უნარი - დაგროვილი ცოდნისა და შეძენილი
ანალიტიკური უნარების საფუძველზე აქვს ოპტიმალური
გადაწყვეტილების მიღებისა და თეორიულ-ანალიტიკური
საქმიანობის დაგეგმვისა და განხორციელების უნარი.
დამოუკიდებლად შეუძლია ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის
სფეროში ახალი მონაცემის ანალიზი ხელოვნების დარგის
სტანდარტული და ახალი მეთოდების გამოყენებით.
მინიმალური ხელმძღვანელობის პირობებში შეუძლია
აბსტრაქტული მონაცემებისა და კონცეფციების გამოყენება
მოცემული საჭიროებისათვის და პრობლემის
გადასაჭრელად. შეუძლია მონაცემების ინტერპრეტაცია.
შეუძლია ხელოვნების დარგებისთვის დამახასიათებელი
მონაცემების შეგროვება, განმარტება და მათი
სისტემატიზაცია–კლასიფიკაცია. ასევე, აღნიშნულ
კონტექსტში არსებული გამოცდილების, მიღწევების,
მონაცემებისა და/ან სიტუაციების ანალიზი და
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება. შეუძლია
ხელოვნების ისტორიის, თეორიისა და კრიტიკის
საკითხებსა თუ პრობლემებზე ზეპირი, საჯარო მსჯელობა,
მათზე არგუმენტირებულად წერა და მედიასაშუალებებში
მათი კვალიფიციურად გაშუქება.
დ) კომუნიკაციის უნარი - აქვს კომუნიკაციის უნარი
კოლეგებთან, დარგის სპეციალისტებთან, ფართო
აუდიტორიასთან, მასმედიასთან. იცნობს და თავისუფლად
იყენებს თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს,
განსაკუთრებით მედიისა და ხელოვნების სფეროში,
შეუძლია მათი პროფესიულად გამოყენება, საჯარო
დემონსტრირება. აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის
საბაზო უნარ–ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე,
აქვს საფესტივალო კომუნიკაციის გამოცდილება. შეუძლია
პროფესიულ დიკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების
დეტალური, დასაბუთებული წერილობითი ანგარიშის
მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა.
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- მოეთხოვება უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.
- იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს
(ICT), მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია
ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება.

ე) სწავლის უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო
რესურსების სრული სპექტრი. გეგმავს და ახორციელებს
საკუთარი სწავლისა და შემდგომი პროფესიული  ზრდის
პროცესს. შეუძლია საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული განვითარების პროცესის თანმიმდევრულად
და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლისა და
პროფესიული დაოსტატების საჭიროებების დადგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა
რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; საკუთარი
სწავლის ობიექტურად შეფასება და შემდგომი სწავლის
საჭიროების განსაზღვრა.
ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს მასმედიისა და
ხელოვნების დარგების ღირებულებების ფორმირებისა და
შეფასების პროცესში და თავად უწყობს ხელს
ღირებულებების შექმნას: კერძოდ, აფასებს, აანალიზებს და
აშუქებს კულტურული პროცესების მიმდინარეობასა და
მათ გავლენას საზოგადოების განვითარებაზე.
ადეკვატურად აფასებს  ხელოვნების დარგების
პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს.

პროგრამის
განვითარება

„მასობრივი კომუნიკაციის (ტელე–რადიო ჟურნალისტიკა)“
საბაკალავრო პროგრამის განვითარება შესაძლებელია
შემდგომი აკადემიური ხარისხის მოპოვებით  სამაგისტრო
დონეზე, თუ სტუდენტს სურვილი და მოტივაცია აქვს
გააღრმავოს და განავითაროს ანალტიკურ - კვლევითი
უნარები და/ან მოიპოვოს შემდგომში პედაგოგიური
მუშაობის უფლება. კურსდამთავრებულის საბაკალავრო
კომპეტენციები უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა
გააგრძელოს შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობა
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მენეჯმენტი
(ხელოვნების)

ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტში) ბაკალავრის აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამა

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

მენეჯმენტი (ხელოვნების)

საფეხური ბაკალავრიატი

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

240 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა 8 სემესტრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

დასაქმების სფერო კურსდამთავრებულს, რომელსაც გააჩნია ბიზნესის
ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური კვალიფიკაცია
(ხელოვნების მენეჯმენტში), შეიძლება დასაქმდეს
ხელოვნების სფეროს ორგანიზაციების (მაგალითად,
ნებისმიერი პროფილის თეატრი, კინოთეატრი, მუზეუმი,
ფოლკლორის ცენტრი, გალერეა, საგამოფენო სივრცე და
ა.შ.) მართვის დაბალ და საშუალო რგოლებში
მენეჯერისათვის შესაფერის თანამდებობებზე, კულტურის
სფეროს ადგილობრივი და უწყებრივი დაქვემდებარების
ორგანიზაციებში, სამეცნიერო–კვლევით ინსტიტუტებსა და
საზოგადოებრივ, არასამთავრობო და სამთავრობო
სტრუქტურებში. მისი სამუშაო კომპეტენციაა პროფესიული
შეფასებების გაკეთება და დაინტერესებული
საზოგადოებისათვის და დამკვეთი მხარისთვის გადაცემა.
მმართველობითი ხასიათის ინფორმაციის შეგროვება,
კვლევების ჩატარება, ანალიზი და შესაბამისი დასკვნების,
წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება. ამგვარი
ხასიათის სამუშაოები მას შეუძლია შეასრულოს, როგორც
ინდივიდუალურად (დამოუკიდებლად), ასევე -
გუნდურად (ჯგუფთან ერთად). ასევე, შეუძლია მუშაობა
ექსპერტ-ანალიტიკოსად, პედაგოგად (სახელოვნებო
პროფილის უმაღლესი, პროფესიული და ზოგადი
საგანმანათლებლო სივრცე); შეუძლია სარედაქციო
საქმიანობა.

პროგრამის მიზანი „მენეჯმენტის (ხელოვნების)“ საბაკალავრო პროგრამის
მიზანი სრულად შეესაბამება საქართველოს შოთა
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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
„მენეჯმენტის (ხელოვნების)“ საბაკალავრო პროგრამა
უზრუნველყოფს ხელოვნების შესაბამისი დარგების
განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას – მოამზადოს
ხელოვნების დარგების თანამედროვე პროფესიონალი,
მაღალკვალიფიციური მენეჯერი/მმართველი, რომელიც
პროგრამის ათვისების შედეგად მიღებული როგორც
დარგობრივი/პროფესიული, ასევე ზოგადი
კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება შრომის ბაზრის
სულ უფრო მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ
საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.
პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა
მიხედვით სტუდენტთა მიღება ყოველწლიურად ხდება
შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს „მენეჯმენტის
(ხელოვნების)“ სპეციალობის სტუდენტთა მიღებასა და
მომზადებას ყოველწლიურად, საქართველოში არსებული
სხვადასხვა პროფილის თეატრების, კინო და ტელე
ინდუსტრიისა თუ ხელოვნების დარგების კვლევების
მიმართულებით არსებული რეალიების, ამ დარგების
პროფესიონალი მენეჯერების, ექსპერტ-ანალიტიკოსების
რაოდენობისა და მათ მიმართ სახელმწიფო მოთხოვნებისა
თუ დაკვეთების შესაბამისად. თუმცა, რამდენადაც მათზე
საზოგადოებრივი დაკვეთა შედარებით მეტია,
მენეჯმენტის (ხელოვნების) სპეციალობაზე მსურველთა
მიღება და მომზადება ხორციელდება შემდეგი
რაოდენობით: წელიწადში 40-50 სტუდენტი (საშუალოდ) –
საზოგადოებრივი დაკვეთის საჭიროებისა და შრომის
ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით.
ამდენად, „მენეჯმენტის (ხელოვნების)“ საბაკალავრო
პროგრამა ორიენტირებულია შრომის ბაზარზე არსებულ
მოთხოვნაზე.

შედეგები ა) ცოდნა და გაცნობიერება - კურსდამთავრებულს
ინტეგრირებულად აქვს გაცნობიერებული ქართული და
მსოფლიო თეატრის, კინოს ისტორია და თანამედროვე
მდგომარეობა. გაღრმავებულად აცნობიერებს კულტურის
სფეროს ორგანიზაციების (მისი ქვედანაყოფების) მართვის
თეორიისა და პრაქტიკის მთავარ სირთულეებს და
განვითარების შესაძლებლობებს, Aამ საქმეში ფინანსური
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უზრუნველყოფის, პოტენციურ დონორებთან კონტაქტების
დამყარების როლსა და მნიშვნელობას. Kკულტურის
სფეროს კავშირს სოციალურ და სხვა
საზოგადოებრივ_კულტურულ პროცესებთან.
კურსდამთავრებული ინტეგრაციულად აცნობიერებს
მართვის ზოგად პრინციპებს, თეორიებს და კონცეფციებს,
პროფესიულ პასუხისმგებლობასა და ეთიკურ ნორმებს.
დაუფლებულია  მენეჯმენტის საფუძვლებს:  მართვის
ფუნქციებს, მართვისადმი მიდგომებს, მართვის მეთოდებსა
და პრინციპებს, გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმს.
გაცნობიერებული აქვს  კულტურის სფეროს
თავისებურებები. ფლობს ცოდნას კულტურის სფეროს
მიმართულებების (თეატრი, კინო, მუსიკა, სამუზეუმო და
საგამომცემლო საქმე და ა.შ.) ისტორიის, განვითარების
თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ, გაცნობიერებული
აქვს კულტურის სფეროს მიმართულებების მართვის
თავისებურებანი და სპეციფიკა.  აქვს კულტურის
სფეროსათვის დამახასიათებელი პროექტებისა და
პროგრამების შედგენისა და მართვის პრინციპებისა და
მეთოდოლოგიური საკითხების შესახებ ცოდნა;
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - აქვს
კულტურის სფეროს მიმართულებების (თეატრი, კინო,
მუსიკა, სამუზეუმო და საგამომცემლო საქმე და ა.შ.)
მართვასთან დაკავშირებული პრობლემების ანალიზისა და
გადაჭრის გზების მოძიების უნარი (მაგალითად,
დაფინანსების ახალი წყაროების მოძიება, სპონსორობის
თაობაზე ბიზნეს-სტრუქტურებთან თანამშრომლობა და
ა.შ.), კულტურის სფეროს ორგანიზაციების (მისი
ქვედანაყოფების) მართვისათვის აუცილებელი - შიგა და
გარე გარემოს მახასიათებლების ურთიერთკავშირის
განსაზღვრისა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების
უნარი. საბიუჯეტო, საგადასახადო და ფულად-საკრედიტო
სფეროების მარეგულირებელი ორგანოების (პარლამენტი,
მთავრობა, ფინანსთა სამინისტრო, ეროვნული ბანკი) მიერ
შემუშავებული დოკუმენტების (მაგალითად, სახელმწიფო
ბიუჯეტის ან საგადასახადო კოდექსის და ა.შ.) გაცნობის,
ანალიზისა და გამოყენების უნარი. შეუძლია მონაწილება
მიიღოს კულტურის სფეროსათვის დამახასიათებელი
პროექტებისა და პროგრამების შედგენისა და
რეალიზაციის პროცესის მართვაში. ფლობს
ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარს.
გ) დასკვნის უნარი - შეუძლია კულტურის სფეროს
ორგანიზაციების განვითარების მიზნით სრულფასოვნად
ჩაატაროს ანალიზი და დასახოს შესაბამისი ღონისძიებანი.
დარგის სტანდარტული და ახალი მეთოდების
გამოყენებით დამოუკიდებლად შეუძლია კულტურის
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სფეროს მართვის ამა თუ იმ საკითხის (მაგალითად,
გადაწყვეტილების მიღების) შესახებ ახალი მონაცემების
ანალიზი და ინტერპრეტაცია, მართვის მნიშვნელოვან
პრობლემებზე ზეპირი, საჯარო მსჯელობა თუ მათ შესახებ
არგუმენტირებული წერილობითი დოკუმენტის
მომზადება. შეძენილი თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული
უნარ-ჩვევები სტუდენტს მისცემს შესაძლებლობას სწორად
შეაფასოს კულტურის მართვის სფეროში შექმნილი
მდგომარეობა და შეიმუშაოს ადეკვატური წინადადებები
და რეკომენდაციები. შეუძლია ხელოვნების შესაბამისი
დარგის სამომავლო განვითარების გზის სავარაუდოდ
განჭვრეტა–პროგნოზირება.
დ) კომუნიკაციის უნარი - შეუძლია ახალი საინფორმაციო
ტექნოლოგიების დამოუკიდებლად ათვისება; კულტურის
სფეროს მართვის ძირეულ საკითხებზე საკუთარი
მოსაზრებების, როგორც წერილობით ისე ზეპირად
წარდგენა; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენებით კონკრეტულ საკითხზე
პრეზენტაციის მოწყობა. Mმონაწილეობა მიიღოს
დისკუსიებში და წარმოადგინოს პრობლემის დაძლევის
საკუთარი ხედვა წინადადებებისა და რეკომენდაციების
სახით. ერთ-ერთი უცხო ენის ცოდნა კურსდამთავრებულს
საშუალებას მისცემს კონტაქტი დაამყაროს უცხოელ
პარტნიორებთან. აქვს კომუნიკაციის უნარი კოლეგებთან,
დარგის სპეციალისტებთან, ფართო აუდიტორიასთან,
მასმედიასთან. აქვს წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის
საბაზო უნარ–ჩვევები როგორც ქართულ, ასევე უცხო ენაზე,
აქვს საფესტივალო კომუნიკაციის გამოცდილება. შეუძლია
პროფესიულ დიკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების
დეტალური, დასაბუთებული წერილობითი ანგარიშის
მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა.

- მოეთხოვება უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.
- იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს
(ICT), მათ შორის დარგობრივ სფეროში; შეუძლია
ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება.

ე) სწავლის უნარი - შეუძლია გამოიყენოს სასწავლო
რესურსების სრული სპექტრი. გეგმავს და ახორციელებს
საკუთარი სწავლისა და შემდგომი პროფესიული  ზრდის
პროცესს. შეუძლია საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული განვითარების პროცესის თანმიმდევრულად
და მრავალმხრივად შეფასება, შემდგომი სწავლისა და
პროფესიული დაოსტატების საჭიროებების დადგენა.
შეუძლია საკუთარი სწავლის პროცესის მართვა
რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით; აქვს სწავლისა
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და ცოდნის მუდმივად განახლების უნარი. ბაკალავრიატის
დასრულების შემდეგ შეუძლია სწავლა გააგრძელოს
მაგისტრატურაში (მაგისტრის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად) ან დაიწყოს საქმიანობა მართვის დაბალ ან
საშუალო რგოლებში, თუმცა, ნებისმიერ შემთხვევაში მას
მოუწევს სწავლის გაგრძელება ცოდნის გასაღრმავებლად,
კერძოდ კი იმ სიახლეების დასაუფლებლად, რაც
მსოფლიოში მისთვის საინტერესო დარგში დანერგილია ან
ინერგება.
ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს ხელოვნების დარგების
ღირებულებების ფორმირებისა და შეფასების პროცესში და
თავად უწყობს ხელს ღირებულებები შექმნას: კერძოდ,
ადეკვატურად აფასებს  ხელოვნების დარგების
პროფესიულ ღირებულებებსა და მიღწევებს. შეუძლია
კულტურის სფეროში  ღირებულებების ფორმირების
პროცესში მონაწილეობა და მათ დამკვიდრებაში  საკუთარი
წვლილის შეტანა.

პროგრამის
განვითარება

„მენეჯმენტის (ხელოვნების)“ საბაკალავრო პროგრამის
განვითარება შესაძლებელია შემდგომი აკადემიური
ხარისხის მოპოვებით  სამაგისტრო დონეზე, თუ სტუდენტს
სურვილი და მოტივაცია აქვს გააღრმავოს და განავითაროს
ანალტიკურ - კვლევითი უნარები და/ან მოიპოვოს
შემდგომში პედაგოგიური მუშაობის უფლება.
კურსდამთავრებულის საბაკალავრო კომპეტენციები
უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა გააგრძელოს
შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.
ამასთან, „მენეჯმენტის (ხელოვნების)“ საბაკალავრო
პროგრამა ზემოაღნიშნული კომპეტენციების შედეგად
განაპირობებს კურსდამთვარებულთა
კონკურენტუნარიანობას როგორც შრომის ბაზარზე, ასევე
განათლების შემდგომ საფეხურზე.
„მენეჯმენტის (ხელოვნების)“ 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).

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობა
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კულტურული ტურიზმი

ბიზნესის ადმინისტრირების (ტურიზმში) ბაკალავრის აკადემიური
საგანმანათლებლო პროგრამა

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

კულტურული ტურიზმი

საფეხური ბაკალავრიატი

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

240 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა 8 სემესტრი

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

დასაქმების სფერო კურსდამთავრებულს, რომელსაც გააჩნია ბიზნესის
ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური კვალიფიკაცია
(ტურიზმში), შეიძლება დასაქმდეს ტურისტულ
სააგენტოებში; ტუროპერატორულ კომპანიებში;
კურორტებისა და ტურიზმის სახელმწიფო
დეპარტამენტში; ტურიზმით დაინტერესებული
ბუნებადაცვით და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.
ტურიზმის სფეროს ადგილობრივი და უწყებრივი
დაქვემდებარების ორგანიზაციებში, სამეცნიერო–კვლევით
ინსტიტუტებსა და საზოგადოებრივ, არასამთავრობო და
სამთავრობო სტრუქტურებში. მისი სამუშაო კომპეტენციაა
ასევე ტურიზმის განხრით პროფესიული შეფასებების
გაკეთება და დაინტერესებული საზოგადოებისათვის და
დამკვეთი მხარისთვის გადაცემა. კულტურული ტურიზმის
დარგში საინფორმაციო ხასიათის ინფორმაციის შეგროვება,
კვლევების ჩატარება, ანალიზი და შესაბამისი დასკნების,
წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება. ამგვარი
ხასიათის სამუშაოები მას შეუძლია შეასრულოს, როგორც
ინდივიდუალურად (დამოუკიდებლად), ასევე -
გუნდურად (ჯგუფთან ერთად). ასევე, შეუძლია მუშაობა
ტურიზმის დარგში სპეციალისტ-ანალიტიკოსად,
პედაგოგად (სახელოვნებო პროფილის უმაღლესი,
პროფესიული და ზოგადი საგანმანათლებლო სივრცე).

პროგრამის მიზანი „კულტურული ტურიზმის“ საბაკალავრო პროგრამის
მიზანი სრულად შეესაბამება საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
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უნივერსიტეტის მისიას, რომლის ერთ–ერთი ვექტორია
ხელოვნების ფუნდამენტური დარგებში ტურისტული
ღურებულებების მქონე რესურსების კვლევა. აღნიშნულ
კონტექსტში „კულტურული ტურიზმის“ საბაკალავრო
პროგრამა შეესაბამება მისიაში ფორმულირებულ მიზნებს,
რამდენადაც მისი თემატიკა განისაზღვრება კულტურული
ტურიზმისათვის აუცილებელი კომპონენტებით.
უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობითი და
მენჯმენტის სპეციფიკათა სინთეზი უზრუნველყოფს
აღნიშნული მიმართულების განსაკუთრებულობას
ტურიზმის საგანმანათლებლო სივრცეში. ამდენად,
პროგრამა უზრუნველყოფს ქვეყანაში ტურიზმისა და
კულტურული ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებელ
პირობას – მოამზადოს ტურიზმის სფეროში მომუშავე -
ხელოვნების დარგების მცოდნე თანამედროვე
პროფესიონალი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტ-
ანალიტიკოსი, რომელიც პროგრამის ათვისების შედეგად
მიღებული, როგორც დარგობრივი/პროფესიული, ასევე
ზოგადი კომპეტენციებით ორიენტირებული იქნება შრომის
ბაზრის სულ უფრო მზარდ მოთხოვნებზე არა მხოლოდ
საქართველოს, არამედ მსოფლიო მასშტაბით.
პროგრამის ფარგლებში სპეციალობის თავისებურებათა
მიხედვით სტუდენტთა მიღება ყოველწლიურად ხდება
შრომის ბაზრის მოთხოვნებისა და დაკვეთის
გათვალისწინებით. კერძოდ:
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი განახორციელებს
„კულტურული ტურიზმის“ სპეციალობის სტუდენტთა
მიღებასა და მომზადებას ყოველწლიურად, საქართველოში
არსებული სხვადასხვა ტურისტული კომპანიების,
ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ძირითადი
სტრატეგიების, სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო
სექტორის ტურისტული ინდუსტრიისა თუ კულტურის
სფეროში ანალიტიკური კვლევების მიმართულებით
არსებული რეალიების, ამ დარგების პროფესიონალი
სპეციალისტების, ექსპერტ-ანალიტიკოსების რაოდენობისა
და მათ მიმართ სახელმწიფო მოთხოვნებისა თუ
დაკვეთების შესაბამისად. თუმცა, წინასწარი ანალიზით
(EX-ANTE), რამდენადაც მათზე საზოგადოებრივი დაკვეთა
შედარებით მეტია, „კულტურული ტურიზმის“
სპეციალობაზე მსურველთა მიღება და მომზადება
განხორციელდება შემდეგი რაოდენობით: წელიწადში 40-
50 სტუდენტი (საშუალოდ) – საზოგადოებრივი დაკვეთის
საჭიროებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით.
ამდენად, „კულტურული ტურიზმის“ საბაკალავრო
პროგრამა ორიენტირებულია შრომის ბაზარზე არსებულ
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მოთხოვნებზე.

„კულტურული ტურიზმის“ საბაკალავრო პროგრამის
მიზანია – უზრუნველყოს სტუდენტები ბიზნესის
ადმინისტრირების, ტურიზმის მენეჯმენტის,
ჰუმანიტარული მეცნიერებების საფუძვლებისა და
ხელოვნების დარგების სპეციფიკის ცოდნით, შეასწავლოს
მათ კულტურული ტურიზმის სფეროს პროფესიული
მართვის, ანალიზისა და კვლევის საბაზისო უნარები,
ძირითადი ელემენტები, საბაზისო ცოდნა, რომელიც
უზრუნველყოფს სტუდენტის მიერ ტურიზმის
მენეჯმენტისა და ხელოვნების სფეროში საფუძვლების
გაცნობიერებას, ამ დარგების მთავარი პრინციპებისა და
თეორიული ასპექტების საბაზისო ცოდნას მათი
ეფექტურად გამოყენებისა და კულტურული ტურიზმის
განვითარებისათვის.

შედეგები ა) ცოდნა და გაცნობიერება - კურსდამთავრებულს
ანალიზის საფუძველზე აქვს: ტურიზმის მენეჯმენტის
სფეროში მიმდინარე პროცესების ოპტიმალური
გადაწყვეტის პრინციპით შეცნობისა და შესაბამისი
მეთოდიკის გამოყენების საბაზო თეორიული ცოდნა;
ტურისტული ინდუსტრიის მმართველობის ფორმებისა და
ტურისტული კომპანიების სეგმენტური ორგანიზაციის
განვითარების რაოდენობრივ-ხარისხობრივი
მახასიათებლების ანალიტიკური მიმოხილვისა და
დინამიკური პროგნოზირების მეთოდიკის ცოდნა. ცოდნა
და კომპეტენციები - ტურიზმის მენეჯმენტში არსებული
ბუნებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური,
ხელოვნებათმცოდნეობითი და ეკოლოგიური ფაქტორების
ტურიზმზე ზეგავლენის ხარისხის ანალიზისათვის;
ტურიზმში მარკეტინგული კვლევის დაგეგმვისა და
რეალიზაციისათვის; კულტურული ტურიზმის
სფეროსათვის დამახასიათებელი პროექტებისა და
პროგრამების შედგენისა და მართვის პრინციპებისა და
მეთოდოლოგიური საკითხების შესახებ.
ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - შეუძლია:
ტურიზმის სფეროში მიმდინარე პროცესების ახსნა-
განზოგადება და სოციალურ-ეკონომიკური თუ
პოლიტიკური გარემოს ცვლილებათა ობიექტურად
შეფასება; ტურიზმის სტრუქტურული ერთეულების,
აგრეთვე არასამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციათა
შიდაორგანიზაციული პროცესების პირველადი ანალიზის
საფუძველზე მენეჯმენტის დაბალ საფეხურზე
ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება;
ტურაგენტისათვის დამახასიათებელი უნარ-ჩვევების
შეძენა და ტურპროდუქტის რეალიზაცია ბაზარზე;
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ტუროპერატორული კომპანიის ფორმირება ჯგუფთან
ერთად, შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის
შერჩევითა და ტურპროდუქტის ფორმირებით;
ექსტრემალურ სიტუაციებში სამაშველო-სამედიცინო
ღონისძიებების განხორციელება; სამსახურებრივ
უფლებამოვალეობათა გადანაწილება რანჟირების
პრინციპებზე, როგორც შიდაორგანიზაციულ დონეზე, ისე
ფართო საზოგადოებასთან; მონაწილეობის მიღება
ტურიზმისა და კულტურული ტურიზმის სფეროსათვის
დამახასიათებელი პროექტებისა და პროგრამების
შედგენისა და  რეალიზაციის პროცესის მართვაში. ფლობს
ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის უნარს.
გ) დასკვნის უნარი - განაპირობებს: მცირე სიმძლავრის
ოპერატიული გეგმებისა და სამოქმედო პროგრამების
შემუშავება-განხორციელებას; ადმინისტრაციულ-
მმართველობითი და ეკონომიკური ფუნქციების საკუთარი
კომპეტენციის ფარგლებში რეალიზაციას; ადამიანური,
ინფორმაციული, ფინანსური რესურსების რაციონალურად
მართვისა და ჯგუფში კომპენტენტური სპეციალისტების
შერჩევას; ანალიტიკური კვლევის საფუძველზე
ტურისტული რესურსების შეფასებისა და ექსპლუატაციის
შესახებ კომპეტენტური დასკვნების წარმოებას. შეუძლია
დარგის სამომავლო განვითარების გზის სავარაუდოდ
განჭვრეტა–პროგნოზირება.
დ) კომუნიკაციის უნარი - შეძენილი უნარ-ჩვევებისა და
კომპენტენციების საფუძველზე უზრუნველყოფს:
• კომუნიკაციის დამყარებას კოლეგებთან ტურიზმის
სფეროში;
• აქტიურად ჩართვას ტურიზმის თემატიკასთან
დაკავშირებულ დისკუსიებში;
• დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე ტურიზმის
თემატიკაზე აგებული საინტერესო მცირე სიმძლავრის
პროექტების წარდგენას;
• მომიჯნავე დარგებში მიღწეული შედეგების
მიზნობრივ ექსპლუატაციას;
• კოლეგების ყურადღების მიპყრობას, მათთან საუბრის
წარმოებას სამეცნიერო (ტურიზმის) ტერმინოლოგიის
გამოყენებით.
ამასთან, შეუძლია: ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების
დამოუკიდებლად ათვისება: საჭიროების შემთხვევაში,
ტურიზმის სფეროს მართვის ფუნდამენტურ საკითხებზე ს
საკუთარი მოსაზრებების წარდგენა, როგორც წერილობით
ისე ზეპირად; საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების გამოყენების საფუძველზე ანალიტიკური
კვლევის შედეგების პრეზენტაცია; Mმონაწილეობა მიიღოს
დისკუსიებში და წარმოადგინოს პრობლემის დაძლევის



27

საკუთარი ხედვა წინადადებებისა და რეკომენდაციების
სახით; ერთ-ერთი უცხო ენის ცოდნის საფუძველზე
კურსდამთავრებულმა კონტაქტი დაამყაროს უცხოელ
პარტნიორებთან; კომუნიკაცია კოლეგებთან, დარგის
სპეციალისტებთან, ფართო აუდიტორიასთან,
მასმედიასთან.
იცნობს და თავისუფლად იყენებს თანამედროვე

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით
ტურიზმის სფეროში, შეუძლია მათი პროფესიულად
გამოყენება, საჯარო დემონსტრირება. აქვს წერითი და
ზეპირი კომუნიკაციის საბაზო უნარ–ჩვევები როგორც
ქართულ, ასევე უცხო ენაზე, აქვს ღონისძიებების
მენეჯმენტში კომუნიკაციის გამოცდილება. შეუძლია
პროფესიულ დიკუსიაში მონაწილეობა და შედეგების
დეტალური, დასაბუთებული წერილობითი ანგარიშის
მომზადება და ზეპირი წარმოდგენა.

- მოეთხოვება უცხო ენის ცოდნა B2 დონეზე.
ე) სწავლის უნარი - შესწევს უნარი: გამოიყენოს სასწავლო
რესურსების სრული სპექტრი; დაგეგმოს და
გაახორციელოს საკუთარი სწავლისა და შემდგომი
პროფესიული  ზრდის პროცესი;  მისი თანმიმდევრულად
და მრავალმხრივად შეფასებისთვის; შემდგომი სწავლისა
და პროფესიული განვითარების საჭიროებების
დასადგენად; საკუთარი სწავლის პროცესის მართვის
დასაგეგმად რესურსების ფართო სპექტრის გამოყენებით;
საკუთარი სწავლის ობიექტურად შეფასებისა და შემდგომი
სწავლის საჭიროების განსაზღვრისათვის; სწავლისა და
ცოდნის მუდმივად განახლებისათვის; საბაკალავრო
პროგრამაში შეძენილი ტურიზმის საბაზისო განათლების
საფუძველზე საკუთარი ინტელექტუალური პოტენციალი
წარმოაჩენოს კოლეგიალურ გარემოში. ბაკალავრიატის
დასრულების შემდეგ შეუძლია: სწავლა გააგრძელოს
მაგისტრატურაში (მაგისტრის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად) ან დაიწყოს საქმიანობა ტურიზმის
მართვის დაბალ ან საშუალო რგოლებში;
ვ) ღირებულებები - მონაწილეობს ტურიზმისა და
კულტურულ ტურიზმში არსებული რესურსისა და
ღირებულებების ფორმირებისა და შეფასების პროცესში და
თავად უწყობს ხელს ღირებულებების შექმნას: კერძოდ,
ადეკვატურად აფასებს ბუნებრივ-რეკრეაციული და
კულტურულ რესურსების ტურისტული თავისებურებების
გამოვლენას და შეუძლია: მათი ოპტიმალურად წარმოჩენა-
დახასიათება; ტურისტული პროდუქტის ფორმირებაზე
მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და კონკურენტუნარიანი
ტურის ფორმირება სამომხმარებლო ტურისტულ ბაზარზე.

პროგრამის „კულტურული ტურიზმის“ საბაკალავრო პროგრამის
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განვითარება განვითარება შესაძლებელია შემდგომი აკადემიური
ხარისხის მოპოვებით  სამაგისტრო დონეზე, თუ სტუდენტს
სურვილი და მოტივაცია აქვს გააღრმავოს და განავითაროს
ანალტიკურ - კვლევითი უნარები და/ან მოიპოვოს
შემდგომში პედაგოგიური მუშაობის უფლება.
კურსდამთავრებულის საბაკალავრო კომპეტენციები
უზრუნველყოფს მის უფლებას – სწავლა გააგრძელოს
შემდგომ საფეხურზე – მაგისტრატურაში.
ამასთან, „კულტურული ტურიზმის“ საბაკალავრო
პროგრამა ზემოაღნიშნული კომპეტენციების შედეგად
განაპირობებს კურსდამთვარებულთა
კონკურენტუნარიანობას როგორც დასაქმების ბაზარზე,
ასევე განათლების შემდგომ საფეხურზე. წინასწარი
ანალიზითა (EX-ANTE) და სტატისტიკური მონაცემებით,
სავარაუდოდ, პროგრამის კურსდამთავრებულთა
დაახლოებით 50% დასაქმდება სპეციალობის მიხედვით,
ხოლო 10-15% სწავლას გააგრძელებს  მაგისტრატურაში
(პროცენტის მაჩვენებლები აქ განპირობებულია იმით, რომ
დარგის პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე, ტურიზმის
მენეჯერ და სპეციალისტ-ანალიტიკოსთა შედარებით მეტ
ნაწილს სურვილი აქვს ტურიზმის სფეროში პრაქტიკული
მუშაობისა, ხოლო შედარებით მცირე ნაწილი ირჩევს
შემდგომ აკადემიურ საფეხურს – შემდგომი კვლევითი თუ
პედაგოგიური მუშაობის უფლების მოსაპოვებლად).
„კულტურული ტურიზმის“ 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).

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების
შესაძლებლობა
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Sefasebis sistema

საბაკალავრო პროგრამებით გათვალისწინებული შეფასება მრავალკომპონენტიანია,
ტარდება საკრედიტო სისტემის შესაბამისად და მოიცავს 100% ( ქულას), დადებითი
ქულების რანჟირების და კრედიტების დაგროვების პრინციპით.
 შეფასების კრიტერიუმები დაკავშირებულია დისციპლინების ინდივიდუალური

შესწავლის რეზულტატებთან.
 საბოლოო შეფასება ზოგადად ნაწილდება შემდეგი სქემით:

I დასწრება – აქტივობა _ მაქსიმუმ 15 ქულა
II სემინარები, დავალებები და სხვ. _ მაქსიმუმ 25 ქულა
III შუალედური შემოწმება _ მაქსიმუმ 20 ქულა
IV ფინალური გამოცდა _ მაქსიმუმ 40 ქულა

საბოლოო  შეფასება – მაქსიმუმ 100 ქულა
პედაგოგი უფლებამოსილია სასწავლო კურსისა და სწავლების კონკრეტული
მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, სემესტრული ქულების (60%) რანჟირება
მოახდინოს საკუთარი შეხედულებისამებრ და გაწეროს შესაბამისი  კურსის
სილაბუსში.

 შეფასების სისტემაში ქულების განაწილების სქემა ასე გამოიყურება:

შეფასება
დადებითი შეფასება:

91-100 A ფრიადი
81- 90 B ძალიან კარგი
71-80 C კარგი
61-70 D დამაკმაყოფილებელი
51-60 E საკმარისი

უარყოფითი შეფასება:
41-50 FX ,,ვერ ჩაბარა”, სტუდენტს ეძლევა მოცემულ დისციპლინაში

საბოლოო გამოცდის ერთხელ გადაბარების უფლება
0-40 F ,,ჩაიჭრა”, სტუდენტმა კრედიტის მიღებისათვის თავიდან უნდა

გაიაროს მოცემული დისციპლინის კურსი

შეფასების მეთოდები:

- ზეპირი განხილვა, დებატები (ზეპირი);
- გამოკითხვები წინასწარი მომზადების გარეშე (ზეპირი ან წერილობითი);
- მოკლე ტესტირება (წერილობითი);
- საკურსო შრომა (წერილობითი);
- ესე, კრიტიკული წერილი, ანალიტიკური წერილი და სხვ. (წერილობით)



30

- პროექტის პრეზენტაცია (ჯგუფური და/ან ინდივიდუალური
პრეზენტაცია);

- ტექსტის ანალიზი (ზეპირი და წერილობითი);
- საბოლოო ტესტირება (წერილობითი);
- საბოლოო გამოცდა (ზეპირი და თეზისების წარმოდგენა);

გამოცდის ფორმები და მეთოდები ყოველი ცალკეული კურსისათვის აისახება ამ
კურსის სილაბუსში.

დამამთავრებელი – საბაკალავრო საკვალიფიკაციო ნაშრომის შეფასების ძირითადი
კრიტერიუმია, დარგის საფუძვლების ცოდნას, რაც აისახება შემდეგ ინდიკატორებში:

1. აქვს  შესაბამისი დარგის საფუძვლების ცოდნა;
2. განსაზღვრულია ნაშრომის მიზნები და ამოცანები;
3. ჩატარებულია საკითხის ირგვლივ არსებული ლიტერატურის მიმოხილვა და

ანალიზი (ბაკალავრიატის აკადემიურ დონეზე);
4. განსაზღვრულია ნაშრომის ძირითადი მიზანი, იდეა და ამოცანა;
5. სახეზეა შესაბამისი არგუმენტაცია;
6. სახეზეა კვლევითი კომპონენტი (ბაკალავრიატის აკადემიურ დონეზე);
7. სახეზეა კრიტიკული აზროვნება;
8. სახეზეა ვიზუალური კომპონენტი (პრეზენტაცია);
9. შექმნილია ერთიანი ანალიტიკური კონცეფცია;
10. აქვს საავტორო ინდივიდუალობა.

საბაკალავრო ნაშრომის წარდგენის/პრეზენტაციისა და დაცვის პარამეტრები:
 მასალის გადმოცემა გამართული ქართულით;
 მასალის გადმოცემა გასაგებად და საინტერესოდ;
 გადმოცემული მასალის შინაარსობრივი წვდომა;
 კითხვებზე არგუმენტირებული პასუხები.

საბაკალავრო/საკვალიფიკაციო ნაშრომის შეფასება ხდება შემდეგი
კრიტერიუმების მიხედვით:

# კრიტერიუმი მაქსიმალური შესაძლო ქულა
1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. სტილის დაცვა 10
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 30
2.2. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 10
2.3. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 10
3. პრეზენტაბელურობა 20
3.1. პრეზენტაციის არსებობა 10
3.2. მეტყველების კულტურა 10

სულ: 100
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masobrivi komunikaciis (tele-radio Jurnalistika) specialobis

studentTa

sabakalavro  naSromis Sefasebis kriteriumebi

masobrivi komunikaciis (tele-radio Jurnalistika) specialobaze
sabalkalavro naSromi SesaZlebelia iyos individualuric da
jgufuric. is Sedgeba ori nawilisgan – praqtikuli samuSao (tele-radio
gadacema) da Teoriuli naSromi.

sabakalavro  individualuri proeqtisadmi wayenebuli
moTxovnebi da Sefasebis kriteriumebi

1. moTxovnebi

1. praqtikuli samuSao (tele an radio gadacema – qronometraJi 10-15
wT. gadacemis formati da Janri ar aris SezRuduli)

2. Teoriuli naSromi
standarti:
a) gverdebis raodenoba – 20-25, formati A 4.
b) weriTi naSromis Sesruleba unda moxdes akademiuri sabWos mier
damtkicebuli `weriT naSromTa Sesrulebis standartebi~-s (22.11.2010)
mixedviT.
naSromi unda asaxavdes:
jgufis mier momzadebuli tele an radio gadacemis irgvliv
warmoebuli samuSaos aRweras, rac gulisxmobs Temis aqtualobas,
gadacemis miznebs, gadacemaze muSaobis procesSi warmoebul kvlevebs,
moZiebuli masalebis daxarisxebas.

2. Sefaseba

recenzentis Sefaseba _ 70 qula

1. gadacemis Temis siaxle da mniSvneloba _ 10 qula
2. gadacemaSi dasmuli problemis srulyofilad da gasagebad

Cvenebis unari - 15 qula
3. Teoriuli naSromSi - masalis floba da analizis unari _ 5

qula
4. Teoriul naSromSi - weris kultura, citireba, sqolioebi _ 5

qula
5. naSromis gaformeba (bibliografia, mindori, intervalebi,

frazebis, qveTavebis xazgasma-gamoyofa, punqtuacia,
abreviaturebi, sarCevi, Tavfurceli)  _ 5 qula

prezentacia _ 30 qula

•       zepiri prezentaciis unari _ 10 qula
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•       kamaTisa da dacvis unari _ 10 qula
• saprezentacio teqnologiis floba _ 10 qula

xelmZRvanelis Sefaseba _ 30 qula

sabakalavro  jgufuri proeqtisadmi wayenebuli moTxovnebi da Sefasebis
kriteriumebi:

1. praqtikuli samuSao (jgufuri tele an radio gadacema –
qronometraJi 20-30 wT. gadacemis formati da Janri ar aris
SezRuduli)

2. Teoriuli naSromi
a) gverdebis raodenoba – 20-25, formati A 4.
b) weriTi naSromis Sesruleba unda moxdes akademiuri sabWos mier
damtkicebuli `weriT naSromTa Sesrulebis standartebi~-s (22.11.2010)
mixedviT.

naSromi unda asaxavdes:
jgufis mier momzadebuli tele an radio gadacemis irgvliv
warmoebuli samuSaos aRweras, rac gulisxmobs Temis aqtualobas,
gadacemis miznebs, gadacemaze muSaobis procesSi warmoebul kvlevebs,
moZiebuli masalebis daxarisxebas.
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m a g i s t r a t u r a
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xelovnebis istoria da Teoria

(programuli koncentraciebiT: Teatrmcodneoba, kinomcodneoba,

xelovnebaTmcodneoba, eTno-qoreologia)

samagistro programa

zogadi daxasiaTeba

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
ZiriTadi misiis Sesabamisad, humanitaruli mecnierebebis erT-erTi

mniშvnelovani segmentis _ xelovnebis istoriisa da Teoriis gaRrmavebuli
swavleba, kvleva da xelovnebaTmcodneobiTi dargebis ganviTareba
winamdebare programis mizania. samagistro programa miznad isaxavs
xelovnebis dargebis – Teatris, kinos, qoreografiis (kerZod, eTno-
qoreografiis), saxviTi xelovnebisa da arqiteqturis gaRrmavebul swavlebasa
da maTi Semdgomi kvlevisaTvis student-magistrantTa momzadebas.

xelovnebis istoriisa da Teoriis samagistro programის amocanaa
bakalavriatis Semdgomi donis kvalificiuri kadrebis momzadeba, xelovnebis
dargebis siRrmiseuli swavleba, studentTaTvis analitikur-kvleviTi da
pedagogiuri  unarebis  gamomuSaveba.

samagistro programa moicavs 120 kredits da Sedgeba saswavlo da kvleviTi
komponentebisgan:

1. saswavlo komponenti (80 krediti);
2. kvleviTi komponenti (40 krediti) – es komponenti gulisxmobs

kvleviTi, anu, samagistro naSromis etapobriv Sesrulebas,
romelic unda moicavdes argumentirebul kvlevas da  mis  dacvas/
sajaro prezentacias.

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

Teatrmcodneoba, kinomcodneoba, xelovnebaTmcodneoba, eTno-qoreologia

samagistro programis TiToeuli programuli koncentracia samagistro
akademiur doneze aviTarebs dargis maxasiaTebel specifiur Taviseburebebs
da Seicavs konkretul kvleviT problematikas. Tumca, maT aerTianebT
swavlebis erTiani principi, romelic xorcieldeba yoveli programuli
koncentraciisTvis niSandoblivi da aucilebeli meTodologiiT. Sesabamisad,
programaSi qvemoT detalurad aris warmodgenili TiToeuli programuli
koncentraciis verbaluri aRwera, miznebi, Sedegebi da kompetenciebi
Sesabamisi saswavlo gegmebisa da Sefasebis sistemis TanxlebiT.

SeniSvna: programuli koncentraciebi maTi moculobisa da masStaburi
verbaluri aRweris gaTvaliswinebiT,  studentTaTvis aRqmis TvalsazrisiT
raime sirTuleebis Tavidan asacileblad, qvemoT zogjer moxseniebulia
terminiT ”programa”.
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zogadi informacia

dasaxeleba პროგრამული კონცენტრაცია: Teatrmcodneoba

mimarTuleba humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (Teatrmcodneoba)

programis
xelmZRvaneli

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

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

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

programaze
daSvebis
winapiroba

humanitaruli mecnierebebis bakalavris kvalifikacia (BA in Arts
History ).
programaze Caricxvis kandidats SesaZlebelia hqondes
bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an meti akademiuri
xarisxi.
erTiani erovnuli samagistro gamocdis da specialobis
gamocdis warmatebuli  Cabareba.
magistrobis kandidati unda flobdes ucxo enas (inglisuri,
germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

programaSi
CarTuli
personali

sruli profesorebi:
mixeil kalandariSvili, vasil kiknaZe
asocirebuli profesorebi:
eka kiknaZe, maia goSaZe
programa iTvaliswinebs samecniero da saswavlo
TanamSromlobas iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo
universitetTan, ap. quTaTelaZis sax. Tbilisis samxatvro
akademiasTan. risi safuZvelicaa maTTan gaformebuli
urTierTTanamSromlobis memorandumebis rigi punqtebi.
doqtorantis sakvlevi Temidan gamomdinare SesaZlebelia
TanaxelmZRvanelad an konsultantad mowveul iqnen dargis
konkretuli sferos specialistebi.

მაგისტრანტთა
raodenoba

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

ზოგადი დახასიათება
და პროგრამის მიზანი

programaSi warmodgenil modulebSi asaxuli sami mimarTuleba
– `Tanamedrove evropuli Teatri~, `saTeatro kritika da
Teoria~ da `qarTuli Teatris istoria~ - saSualebas aZlevs
magistrantebs airCion samagistro safexurze Teatrmcodneobis
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dargis Seswavlis maTTvis sasurveli kuTxe da arCeuli
mimarTulebiT daeuflon samagistro safexuris standartebis
mixedviT sagangebod modelirebul codnas. programis
farglebSi ganxorcielebuli nebismieri arCevani uzrunvelyofs
magistrantebs aucilebeli sakvalifikacio monacemebiTa da
unar-CvevebiT. isini SeiZenen humanitaruli mecnierebebis
(Teatrmcodneoba) magistrisaTvis aucilebel anlitikur,
kritikul da profesiul midgomebs, gaiRrmaveben codnas
rogorc zogadad sferos, ise misi konkretuli aspeqtebis
mimarTulebiT.
mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.

programis mizania moamzados humanitaruli mecnierebebis
(Teatrmcodneoba) kvalificiuri magistrebi, romlebic
Tanamedrove standartebis Sesatyvis da zemoT miTiTebuli
sakvalifikacio maxasiaTeblebis doneze daueflebian arCeul
specialobas anu, rogorc aRvniSneT, eqnebaT ganviTarebuli
kritikuli da analitikuri azrovneba, SeeZlebaT kompleqsuri
amocanebis gadaWra, profesiuli kvlevis damoukidebeli
warmoeba, eqnebaT praqtikuli gamocdilebis Teoriuli
gaanalizebis unari, samecniero statiis saxiT axali an
ganaxlebuli codnis Seqmnis unari da a.S. amasTan, maTi
kvalifikacia saSualebas miscems magistrebs situaciisa da
amocanis Sesabamisad gamoiyenon SeZenili codna rogorc
individualurad, ise sxvadsxva tipis komunikaciis procesSi
rogorc profesionalebTan, ise araprofesionalebTan
urTierTmimarTebasa da TanamSromlobaSi. maT eqnebaT
profesiuli TeatrmcodneobiTi kvalifikaciis rogorc
werilobiTi, ise zepiri formiT gamovlenisa da ganviTarebis
unari da a.S.

შედეგები  programis sruli kursis dasrulebisa da samagistro
naSromis dacvis  Semdeg students mieniWeba humanitaruli
mecnierebebis (Teatrmcodneoba) magistris akademiuri
xarisxi da eqneba Sesabamisi kvalifikacia.

 magistris xarisxi doqtoranturis safexurze swavlis
gagrZelebis saSualebas iZleva;

 Teatrmcodneobis mimarTulebiT magistraturis
dasrulebis Sedegad kursdamTavrebuli aRWurvili iqneba
saTanado codniT imisaTvis rom xeli mihyos srulfasovan
da kvalificiur profesiul saqmianobas;

 programiT gaTvaliswinebuli samagistro kursis gavlis
Sedegad, kursdamTavrebulis saxiT, miviRebT iseTi
profesiuli codniT da kvalifikaciiT aRWurvil
adamians, romelic xels Seuwyobs saerTo Teatraluri
procesis gaumjobesebas misi analitikuri da kritikuli
Sefasebis gziT;

 programis kursdamTavrebulebi Seavseben im adamianTa
ricxvs, romlebic saqarTveloSi Teatraluri kulturis
profesiul SemfasebelTa da xarisixis maregulirebelTa
umniSvnelovanes funqcias asruleben;

 programa xels Seuwyobs Teatrmcodneobis ZiriTadi
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mimarTulebebis ganviTarebas da Tanamedroveobis
moTxovnebTan SesabamisboaSi moyvanas;

 programa mianiWebs kursdamTavrebulebs sakvalifikacio
monacemTa iseT speqtrs, rac maT SesaZleblobas miscems
saTeatro da humanitaruli saqmianobis sakmaod farTo
sferoSi scadon  Tavisi SesaZleblobebi;

 programis kursdamTavrebulebi Tavis Rirseul adgils
daikaveben saqarvelos humanitarTa farTo profilur
speqtrSi da a.S.

codna da gacnobiereba:

samagistro pogramis kursdamTavrebuls gaaCnia uaxlesi
Teoriuli da sagnis kvlevebze damyarebuli codna, is
acnobierebs Teatrmcodneobis sagnis bunebis Taviseburebebs da
misi Seswavlis procesis dialeqtikur mudmivobas;
Teatrmcodneobis sagnis farglebisa da sakvlevi sakiTxebis
codna da maTi erTianobis gacnobireba;
Teatraluri procesis istoriuli ganviTarebis etapebis codna
da maTi kvlevisadmi meTodologiur midgomaTa gacnobiereba;
Tanamedrove Teatraluri procesis kritikul-Teoriuli kvlevis
formaTa da meTodTa codna da istoriul procesTan misi
kavSiris gacnobiereba;
saTeatro procesis zogaddargobrivi Tvisobriobisa da
nacionaluri Taviseburebebis diferenciaciis safuZvelTa
codna da maTi integraluri erTianobis gacnobiereba;
Teatraluri procesis Teoriuli analizis aspeqtebis codna da
maTi Tanmimdevruli Tu SerCeviTi gamoyenebis gacnobierebis
unari;
Teatraluri kulturisa da saTeatro procesis Semadgeneli
elementebis codna da axali elementebis (aseTebis warmoqmnis
SemTxvevaSi) gacnobierebis unari;
Teatris eTnikur-nacionaluri Tu stilistur-epoqaluri da
konceptualuri midgomebiT kvlevis TaviseburebaTa codna da
maTi analizis formaTa gacnobierebuli diferenciaciis unari;
Teatraluri warmodgenis, Teatraluri procesis arsebobis
gansxvavebuli formebis codna da gacnobiereba;
Teatraluri kulturisa da zogadad msoflio kulturuli
porcesis urTierTmimarTebis formaTa codna da gacnobiereba;
erovnuli saTeatro procesis evropulsa Tu msoflio procesSi
kvlevis conda da gacnobiereba;
aqvs sferos farglebSi arCeuli mimarTulebis safuZvliani da
sistemuri codna da misi specifikis gacnobierebis unari,
programis kursdamTavrebuls aqvs dargSi mimdinare aqtualuri
procesebis kvalifikaciis meTodebis codna da maTi
gacnobierebis kvalifikacia;
Tanamedrove multidiciplinaruli midgomebis praqtikaSi
gamoyenebisa da adaptaciis ubari.

codnis praqtikaSi gamoyenebis unari:

programis kursdamTavrebuli acnobierebs dargSi arsebul
problemebsa da dilemebs da SeuZlia maTi gadaWra profesiul
praqtikaSi axali da Tanamedrove meTodebisa da analitikuri
midgomebis gamoyenebiT;
kursdamTavrebuli flobs dargis Seswavlis meTodebs,
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sistemursa da komplqsur midgomebs da SeuZlia maTi
damoukidebeli pratqikuli gamoyeneba dargobriv sferosTan
dakavSirebuli kompleqsuri sakiTxebis/problemebis
gadasaWrelad;
samagistro programis kursdamTaverebuls SeuZlia profsiuli
amocanebis damoukidebeli praqtikuli dagegmva, maTi
Sesrulebis procesis warmarTva da ganxorcieleba profesiul
doneze. SeuZlia axali samecniero sakiTxis gansazRvra, kvlevis
dagegmva da ganxorcieleba;
SeZenili codnis praqtikaSi gamoyenebis formebisa da meTodebis
codna da gacnobiereba da a.S.
Tavisi codnis dargSi mimdinare movlenebze zemoqmedebisa da
maTi kreatiuli koreqciis praqtikuli unari.

komunikaciis unari

akademiur da profesiul wreebTan (rogorc adgilobriv ise
ucxoel), akademiuri patiosnebis standartebis dacviT,
argumentirebuli msjelobis, sakuTari poziciis komunikaciaSi
gaziarebis kvalifikacia;
sainformacio-sakomunikacio teqnologiebis informaciuli
moZiebisa da komunikaciis procesSi gamoyenebis unari.

daskvnis unari

rTuli da arasruli informaciis (maT Soris uaxlesi kvlvebis)
kritikuli analizis safuZvelze  dasabuTebeli daskvnebis
Camoyalibeba; uaxles monacemebze dayrdnobiT informaciis
inovaciuri sinTezi;
Teatraluri sferos movlenebis SedarebiTi analizisa da
analizis Sedegebze dayrdnobiT dasabuTebuli daskvnebis
formulirebis unari;
Teatraluri sferos movlenebis SepirispirebiTi analizisa da
analizis Sedegebze dayrdnobiT dasabuTebuli daskvnebis
formulirebis unari.

swavlis unari

axali codnis mimarT gaxsniloba da misi aTvisebisa da
Seswavlis unari;
swavlis damoukideblad warmarTvis, swavlis procesis
Taviseburebebis gacnobierebisa da strategiulad dagegmvis
unari;
profesiuli TviTsrulyofis, swavlis procesis damoukideblad
warmarTvisa da dagegmvis kvalifikacia.

Rirebulebebi

Rirebulebebis gacnobierebisa da diferenciaciis unari;
axali profesiuli Rirebulebebis Seqmnis kvalifikacia;
Rirebulebebisadmi Tavisi da sxvebis damokidebulebis
Sefasebis unari;
Rirebulebebis damkvidrebaSi sakuTari wvlilis Seqmnis unari.

დასაქმების სფეროები kursdamTavrebuli SeZlebs dasaqmdes:
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TeatrebSi:
Teatris literaturuli nawilis saqmianoba;
Teatraluri muzeumisa Tu TeatrebTan arebuli muzeumebis
TanamSromlad;
sazogadoebasTan urTierTobis ganyofielebis TanamSromlad;
Teatraluri reJisoris TanaSemwed;
aseve SesZlebs Seasrulos Teatris struqturaSi sxva saxis
SemoqmedebiT adinistraciuli saqmianoba;
beWdviT da eleqtronul mediaSi:
xelovnebasa da TeatrTan dakavSirebuli gadacemebis avtorebad,
redaqtorebad, prodiuserebad da a.S.
pedagogiuri saqmianoba:
umaRles da profesiul saswavleblebSi TeatrmcodneobiTi da
xelovnebaTmcodneobiTi sagnebis pedagogebad; drmatuli
wreebis xelmZRvanelebad;
samTavrobo da arsamTavrobo seqtorebSi Teatrisa da zogadad
kulturis sakiTxebTan dakavSirebul Tanamdebobebze – mag.,
proeqtebis koordinatorebad, menejerebad  da a.S.
gaagrZelon swavla doqtoranturaSi..
yovelives ganxorcieleba SesaZlebelia Semdeg organizaciebSi:

 universiteti, instituti, kvleviTi centri;

 profesiuli saswavlebeli; koleji da sxv.

 arasamTavrobo organizaciebi;

 samTavrobo organizaciebi: saministroebi, qalaqisa da
raionis TviTmmarTvelobis kutluris ganyofilebebi;
sxavdsxva komerciul dawesebulebebTan arsebuli
sazogadoebasTan urTierTobisa da saqvelmoqmedo
centrebi;

 televiziebi; maT Soris interneteleviziebi;
radiosadgurebi; Jurnalebi; gazeTebi; almanaxebi;

 Teatrebi, rogorc dramatuli, ise musikalur-dramatuli
da a.S.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა.
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zogadi informacia

programis
saxelwodeba პროგრამული კონცენტრაცია: kinomcodneoba

mimarTuleba humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

swavlebis ena qarTuli

misaniWebeli
akademiuri xarisxi

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (kinomcodneobა)

programis
xelmZRvanelebi

giorgi gvaxaria, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
sruli profesori. t. 950405; mob. 893321110
e-mail: gvakh@hotmail.com
zviad doliZe, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
sruli profesori. t. 327373, mob. 855307040
e-mail: dolz@internet.ge
lela oCiauri, xelovnebaTmcodneobis doqtori,
sruli profesori. t.; 324645. mob. 899578174, 877288775.
e-mail: teklataia@yahoo.com
lelaochiauri@gmail.com

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

120 krediti, aqedan 40 krediti – kvleviTi, 80krediti -

saswavlo.

2 weli, 4 semestri

programaze
daSvebis
winapiroba

humanitaruli mecnierebebis bakalavris kvalifikacia (BA in Arts
History), kinomcodneobis (Teatrmcodneobis,
xelovnebaTmcodneobis, istoriis, filosofiis, sociologiis,
filologiis) mimarTulebiT; programaze Caricxvis kandidats
SesaZlebelia hqondes bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an
meti akademiuri xarisxi.
SemoqmedebiT-pedagogiur, aseve, samecniero (kvleviT-
analitikuri) monacemebi;  sabaziso codna kinos, saxviTi
xelovnebis, musikis, literaturis, Teatris, filosofiisa da
fsiqologiis, qveynebis istoriisa da kulturis istoriis
mimarTulebiT; SemoqmedebiTi azrovneba da Tavisufali xedva;
samecniero naSromsa Tu sajaro gamosvlebis dros azris
gamarTulad Camoyalibebis, ideis realizebis, auditoriasTan
urTierTobis unarebi;
qarTuli enis srulyofilad floba (gamonaklisi daiSveba
ucxoeli magistrantebisTvis) da erTi (inglisuri) an ramdenime
(germanuli, franguli da a.S.) ucxo enis codna B2 doneze mainc;
erTiani erovnuli samagistro gamocdisa da specialobis
gamocdis warmatebuli  Cabareba;
kompiuteruli programebis _ Microsoft World, Internet Explorer, Exel
codna

programaSi
CarTuli
akademiuri
personali

lela oCiauri, giorgi gvaxaria, zviad doliZe, Teo xatiaSvili,
Tamar bokuCava, nato gengiuri, irine abesaZe

programa iTvaliswinebs samecniero da saswavlo
TanamSromlobas iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo
universitetTan, ap. quTaTelaZis saxelobis Tbilisis samxatvro
akademiasTan. risi safuZvelicaa maTTan gaformebuli
urTierTTanamSromlobis memorandumebis rigi punqtebi.
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doqtorantis sakvlevi Temidan gamomdinare SesaZlebelia
TanaxelmZRvanelad an konsultantad mowveul iqnen dargis
konkretuli sferos specialistebi.

მაგისტრანტთა
რაოდენობა

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

დახასიათება/
მიზნები

programis koncefcia programa gaTvlilia sabakalavro
safexuris zogadinformaciuli xasiaTis ganaTlebis Semdgom
ganviTarebaze. programa iTvaliswinebs sam saswavlo-kleviT
mimarTulebas, Sesabamisad warmodgenils sam modulSi:
1. qarTuli kinos istoria epoqebSi - xelmZRvaneli lela
oCiauri
2. kinos ena da struqtura _ xelmZRvaneli giorgi gvaxari
3. msoflio kinos istoriis  ZiriTadi tendenciebi _
xelmZRvaneli zviad doliZe
mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.

programis mizania:

 magistrebs safuZvlianad Seawavlos saqarTvelosa da
msoflios wamyvani kinematografiuli qveynebis kinos
ganviTarebis periodebi, tendenciebi, mimarTulebebi,
Taviseburebebi da a. S.; gamoumuSavos kritikuli azrovnebis
unari, saTanado profesiulia da eTikuri unar-Cvevebi;

 programam unda miaCvios studentebi filmis `formalistur”
analizs, daexmaros maT daeuflon semiotikisa da
komunikaciis Teoriis meTodebs, romelic axal rakursSi
warmoaCens kinos istorias da gazrdis zogierTi
daviwyebuli kinoSedevris mniSvnelobas;

 Tanamedrove tipis mkvlevari-mecnieris _ Teoretikosisa da
kinos istorikos-Teoretikosis aRzrda;

 mecnieruli naSromisa da mecnieruli statiis momzadebisa
da daweris swavleba;

 samagistro naSromis SemuSavebaSi, SesrulebaSi, dacvasa da
magistris akademiuri xarisxis mopovebaSi xelSewyoba;

 akademiuri, pedagogiuri moRvaweobis, samecniero-kvleviTi
saqmianobisTvis momzadeba;

 damoukidebeli mecnier-mkvlevaris aRzrda, romelic SeZlebs
qarTul da msoflio kulturaSi mimdinare procesebisa da
axali tendenciebis aRmoCenasa da saerTaSoriso
sazogadoebisTvs maRal doneze gaziarebas;

 samecniero kvlevebisa da pedagogiuri unar-Cvevebis axal da
Tanamedrove kvlevis meTodebTan Tanaziaroba da axali
sistemebis danergva, rogorc Teoriul-analitikuri
saqmianobaSi, aseve pedagogikisa da Tanamedrove kinos
ganviTarebis gzebis Ziebasa da codnis sxvebisTvis
gadacemisTvis mzaobis procesSi.

შედეგები  kursdamTavrebuli SeZlebs kinos sociologiis,
kinofilmis, kinoxelovnebis sazogadoebaze zemoqmedebis
ukeT gaazrebasa da am sakiTxebze muSaobis gagrZelebas;

 eqneba qarTuli da msoflio kinos istoriis, kinoTeoriis
safuZvliani codna da misi sxvisTvis gaziarebis unarebi;
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 gamoimuSavebs sakvlevi masalis, problemebis mimarT
interdisciplinarul midgomas;

 kargad gaiazrebs da gaacnobierebs kinos istoriisa da
Teoriis, politikur-socialuri da istoriuli
mimarTebebisa da kinoxelovnebis urTierTobis sakiTxebs;

 ecodineba kinos istoriisa da Teoriis mniSvnelovani
sakiTxebi da gamoimuSavebs kinoxelovnebis nimuSis, ama
Tu im mimdinareobis, movlenis aRqmisa da gansjis,
analizis unars;

 eqneba kinematorgafis istoriis sferoSi mimdinare
procesebis Rrma codna;

 ecodineba is mniSvnelovani, prioritetuli da
meorexarisxovani faqtebi Tu movlenebi, tendenciebi da
mimdinareobebi, romlebsac adgili hqondaT da aqvT kinos
istoriasa da TeoriaSi;

 SeZlebs weriTi da zepiri formiT mxatvruli nawarmoebis
mecnierul gaanalizebasa da codnis gamoyenebas ama Tu im
kinematografiuli movlenis, faqtis analizis procesSi;

 aimaRlebs weris kulturasa da axal unar-Cvevebs SeiZens;

 SeZlebs codnis gamoyenebas ama Tu im kinematografiuli
movlenis, faqtis, artefaqtis analizis procesSi;

 gauCndeba SemoqmedebiTi midgoma kinosa da sazogadod,
xelovnebis nawarmoebis mimarT;

 gamoumuSavdeba umaRles saswavlebelSi saleqcio
kursebis maRal mecnierul da meTodur doneze
warmarTvis unar-Cvevebi;

 gamoimuSavdeba kritikuli damokidebulebis unar-Cvevebi;

 ecodineba kinos Tanamedrove kvlevebi, naSromebi,
mniSvnelovani sakiTxebi, rogorc kinematografis, aseve
zogadkulturologiur, filosofiur, sociologiur
moZRvrebaTa sferoebSi;

 programis sruli kursis dasrulebisa da samagistro
naSromis dacvis Semdeg students mieniWeba humanitaruli
mecnierebebis magistris (kinomcodneoba) _ akademiuri
xarisxi da eqneba Sesabamisi kvalifikacia.

 SeZlebs doqtoranturis safexurze swavlis gagrZelebas;

 Seqmnis naSroms, romelic iqneba axali samecniero
meTodologiiT, sakiTxis mimarT axleburi rakursiT,
arsiTa da formiT dawerili naSromi kinomcodneobaSi.

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

დასაქმების სფეროები programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi

 samagistro programis kursdamTavrebul magistrs,
sakvalifikacio naSromis warmodgenisa da dacvis Semdeg,
SeuZlia kvleviTi saqmianobis gagrZeleba
doqtoranturaSi,

 pedagogiuri da samecniero moRvaweoba umaRles
saswavleblebSi;
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 Sesabamis muzeumebsa da arqivebSi kvleviTi da
administraciuli saqmianoba (xelmZRvanel poziciaze);

 samecniero da administraciuli saqmianoba kvleviT-
samecniero dawesebulebebSi;

 saxelmwifo da arasamTavrobo seqtorSi saxelovnebo
mimarTulebiT administraciuli an mkvlevar-eqspertis
samuSaos Sesruleba;

 damoukidebeli eqspertis, mkvlevaris, statusiT muSaoba;

 proeqtis dagegmva, amocanebis gansazRvra da
ganxorcieleba, TanamSromloba adgilobriv da
saerTaSoriso fondebTan;

 samecniero jgufSi muSaoba, rogorc konkretuli
amocanis Semsruleblis, ise jgufis xelmZRvanelis
rangSi;

 muSaoba kinostudiebSi, kinokompaniebSi _ kinomcodnis,
redaqtoris, eqspertis rangSi;

 muSaoba televiziebSi, specifikur Tu sazogadoebriv
Jurnal-gazeTebSi, kulturis eqspertis, gadacemebis
avtoris, redaqtoris poziciebze.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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zogadi informacia

programis
saxelwodeba

პროგრამული კონცენტრაცია: xelovnebaTmcodneoba

mimarTuleba humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (xelovnebaTmcodneoba)

programis
xelmZRvaneli

nato gengiuri,
xelovnebaTmcodneobis doqtori, sruli profesori.
t. 893 24 42 78; mob. e-mail: natogengiuri@gmail.com
irine abesaZe, sruli profesori.

t (+995 32) 22-34-37 , მობ. 855 22-34-37.
e-mail: i.abesadze@ yahoo.com

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

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

programaze
daSvebis
winapiroba

humanitarul mecnierebaTa bakalavris kvaifikacia (BA in Arts
History), sasurvelia xelovnebaTmcodneobis mimarTulebiT.
programaze Caricxvis kandidats SesaZlebelia hqondes
bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an meti akademiuri
xarisxi.
erTieni erovnuli samagistro gamocdis da specialobis
gamocdis warmatebuli  Cabareba.
magistrobis kandidati unda flobdes ucxo enas (inglisuri,
germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

programaSi
CarTuli
personali

sruli profesorebi: nato gengiuri, irine abesaZe.
asocirebuli profesorebi:
eka kiknaZe, nino sanadiraZe, maia goSaZe, Teo xatiaSvili

programa iTvaliswinebs samecniero da saswavlo
TanamSromlobas iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo
universitetTan, ap. quTaTelaZis saxelobis Tbilisis samxatvro
akademiasTan. risi safuZvelicaa maTTan gaformebuli
urTierTTanamSromlobis memorandumebis rigi punqtebi. sakvlevi
Temidan gamomdinare SesaZlebelia TanaxelmZRvanelad an
konsultantad mowveul iqnen dargis konkretuli sferos
specialistebi.

magistrantTa
raodenoba

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 5-10 magistrantis miReba.

დახასიათება და
მიზნები

programis mizania moamzados xelovnebaTmcodne, romelsac sa-
fuZvlianad ecodineba xelovnebis istoria (aqcentiT qarTul
xelovnebaze), kulturuli menkvidreobis dacvasa-SenarCunebas-
Tan dakavSirebuli umniSvnelovanesi sakiTxebi, profesiuli, xe-
lovnebaTmcodneobiTi meTodebi da eqneba codnis ganviTarebisa
da praqtikaSi gamoyenebis unari.
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samagistro programa amzadebs kvalificiur
xelovnebaTmcodneebs, romlebic SeZleben rogorc praqtikul
xelovnebaTmcodneobiT an administraciul saqmnianobas saxe-
lovnebo da kulturuli memkvidreobis sferosTan dakavSirebul
organizaciebSi, aseve xelovnebis istoriisa da Teoriis kvlevas
da, Sesabamisad, samecniero-pedagogiur moRvaweobas.

programis koncefcia programa gaTvlilia sabakalavro
safexuris zogadinformaciuli xasiaTis ganaTlebis Semdgom
ganviTarebaze, xelovnebis istoriisa da Teoriis gaRrmavebul
da analitikur Seswavlaze. Sesabamisad, programa iTvaliswinebs
or saswavlo-kleviT mimarTulebas, romlebic xelovnebis
istoriis sxvadasxva periodebzea orientirebuli: erTi _ XX
saukunis xelovnebas da meore _ xelovnebis istoriul, XX s-mde
etapebs. aRniSnulis gaTvaliswinebiT, programaSi
warmodgenilia ori moduli:

1. Zveli qarTuli xelovneba –kvleva da dacva

ხელმძღვანელი - ნატო გენგიური, სრული პროფესორი
2. XX saukunis xelovneba

ხელმძღვანელი - ირინე აბესაძე, სრული პროფესორი

mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.
konkretuli modulis  da, Sesabamisad, masSi Semavali
disciplinebis arCeva damokidebulia imaze, Tu romel kvleviT
sakiTxebze surs muSaoba magistrants – Zveli xelovnebis
istoriis problemebze, Tu XX saukunis xelovnebis sakiTxebze.
SemoTavazebuli modulebi saSualebas aZlevs magistrantebs
airCion samagistro safexurze xelovnebaTmcodneobiTi dargis
Seswavlisa da kvlevisaTvis maTTvis saintereso epoqa.
studentebi arCeuli mimarTulebiT daeuflebian codnas,
airCeven sakvlev Temas da SeiZenen unarebs, romlebic
sagangebod samagistro safexuris standartebis Sesabamisad
aris modelirebuli. programis farglebSi ganxorcielebuli
nebismieri arCevani uzrunvelyofs magistrantebs aucilebeli
sakvalifikacio monacemebiTa da unar-CvevebiT.

შედეგები  programis sruli kursis dasrulebis da samagistro
naSromis dacvis Semdeg students mieniWeba humanitaruli
mecnierebebis (xelovnebaTmcodneoba) magistris akademiuri
xarisxi da eqneba Sesabamisi kvalifikacia.

 magistris xarisxi doqtoranturis safexurze swavlis
gagrZelebis saSualebas iZleva; magistrs aqvs aRniSnul
safexurze swavlis gagrZelebisaTvis yvela aucilebeli
unar-Cveva, rac saSualebas miscems mas upasuxos
sadoqtoro programiT gansazRvrul moTxovnebs.

 programa mianiWebs kursdamTavrebulebs sakvalifikacio
codnisa da unaris farTo speqtrs, rac maT SesaZleblo-
bas miscems saxelovnebaTmcodneo saqmianoba
ganaxorcielon samuzeumo an kulturuli memkvidreobos
dacvis sferoSi; imuSaon damoukidebel eqspertebad an
mkvlevarebad.

 humanitaruli mecnierebebis (xelovnebaTmcodneoba)
magistri aRWurvili iqneba saTanado codniT imisaTvis
rom xeli mihyos srulfasovan da kvalificiur



47

profesiul saqmianobas;

 humanitaruli mecnierebebis (xelovnebaTmcodneoba)
magistris saxiT, miviRebT iseTi profesiuli codniT da
kvalifikaciiT aRWurvil adamians, romelic xels
Seuwyobs Tanamedrove saxelovnebo procesis
gaumjobesebas misi analitikuri Sefasebis gziT;

 humanitaruli mecnierebebis (xelovnebaTmcodneoba)
magistrebi Seavseben xelovnebaTmcodneTa ricxvs,
romlebic saqarTveloSi kulturuli memkvidreobis da
xelovnebis profesiul SemfasebelTa, eqsperTTa da
xelovnebis zeglTa dacvis maregulirebelTa
umniSvnelovanes funqcias asruleben.

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

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

 acnobierebs xelovnebaTmcodneobis dargobriv
Taviseburebebs da misi Seswavlis procesis mudmivobas;

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

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

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

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

 xelovnebis nawarmoebis analizis codna da maTi
Tanmimdevruli gamoyenebis gacnobiereba;

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

 xelovnebis istoriis da Tanamedroveobis eTnikur-
nacionaluri Tu stilistur-epoqaluri da konceptualuri
midgomebiT kvlevis TaviseburebaTa codna da maTi analizis
formaTa gacnobierebuli diferenciaciis unari;

 qarTuli xelovnebis istoriisa da calkeuli nawarmoebebis
Rrma codnas da maTi kvleviTi teqnikis principebis gaazreba;

 muzeums specifikas da samuzeumo menejmentis principebis
codna;

 qarTuli da masTan dakavSirebuli sxva qveynebis
xelovnebaTa urTierTmimarTebis sakiTxebis gacnobiereba;

 ecodineba Tanamedrove politika kulturul
memkvidreobasTan mimarTebaSi;

 ecodineba kulturis sferoSi saerTaSoriso organizaciebis
muSaobis principebi;
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 saxelovnebo procesebis arsebobis gansxvavebuli
formebis codna da gacnobiereba;

 msoflio kulturuli porcesis da xelovnebis
urTierTmimarTebis formaTa codna da gacnobiereba;

 qarTuli xelovnebis istoriis evropulsa Tu msoflio
procesSi kvlevis aucileblobis gacnobiereba;

 aqvs sferos farglebSi arCeuli mimarTulebis
safuZvliani da sistemuri codna da misi specifikis
gacnobierebis unari,

 Tanamedrove multidiciplinaruli midgomebis praqtikaSi
gamoyenebisa da adaptaciis unari.

2.  codnis praqtikaSi gamoyenebis unari:
 kursdamTavrebuli gaacnobierebs kulturuli
memkvidreobis dacvasTan dakavSirebul problemebs,
SeeZleba am sferoSi specifikuri dilemis gadaWra
Tanamedrove meTodebis gamoyenebiT.

 flobs saxviTi  xelovnebis  da arqiteqturuli
nawarmoebebis, aseve, maTi sinTeziT Seqmnili xelovnebis
nimuSebis Seswavlis meTodebs da aqvs maTi
sistematizaciisTvis aucilebeli unarCvevebi, SeuZlia
masTan dakavSirebuli kompleqsuri
sakiTxebis/problemebis damoukideblad gadaWra,
saxelovnebaTmcodneo kvlevis ganxorcieleba eqspertul
doneze. aseve, kulturuli memkvidreobis
axladgamovlenili nimuSebis Seswavla, amocanebis
gansazRvra da gadaWra.

 SeuZlia saxviTi xelovnebisa da arqiteqturis
nimuSebis Seswavlasa da dacvasTan dakavSirebuli
amocanebis dagegmva, damoukideblad warmarTva da
ganxorcieleba profesiul doneze. SeuZlia axali
samecniero sakiTxis gansazRvra, kvlevis dagegmva da
ganxorcieleba.

 programis kursdamTavrebuli acnobierebs
xelovnebaTmcodneobaSi arsebul problemebsa da
dilemebs da SeuZlia maTi gadaWra profesiul praqtikaSi
axali da Tanamedrove meTodebisa da analitikuri
midgomebis gamoyenebiT;

 kursdamTavrebuli flobs xelovnebis istoriis
Seswavlis meTodebs, sistemursa da komplqsur midgomebs
da SeuZlia maTi damoukidebeli pratqikuli gamoyeneba
dargobriv sferosTan dakavSirebuli kompleqsuri
sakiTxebis/problemebis gadasaWrelad;

 samagistro programis kursdamTaverebuls SeuZlia
profsiuli amocanebis damoukidebeli praqtikuli
dagegmva, maTi Sesrulebis procesis warmarTva da
ganxorcieleba profesiul doneze. SeuZlia axali
samecniero sakiTxis gansazRvra, kvlevis dagegmva da
ganxorcieleba;

 SeZenili codnis praqtikaSi gamoyenebis formebisa da
meTodebis codna da gacnobiereba da a.S.

 Tavisi codnis sferoSi mimdinare movlenebze
zemoqmedebisa da maTi kreatiuli koreqciis praqtikuli
unari;
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 magistri SeZlebs fondebsa da sxva organizaciebTan
profesiuli urTierTobis damyarebas Tavisi samuSaos
moTxovnebidan gamomdinare;

 magistri SeZlebs samuSaos dagegmavas da amocanebis
gansazRvras, rogorc damoukidebeli     kvlevisas, ise
jgufSi muSaobisas;

 magistri SeZlebs saWiroebis SemTxvevaSi,
interdisciplinaruli midgomis gamoyenebas,
interpretacias;

 magistri SeeZlebs xelovnebis nawarmoebis da specialuri
teqstis analizis;

 magistri flobs sakonferencio moxsenebis, samecniero
statiis momzadebis principebs da SeeZlebs maT
praqtikaSi gamoyenebas;

 SeZlebs sakuTari mosazrebis sajaro prezentacias  da
argumentirebul dasabuTebas.

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

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

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

4. argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari
 rTuli da arasruli informaciis (maT Soris uaxlesi

kvlvebis) kritikuli analizis safuZvelze  dasabuTebeli
daskvnebis Camoyalibeba; uaxles monacemebze dayrdnobiT
informaciis inovaciuri sinTezi;

 xelovnebis istoriis an Tanamedrove saxelovnebo
movlenebis SedarebiTi analizisa da analizis Sedegebze
dayrdnobiT dasabuTebuli daskvnebis formulirebis
unari;

 xelovnebis istoriis mxatvrul-kulturuli sakiTxis,
aseve ucnobi da Seuswavleli Zeglis, xelovnebis nimuSis
Seswavlisas, SedarebiTi analizisa da sxva Sesabamis
meTodTa gamoyenebiT miRebul Sedegebze dayrdnobiT
dasabuTebuli daskvnebis formulirebis unari.

swavlis unari
axali codnis mimarT gaxsniloba da misi aTvisebisa da
Seswavlis unari;
sakuTari swavlisa da Semdgomi profesiuli ganviTarebis
procesisi adekvaturi Sefasebis unari;
swavlis damoukideblad warmarTvis, swavlis procesis
Taviseburebebis gacnobierebisa da strategiulad dagegmvis
unari;
profesiuli TviTsrulyofis, swavlis procesis damoukideblad
warmarTvisa da dagegmvis unari;
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Rirebulebebi
aqvs SemoqmedebiTi Rirebulebebis gacnobierebisa da
diferenciaciis unari;
aqvs profesiuli partniorobis Rirebulebis gacnobierebis
unari;
axali profesiuli Rirebulebebis Seqmnis;
aqvs Rirebulebebisadmi Tavisi da sxvebis damokidebulebis
Sefasebis unari;
kargad gaiazrebs kulturuli memkvidreobis mniSvnelobas
Tanamedrove faseulobaTa sistemaSi da am safuZvelze
acnobierebs profesiul pasuxismgeblobas.
aqvs sazogadoebrivi Rirebulebebis, maT Soris mxatvruli da
kulturuli Rirebulebebis damkvidrebaSi sakuTari wvlilis
Setanis unari.

დასაქმების სფეროები  samagistro programis kursdamTavrebul magistrs,
sakvalifikacio naSromis warmodgenisa da dacvis Semdeg,
SeuZlia kvleviTi saqmianobis gagrZeleba

doqtoranturaSi;
 universiteti, instituti, kvleviTi centri;

 muzeumebi, galereebi;

 kulturuli memkvidreobis dacvis organizaciebi;

 kulturis profilis fondebi;

 xelovnebisa da kulturis samTavrobo an arasamTavrobo
organizaciebi;

 turistuli saagentoebi;

 mediis sferoSi, kulturis mimarTulebis ganyofilebebSi.

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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zogadi informacia

programis
saxelwodeba

პროგრამული კონცენტრაცია: eTno _ qoreologia (qarTuli
qoreografiis mkvlevari)

mimarTuleba humanitaruli mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo
programa, ZiriTadi

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri xarisxi

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი (qoreologia)

programis
xelmZRvaneli

anano samsonaZe
xelovnebaTmcodneobis doqtori, asocirebuli profesori.
t. 95-96-64
mob. 893-55-15-36
e-mail:  ananosamsonadze@mail.ru

programis
moculoba
kreditebiT,
swavlis
xangrZlivoba

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

programaze
daSvebis
winapiroba

Sesabamisi kvalifikaciiT (humanitaruli mecnierebebis
bakalavri) bakalavriatis sruli saswavlo programis
warmatebuli gavla;
programaze Caricxvis kandidats SesaZlebelia hqondes
bakalavris xarisxTan gaTanabrebuli an meti akademiuri
xarisxi.
erTieni erovnuli samagistro gamocdis da specialobis
gamocdis warmatebuli  Cabareba.
magistrobis kandidati unda flobdes ucxo enas (inglisuri,
germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

programaSi
CarTuli
personali

Tengiz yuraSvili _ asocirebuli profesori
xaTuna damCiZe _ pedagogi;
asocirebuli profesorebi: g. cqitiSvili, e. kiknaZe;
sruli profesori n. gengiuri;

programa iTvaliswinebs samecniero da saswavlo
TanamSromlobas iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo
universitetTan, ap. quTaTelaZis sax. Tbilisis samxatvro
akademiasTan. risi safuZvelicaa maTTan gaformebuli
urTierTTanamSromlobis memorandumebis rigi punqtebi.
doqtorantis sakvlevi Temidan gamomdinare SesaZlebelia
TanaxelmZRvanelad an konsultantad mowveul iqnen dargis
konkretuli sferos specialistebi.

magistrantTa
raodenoba

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 5-10 magistrantis miReba.

დახასიათება და
მიზნები

samagistro programa eTno-qoreologiaSi miznad isaxavs
qarTuli sacekvao (auTenturi da sasceno) xelovnebis
mkvlevarTa (istorikos _ Teoretikosebisa) da kritikosTa
aRzrdas, romelTa srulfasovani codna daexmareba maT
awarmoon profesiuli saqmianoba qoreografia-qoreologiis
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dargSi.
programis mizania SesZinos magistrants samecniero kvlevis
ZiriTadi unar-Cvevebi, romelTa gamoyenebiT igi SeZlebs
Teoriuli kvlevis warmarTvas qarTul sacekvao folklorSi
arsebuli nebismieri problemis irgvliv. Seaswavlos:  qarTuli
sacekvao nimuSis profesiuli analizi da qarTuli auTenturi
da sasceno sacekvao nimuSis fiqsireba (Cawera pirobiTi
niSnebis meSveobiT da literaturuli aRweriT); Tematuri
bibliografiuli katalogebis Sedgena damuSaveba; sagazeTo da
saJurnalo masalis momzadeba (sakoncerto programis an
konkretuli sacekvao nomris recenzireba, SemoqmedebiTi
portretis Sedgena, intervius Cawera da a.S.); Tematuri
saleqcio kursis wayvana (mag., `qoreografiuli xelovnebis
istoriaSi~) saxelovnebo dawesebulebebSi.

programis Sesabamisoba universitetis misiasTan: programa
Seesabameba misiaSi formulirebul miznebs, ramdenadac misi
Tematika ganisazRvreba xelovnebaTmcodneobiTi (qoreologiis)
sakiTxebiT.

შედეგები  ცოდნა და გაცნობიერება - აქვს ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიია სფეროს
ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც აძლევს ახალი, ორიგინალური
იდეების შემუშავების საშუალებას, აცნობიერებს ცალკეული
პრობლემის გადაჭრის გზებს;

 ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ეთნო-ქორეოლოგიაში
არსებული ცოდნის საფუძველზე, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის
გზით (რეფერატი, ნარკვევი, საკურსო ნაშრომი, სამეცნიერო
პუბლიკაცია, საკონფერენციო მოხსენება და ა.შ.) ახალი ცოდნის შექმნა
და მისი დანერგვა (გამოყენება) ქართული ქორეოგრაფიული
ხელოვნების  საშემსრულებლო პრაქტიკაში. ქორეოგრაფია-
ქორეოლოგიის ინტერდისციპლინარული ბუნების გათვალისწინებით
კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური
გზების ძიება, მათ შორის კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

 დასკვნის უნარი - საკვლევი თემის ირგვლივ ქართული
ქორეოგრაფიული ფოლკლორის შესახებ არსებული მასალის
(არქეოლოგიური, ლიტერატურული, მუსიკალური, აუდიო, ვიდეო
მასალის) შეგროვება-შესწავლის და  სისტემატიზაციის გზით
ლოგიკური დასკვნების გაკეთება და მათი გამოყენებით კვლევის
წარმართვა. ქორეოლოგიურ მეცნიერებაში არსებული არასრული
ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი კვლევების) კრიტიკული
ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;
უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური
სინთეზი;

 კომუნიკაციის უნარი - ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიის თემატიკის
ირგვლივ კომუნიკაცია აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან
ქართულ და უცხოურ ენებზე, აკადემიური პატიოსნების
სტანდარტებისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
მიღწევათა გათვალისწინებით;

 სწავლის უნარი -ქორეოგრაფია-ქორეოლოგიის სფეროში საკუთარი
სამეცნიერო ინტერესების განსაზღვრა და მათთან დაკავშირებული
სწავლის დამოუკიდებლად წარმართვა, სწავლის პროცესის
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თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიულად დაგეგმვის
მაღალი დონე;

 ღირებულებები - ქართული ტრადიციული ხელოვნების,
ქორეოგრაფიული ფოლკლორული მემკვიდრეობის, როგორც
ეროვნული ღირებულებების გააზრება-განსაზღვრა. ტრადიციული და
ახლად შექმნილი (სასცენო-ხალხურ ქორეოგრაფიაში არსებული)
ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასება
და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

დასაქმების სფეროები  Tematur (saxelovnebo da folklorul) kvleviT programebSi
monawileoba, (maT Soris, kulturuli memkvidreobis dacvis
saprezidento programaSi da saqarTvelos folkloris
saxelmwifo centris sxvadasxva programebSi monawileoba)

 Tematuri sagazeTo da saJurnalo masalis momzadeba;

 saxelovnebo dawesebulebebSi Tematuri saleqcio kursis
wayvana;

 saxelmwifo qoreografiuli ansambleblSi moRvaweoba
qoreologis statusiT (ansamblis istoriis, repertuaris,
calkeuli cekvebis fiqsireba –konservacia);

 saeqspedicio muSaoba (folkloris Seswavla).

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

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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zogadi informacia
dasaxeleba

samagistro programa: telemedia - Teoria da praqtika

(mediis kvlevebi)

mimarTuleba socialuri mecnierebebi

programis
statusi/akademiuri
safexuri

magistraturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo programa

swavlebis ena qarTuli ena

misaniWebeli
akademiuri xarisxi

მასობრივი კომუნიკაციის მაგისტრი

programis
xelmZRvaneli

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

programis
moculoba
kreditebiT

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

programaze
daSvebis
winapiroba

saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad, samagistro
programaze daSvebis aucilebeli winapirobaa - erTiani
erovnuli samagistro gamocdisa da sauniversiteto gamocdebis
Cabareba specialobaSi.
samagistro programaze Caricxvis msurvels unda hqondes
bakalavris, masTan gaTanabrebuli an meti akademiuri xarisxi –
sasurvelia,  humanitarul da socialur mecnierebebSi. gamocda
ori safexurisgan Sedgeba: weriTi saxiT (satelevizio filmze
an gadacemaze recenzia) da kolokviumi (sadac Semowmdeba
zogadi ganaTlebis done).
programaSi misaRebad samuSao gamocdileba savaldebulo ar
aris.
magistrobis kandidati unda flobdes ucxo enas (inglisuri,
germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze mainc.

programaSi
CarTuli
personali

SoTa rusTavelis Teatris da kinos saxelmwifo universitetis
asocirebuli profesori – giorgi CarTolani;
xelovnebaTmcodneobis doqtori – nana doliZe
Telavis universitetis asocirebuli profesori – laura
kutubiZe;
SoTa rusTavelis Teatris da kinos saxelmwifo universitetis
doqtoranti – revaz WiWinaZe
programa iTvaliswinebs TanamSromlobas iv. javaxiSvilis
Tbilisis saxelmwifo universitetis Sesabamis fakultetTan
universitetebs Soris dadebuli memorandumis safuZvelze.

magistrantTa
raodenoba

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan gamomdinare,
SesaZlebelia 12 magistrantis miReba. (TiToeul modulze 6
magistranti)

დახასიათება/
მიზნები

programis koncefcia programa gaTvlilia sabakalavro
safexuris zogadinformatiuli xasiaTis ganaTlebis Semdgom

ganviTarebaze. programa iTvaliswinebs ორ saswavlo-kleviT

mimarTulebas, Sesabamisad warmodgenils ორ modulSi:
1. satelevizio Jurnalistika

xelmZRvaneli-asocirebuli profesori giorgi CarTolani
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2.telemediis mkvlevari

xelmZRvaneli-xelovnebaTmcodneobis doqtori nana doliZe

mocemuli modulebidan studenti irCevs erT-erTs. studenti
valdebulia arCevani gaakeTos I semestris dasawyisSi.
Sesabamisad, samagistro programis mizania moamzados 1.

profesionali praqtikos-analitikosi teleJurnalistebi; 2.

telemediis specialistebi, kvalificiuri mkvlevarebi, romlebic

Seiswavlian televiziis, rogorc polifunqciuri sakomunikacio

sistemis, masobrivi informaciis, ekranuli xelovnebis

saxesxvaobis, adamianTaSorisi urTierTobebis procesis

fenomens, satelevizio produqciis (telegadacemis, telefilmis

da a.S.) Tanamedrove kvlevis meTodebs. samagistro programa

miznad isaxavs televiziis ganviTarebis ZiriTadi tendenciebis,

satelevizio gadacemebis analizis meTodebis Seswavlas,

televiziis socialuri funqciebis, masobriv auditoriaze

zemoqmedebis,  masobrivi kulturis, ideologiis, mauwyeblobis

formebisa da satelevizio industriis Taviseburebebs.

Dmagistrantebi daeuflebian miRebuli codnis praqtikaSi

ganxorcielebis unar-Cvevebs. Teoriuli kursis paralelurad

isini gaivlian praqtikul kurs sxvadasxva telekompaniebSi.

programis Sesabamisoba universitetis misiasTan: programa
Seesabameba universitetis Teoriuli fakultetis (humanitarul,
socialur mecnierebaTa, biznesis da marTvis fakulteti)
profils. misi Tematika ganisazRvreba socialur mecnierebaTa
sakiTxebis SeswavliT.

შედეგები  programis sruli kursis dasrulebisa da samagistro
naSromis dacvis  Semdeg students mieniWeba socialuri
mecnierebebis magistris akademiuri xarisxi da eqneba Sesabamisi
kvalifikacia.

 magistris xarisxi doqtoranturis safexurze swavlis
gagrZelebis saSualebas iZleva;

 samagistro programis - “satelevizio Jurnalistika -
Teoria da praqtika~ - kursdamTavrebuli unda flobdes
zogadprofesiul da profesiul momzadebas.
magistris zogadprofesiulma momzadebam unda uzrunvelyos misi
SesaZleblobebi:

 Rrmad gaigos mediis Teoriisa da praqtikis, mediaSi
arsebuli ZiriTadi problemebis arsi da sazogadoebrivi
mniSvneloba;

 miiRos profesiuli codnis mTliani sistema;
 gadaafasos dagrovili gamocdileba mediis ganviTarebis,

mecnierebis da cvalebadi socialuri praqtikis kuTxiT,
efeqturad gamoiyenos Tavisi potenciali;

 cvalos profesiuli moRvaweobis mimarTuleba mediis
meTodologiur SeswavlaSi aseve praqtikis sferoSi;

magistris profesiulma momzadebam unda uzrunvelyos:

 damoukidebeli praqtikuli saqmianoba telemediis
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sferoSi, rac gulisxmobs:
- satelevizio gadacemebis momzadebas;
- samauwyeblo mediaSi korespondentebis,

reportiorebis muSaobis specifikis codnas;
- satelevizi gadacemebis proeqtebis momzadebas;
- satelevizio gadacemis wayvanis teqnologiebis

codnas;
- satelevizio prodiuseris profesiuli saqmianobis

specifikaSi garkvevas.
 damoukidebeli Cvevebis floba analitikuri, saproeqto,

samecniero-kvleviTi moRvaweoba, romelic moiTxovs
farTo ganaTlebas mediis da Tanamedrove komunikaciis
sferoSi, rac gulisxmobs:

- im amocanebis formulirebas da gadawyvetas,
romlebic warmoiqmnebian samecniero-kvleviTi
moRvaweobisas da moiTxoven Rrma profesiul
codnas;

- konkretuli kvlevidan gamomdinare amocanebisTvis
aucilebeli kvlevis meTodebis SemuSavebas;

- saWiroebis mixedviT arsebuli meTodebis
modificirebas da axalis SemuSavebas;

- miRebuli rezultatebis damuSavebas, analizs da
gaazrebas arsebuli literaturuli monacemebis
gaTvaliswinebiT;

- bibliografiuli samuSaos Catarebas Tanamedrove
sainformacio teqnologiebis gamoyenebiT;

- Sesrulebuli samuSaos Sedegebis wardgena-angariSs
satelevizio Jurnalisturi nawarmoebis, referatis,
statiis saxiT.

- amocanebis dasmas da gadawyvetas Tavisi
profesiuli kompetenciis sferoSi;

kvalifikaciebis aRmweri (diskriptori)
a) codna da gacnobiereba – zogadad mediis da konkretulad
telemediis praqtikuli da Teoriuli sferoebis Seswavlis
safuZvelze damyarebuli codna mediis kvlevis sferoSi
inovaciuri meTodebis gamoyenebis saSualebas iZleva.
mediis kvlevis meTodebis mediaproduqtis analizis
sakiTxebSi gamoyeneba ki mediis, rogorc sazogadoebrivi
moRvaweobis sferos srulyofili Seswavlis SesaZlebelobas
iZleva. msoflio gamocdileba, mravali samecniero naSromis
Tu publikaciis gacnoba ki aucilebeli standartis mixedviT
statiebis da publikaciebis momzadebis saSualebas iZleva.
qarTul mediis istoriis manZilze dagrovili da
TanamedroveobaSi warmoebuli mravlJanrobrivi da
mmravalferovani mediaproduqtebis Teoriuli analizis
unari maTi xelaxali gaazrebis, sazogadoebriv movlenebTan
maTi mimarTebis da sworad SefasebisTvis axali
meTodologiis danergvas uwyobs xels.
b) codnis praqtikaSi gamoyenebis unari – programis
modulebiT gaTvaliswinebuli Teoriuli kvlevebi da
praqtikuli saqmianoba warmoebuli iqneba Tanamedrove
standartebis gaTvaliswinebiT. magistraturis dasrulebis
Sedegad miRebuli codna telemediaSi profesiuli saqminobis
unarebs Camouyalibebs momaval Jurnalistebs. aseve mediis
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momavali mkvlevarebi SeZleben maRalprofesiul doneze
awarmoon mediaproduqtis analizi, Sefaseba, mediis, rogorc
sazogadoebrivi da kulturologiuri institutis
saqmianobis mecnieruli kvleva. mediis istoriis da Teoriis
sakiTxebze samecniero-Teoriuli da kvleviTi naSromebis
Seqmna.
g) daskvnis unari - magisrebi gaiazreben mediis kvelvis
sakiTxebSi analizis axal meTodebs. gakeTdeba Sesabamisi
daskvnebi. ramenadac telemediis saqmianobis mecnieruli
Seswavla sakmaod iSiaTad xorcieldeba Tanemdrove mediis
kvlevis sfroSi, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba
kvlevis Sedegad swori daskvnebis gakeTebas. am daskvnebma
xeli unda Seuwyos kvlevis axali sistemebis, swori
orientirebis gansazRvras dargis Semdgomi
sistematizaciisTvis, problemebis efeqturad gadaWrisTvis.
mediaproduqtis istoriuli ganviTarebis da Tanamedrove
saxis analizi movlenis erTiani procesebis gaazrebis da
Sesabamisi daskvnebis gakeTebis SesZleblobas miscems
momaval magistrebs.
d) komunikaciis unari - programa gulisxmobs sxvadasxva
monaTesave specialobebTan (humanitaruli da xelovnebis
specialobebi) intensiur kavSirs. mis safuZvelze Seqnili
praqtikuli Jurnalisturi nawarmoebebi Tu Teoriuli
naSromebi momzaddeba am specialobebis Semswavlel
samagistro programebis magistrantebTan permanentuli
urTierTobiT (reJisorebi, operatorebi, prodiuserebi).
magistrantebs SesaZlebloba eZlevaT gamoimuSaon gunduri
muSaobisTvis saWiro profesiuli komunikaciis unar-Cvevebi.
programis Teoriuli swavlebis modulis magistrantebi ki
miiReben monawileobas adgilobriv da saerTaSoroso
konferenciebSi, simpoziumebSi da seminarebSi. ramdenadac
qarTuli mediakvlevebi ar moicavs am Tematikisadmi miZRvnil
naSromTa did raodenobas, magistrebs eqnebaT telemediis
sxvadasxva qveynebis kolegebTan urTierTobis unari,
gamoclilebis miRebis da gaziarebis mizniT. amavdroulad,
qarveli Jurnalistebis moRvaweobis gacnoba ucxoel
mecnierebs SesZleblobas miscems gaerkvnen qarTul
sinamdvileSi telemediaSi mimdinare movlenebSi, gaiazron
qarTuli sazogadoebis mSeneblobis procesSi mediis roli
da mniSvneloba da a.S.
e) swavlis unari - mediis kvlevis sferoSi uaxles
miRwevebze damyarebuli codnidan gamomdinare, magistrantebi
SesZleben axali ideebis generirebas da mimdinare
procesebSi swor orientirebas. miRebuli codna maT
daexmareba ara mxolod magistraturis doneze kvalifikaciis
srulyofaSi, aramed swavlis mesame safexurze
(doqtorantura) gadasvlisTvis momzadebaSi. mediis kvlevebis
Tematikis mqone gamocemebSi Tu mediasaSualebebSi
praqtikuli saqminobisTvis ki miRebuli codna mkvlevarebs
profesiulad daxvewili produqtis Semnis SesZleblobas
miscems. isini mediis Teoriis da istoriis mkvlevarebis
garda, gaxdebian mediakritikosebi, rac mediaproduqciis
profesiul da kvalificiur Sefasebas gulisxmobs.
samagistro programis modulis “teleJurnalitika” kursebis
gavlis Semdeg momavali praqtikosi Jurnalitebis
kvalifikacia gulisxmobs imgvari specialistebis arsebobas,
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romlebic orientirebulni iqnebian codnis mudmiv
ganaxlebaze, Tanamedrove teleproduqtis SeqmnisTvis saWiro
axali formebis moZiebaze, TviTganviTarebaze, profesiul
winsvlaze.
v) Rirebulebebi - es metad mniSvnelovani punqtia samagistro
programisTvis, ramdenadac, nebismieri mediasaSualebis
saqmianoba dakavSirebulia sazogadoebaSi sxvadasxva saxis
Rirebulebebis Seqmnis, damkvidrebis da ganmtkicebisTvis. am
RirebulebaTa sistemis SeqmnaSi gansakuTrebuli roli
akisria telemedias da im produqcias, romelic gadaicema
satelevizio eTerSi. Sesabamisad, samagistro programa
gulisxmobs imgvari specialistebis momzadebas, romlebic
erTgulni iqnebian saerTaSoriso normebiT aRiarebuli
Jurnalisturi eTikis da im Rirebulebebis, rasac emsaxureba
sityvis da gamoxatvis Tavisufleba, adamianuri da
pirovnuli Rirebulebebi, erovnuli, eTikuri, moraluri
Rirebulebebi, gansxvavebuli azris, erovnuli, eTnikuri
Rirebulebebis pativiscema, kulturul faseulobaTA
gafrTxileba da dacva, umciresobaTa pativiscema da sxva
saxis Rirebulebebi,  Zaladobis  da sazogadoebaze
negatiuri zemoqmedebis uaryofa da humanuri, demokratiuli
da liberaluri Rirebulebebis erTguleba.
RirebulebaTa sistema gansxvavebuli iyo telemediis
ganviTrebis sxvadasxva etapze da samagistro programis
farglebSi Seqmnili Jurnalituri nawarmoebebi Tu
Teoriuli naSomebi swored am Rirebulebebis Cvenebas
kvlevas isaxvas miznad.
magistris pasuxismgeblobaa imgvari teleproduqtis da
Teoriuli naSormebis Seqmna, romlebic ar iqneba romelime
gabatonebuli ideologiis gavlenis qveS.

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

პროგრამის
განვითარება

შემდგომ აკადემიურ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
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კულტურული ტურიზმი

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის
საგანმანათლებლო პროგრამა

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

კულტურული ტურიზმი

საფეხური მაგისტრატურა

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

ტურიზმის მაგისტრი
(კულტურულ ტურიზმში)

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

120 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა 4 სემესტრი.

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

საქართველოში  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობაა –
ერთიანი  ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება.
სამაგისტრო პროგრამაზე  ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს
ბაკალავრის, მასთან გათანაბრებული ან მეტი აკადემიური
ხარისხი – სასურველია ჰქონდეს ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრის  აკადემიური  ხარისხი. პროგრამაზე მისაღებად
სამუშაო გამოცდილება  სავალდებულო არ არის.
მაგისტრობის კანდიდატი უნდა ფლობდეს უცხო ენას
(ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) BB2 დონეზე
მაინც.

დასაქმების სფერო 1. პროფესიული კოლეჯები (ტურიზმის სპეციალობით);

2. სასწავლო ინსტიტუტები;
3. ტურისტული სააგენტოები;
4. ტუროპერატორული კომპანიები;
5. ტურიზმისა და რეკრეაციის შემსწავლელი სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრები და ლაბორატორიები;
6. კურორტებისა და ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტი;
7. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო.

პროგრამის მიზანი ,,კულტურული ტურიზმი” სამაგისტრო პროგრამა
შეესაბამება საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიაში
ფორმულირებულ მიზნებს, რამდენადაც მისი თემატიკა
განისაზღვრება კულტურული ტურიზმის საკითხებით.

უნივერსიტეტის კულტუროლოგიური,
ხელოვნებათმცოდნეობითი და მენჯმენტის სპეციფიკა
უზრუნველყოფს აღნიშნული მიმართულების არსებობას.

პროგრამის მიზანია კულტურული ტურიზმის სფეროში
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება,
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რომლებიც ტურიზმის სტრუქტურებში მუშაობისას
შეძლებენ ტურიზმის სფეროში არსებული პრობლემების
გამოკვეთას და ოპტიმალურ გადაწყვეტას.
ამ მხრივ, თანამედროვეობის უმთავრესი ამოცანაა
კულტურული მემკვიდრეობის უნიკალური ძეგლების,
ქართული მართლმადიდებლური რიტუალების,
ტრადიციული თავისებურებებისა და ფენომენების
შენარჩუნება-კონსერვაცია, რაც საბოლოო ჯამში, ქვეყნის
(რეგიონის) ტურისტულ-რეკრეაციული ინდუსტრიის
განვითარებისა და სტაციონარული მენეჯმენტის
საფუძველს წარმოადგენს.

დღეს, როდესაც მსოფლიო ტურისტულ ბაზარზე
საქართველო ცდილობს გარკვეული ადგილის
დამკვიდრებას, სწორედ კულტურული ტურიზმის
სეგმენტის წინწაწევა გახდება ხელშემწყობი ფაქტორი
ქართული სახელმწიფოს პოპულარიზაციის საქმეში.
ამიტომაც, ჩვენს ქვეყანაში არსებული მრავალფეროვანი
კულტურულ ტურისტული პროდუქტის ხარისხობრივი
მახასიათებლების გამოვლენა და საერთაშორისო
ტურისტულ ბაზრზე კვალიფიციურად გატანა ახალი
ტურისტული ნაკადების შემოსვლას შეუწყობს ხელს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ
საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე ჩამოსულთა შორის 70

% სწორედ კულტურული ტურიზმითაა დაინტერესებული.
პროგრამის მნიშვნელობაც სწორედ იმაში მდგომარეობს,

რომ საერთაშორისო ტურისტული ბაზრის მოცემულ
სეგმენტზე კულტურულ-ტურისტული პროდუქტის მცოდნე
სპეციალისტების მიერ დამუშავებული კონკურენტ-
უნარიანი ტურპაკეტების მიწოდება განხორციელდეს.

ხარისხიანი ტურიზმისთვის აუცილებელი პირობაა,
კარგად შენახული მატერიალური და არამატერიალირი
კულტურული მემკვიდრეობა. ასევე აუცილებელია
ტურისტების, ადგილობრივი მოსახლეობისა და
ტურისტული კომპანიების მოთხოვნილებათა
დაკმაყოფილება. იუნესკოს წარმოდგენით ხარისხიანი
ტურიზმი არის ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს
კულტურული მრავალფეროვნებისა და კულტურული
მემკვიდრეობის შენახვასა და განვითარებას. აპირობებს
კულტურათა შორის დიალოგს, შეაქვს თავის ღვაწლი
გაეროს მიერ დასახულ ათასწლეულის განვითარების
პროგრამაში, რომელშიც პრიორიტეტულია სიღარიბის
დაძლევა.
პროგრამაში ,,კულტურული ტურიზმი”:

 მაგისტრები სიღრმისეულად გაანალიზებენ საზოგადოებაში
კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის ობიექტებს.
მათ შორის მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის
მნიშვნელობის ცენტრებს.

 გათვალისწინებულია, როგორც საეტაპო მნიშვნელობის
მსოფლიოს უნიკალური მატერიალური და სულიერი
მემკვიდრეობის ძეგლების, ეთნოგრაფიული ჩანახატებისა
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და ტრადიციების კულტურულ-ტურისტული
თავისებურებების წარმოჩენა, ასევე ადგილობრივი
ანალოგიური რესურსების ანალიზი და უცხოეთში
აპრობირებული მეთოდებით მათი ტურისტულ
ინდუსტრიაში დანერგვა.

 განიხილება კულტურული ტურიზმის სტრატეგიულ
მენეჯმენტთან და ბაზრის მარკეტინგთან დაკავშირებული
ცალკეული სპექტრის სამეცნიერო-პრაქტიკული ანალიზი.

 მაგისტრანტები ღებულობენ მონაწილეობას სამეცნიერო
კონფერენციებში, დისკუსიებსა და დებატებში.

 მაგისტრანტები დაეუფლებიან თეორიული და
სოციოლოგიური კვლევის შედეგების კონპელაციური
დამუშავების ტექნოლოგიებს და უზრუნველყოფენ მინიმუმ
ერთი სამეცნიერო პუბლიკაციის წარმოებას მეცნიერ-
ხელმძღვანელთან ერთად.

 პროგრამის განმავლობაში სტუდენტები ბაკალავრებთან
სპეციალურ დისციპლინაში ჩაატარებენ თეორიულ-

პრაქტიკულ ლექციას, რომელსაც შემდგომ საჯაროდ
განიხილავენ.

 საბოლოოდ სპეციალურად შედგენილი და დამტკიცებული
სახელწოდებისა და გეგმის საფუძველზე ასრულებენ
სამაგისტრო ნაშრომს.

შედეგები ა) ცოდნა და გაცნობიერება
სწავლების მეორე საფეხურის კურსდამთავრებული-
მაგისტრის ცოდნის დონე უზრუნველყოფს:
• ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნის სისტემატიზაციას
და თეორიული კვლევის მიმართულებების განმტკიცებას;
• საქართველოს კულტურული ტურიზმის ბაზრის
სეგმენტზე ორიგინალურ იდეების დაგეგმვასა და
განზოგადოებას;
• კულტურული ტურიზმისათვის დამახასიათებელი
სპეციფიკური პრობლემების (სოციალური, ეკონომიკური,
კულტურული, ეკოლოგიური და სხვ.) იდენტიფიკაციას და
გადაჭრის ღონისძიებების დაგეგმვას;
• კულტურული ტურიზმის ცალკეულ სფეროებში
მენეჯმენტის ოპტიმალური ვარიანტების შემუშავებას.

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
• კულტურული ტურიზმის რესურსების რაციონალური
ათვისება და პრაქტიკაში დანერგვის შესაძლებლობა;
• კულტურულ სივრცეში თვისობრივი შემეცნებით-

ტურისტული მახასიათებლების გამოვლენა და
ოპტიმალური რეალიზაცია;
• სოციო-კულტურული გარემოს რეგულირების
მეცნიერულად დასაბუთებული ღონისძიების შემუშავება
და მის პრაქტიკაში დანერგვა;
• ტურისტული პროდუქტის დამუშავება, მასზე ფასის
შედგენა, სარეალიზაციო ადგილის შერჩევა და პროდუქტის
ბაზარზე წინ წაწევა;
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• ინფრასტრუქტურის ელემენტების კულტურული
ტურიზმის სისტემაში შეთავსება,პრაქტიკაში დანერგვა და
ეკონომიკური სარგებლიანობის მიღწევა.

გ) დასკვნის უნარი
• აპრობირებული სამეცნიერო-პრაქტიკული მეთოდებით
კულტურული ტურიზმის მიმართულებით საკვლევი
სამუშაოების ჩატარება;
• კულტურული ტურიზმის კონკრეტულ სეგმენტზე
დასახული ამოცანების გადაწყვეტის ალტერნატიული
გზების შემოთავაზების საშუალება;
• კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტის პროექტების
შემუშავებისას კრიტიკული ანალიზისა და ინფორმაციის
სინთეზის უნარების ჩამოყალიბება;
• ინოვაციური მართვის სისტემებში გამოყენებული
მეთოდების დანერგვა მოპოვებული ინფორმაციების
სინთეზის პროცესში.

დ) კომუნიკაციის უნარი
შეძენილი უნარ-ჩვევებისა და კომპენტენციების
საფუძველზე უზრუნველყოფს:
• კულტურული ტურიზმის თემატიკაზე ჩატარებული
სამეცნიერო კვლევების პრეზენტირებას, როგორც
კოლეგების წრეში, ასევე დაინტრესებულ
საზოგადოებისათვის;
• კულტურული ტურიზმის სეგმენტში
განხორციელებული კვლევის შედეგების
არგუმენტირებული სამეცნიერო-პრაქტიკული დასაბუთება
მაღალ აკადემიურ დონეზე;
• საინფორმაციო-კომუნიკაციის საშუალებებით, როგორც
ადგილობრივ, ასევე უცხოელ კოლეგებთან კომუნიკაციის
დამყარება ტურიზმში ახლი საინფორმაციო მიღწევების
გაცვლის მიზნით.

• მონათესავე სფეროებში (მომსახურებისა და
ბუნებათმცოდნეობის დარგები) თეორიული და
პრაქტიკული საქმიანობის გონივრულ წარმართვას;
• სოციალურ-ეკონომიკური და ბიზნესის ცალკეული
კომპონენტების გრძელვადიანი პროგნოზირების
უზრუნველყოფა;

ე) სწავლის უნარი
მაგისტრანტი სასწავლო პროგრამის ათვისების შესაბამისად
დამოუკიდებლად გააცნობიერებს:
• სასწავლო დისციპლინებით გათვალისწინებული
სამეცნიერო-პრაქტიკული ინფორმაციას;
• კულტურული გარემოს ტექნოგენური რესურსების
ანთროპოგენური მოდიფიკაციების ეფექტურ რეალიზაციას;
• ტურისტულ-რეკრეაციული სისტემების რეგულირება-
მართვის პრინციპებს;
• კულტურული ტურიზმის ინდუსტრიაში კვლევების
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შედეგების საფუძველზე სწორი დასკვნების გამოტანასა და
მათი დასაბუთების გამომუშავებას, განათლების მაღალი
ხარისხის საფეხურის მიღწევას;
• სამეცნიერო და პრაქტიკული საქმიანობის უტყუარი
ალღოს გამომუშავებას, მიღებული შედეგების ობიექტურ
შეფასებების მიღწევას

ვ) ღირებულებები
მაგისტრის აკადემიური ხარისხის სპეციალისტი
კულტურული ტურიზმის მართვის შესახებ ღრმა ცოდნის
მიღების შესაბამისად შეძლებს:
• კულტურულ გარემოში არსებული ტურისტული
რესურსების ხარისხობრივი (უნიკალური) მახასიათებლების
წარმოჩენას და პოპულარიზაციას ადგილობრივ
ტურისტულ ბაზრზე;
• კულტურული ტურიზმის პროდუქტის შეფასებისას
კოლეგების გამოცდილებების გაზიარებას და კულტურული
ტურიზმის ფასეულობათა სისტემაში აპრობაცია გავლილი
ღირებულებების დანერგვას.
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ხელოვნების მენეჯმენტი

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის
საგანმანათლებლო პროგრამა

საგანამანათლებლო
პროგრამის სახელწოდება

ხელოვნების მენეჯმენტი

საფეხური მაგისტრატურა

პროგრამის ტიპი აკადემიური; ძირითადი

სწავლების ენა ქართული

მისანიჭებებლი
კვალიფიკაცია

მენეჯმენტის მაგისტრი,
(ხელოვნების მენეჯმენტი)

პროგრამის მოცულობა
კრედიტებით

120 კრედიტი

სწავლის ხანგრძლივობა 4 სემესტრი.

პროგრამაზე დაშვების
წინაპირობა

საქართველოში  მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
სამაგისტრო პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობაა –
ერთიანი  ეროვნული სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება.
სამაგისტრო პროგრამაზე  ჩარიცხვის მსურველს უნდა ჰქონდეს
ბაკალავრის, მასთან გათანაბრებული ან მეტი აკადემიური
ხარისხი – სასურველია ჰქონდეს ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრის  აკადემიური  ხარისხი. პროგრამაზე მისაღებად
სამუშაო გამოცდილება  სავალდებულო არ არის. მაგისტრობის
კანდიდატი უნდა ფლობდეს ერთ–ერთ  უცხო ენას (ინგლისური,
გერმანული, ფრანგული, რუსული) B2 დონეზე.

დასაქმების სფერო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებისა და შესაბამისი
აკადემიური ხარისხის მიღების შემდეგ მაგისტრის
საქმიანობა უპირატესად ხორციელდება კულტურისა და
ხელოვნების სფეროს ორგანიზაციებში, აგრეთვე სხვა
პროფილის არაკომერციულ და კომერციულ ორგანიზაციებში
მაღალი და საშუალო მმართველობითი რგოლის შესაბამის
თანამდებიბეზე, აგრეთვე სახელმწიფო მართვის სისტემაში.
მათი საქმიანობის ძირითადი სახეებია: საორგანიზაციო-
მმართველობითი, ადმინისტრაციულ-სამეურნეო,
საინფორმაციო-ანალიტიკური, საკონსულტაციო-ექსპერტული,
სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური და სხვა სახის
საქმიანობა.

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს
შესაძლებლობა აქვთ გააგრძელონ სწავლა დოქტორანტურაში ან
იმუშაონ კომპეტენციების მიხედვით კულტურისა და
ხელოვნების სფეროს სხვადასხვა ინსტიტუციებში.

პროგრამის მიზანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ხელოვნების
მენეჯმენტი” შემუშავდა საქართველოს შოთა რუსთაველის
თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და
მართვის ფაკულტეტზე. კულტურისა და ხელოვნების სფეროს
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მართვის საკითხების კვლევა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
სპეციალისტების, მათ შორის, დარგის მართვის მაგისტრის
აკადემიური ხარისხის მქონე კადრების მომზადება სრულად
შეესაბამება უნივერსიტეტის მისიას.
სამაგისტრო პროგრამის ,,ხელოვნების მენეჯმენტი”
მიზანია მომზადდეს მაღალი კვალიფიკაციის მქონე
სპეციალისტი, რომელსაც ექნება როგორც ზოგადად მართვის,
ისე კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფეროში თეორიული
და პრაქტიკული საკითხების ცოდნა, დარგში მიმდინარე
მოვლენებისა და პროცესების ადეკვატური შეფასებისა და
სათანადო დასკვნების გაკეთების უნარ-ჩვევები, რაც ასახვას
ჰპოვებს მაგისტრანტის მიერ მომზადებულ საკვალიფიკაციო
ნაშრომში და გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებში.
საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ
მაგისტრანტს საფუძვლიანად ეცოდინება არა მხოლოდ მართვის
თეორია და პრაქტიკა, მსოფლიოში არსებულ უახლეს მიღწევები
და გამოცდილება, არამედ, საქართველოს კულტურისა და
ხელოვნების, ან მისი ამა თუ იმ მიმართულების (თეატრი, კინო,
საგამომცემლო და სამუზეუმო საქმე და ა.შ.) მართვის სპეციფიკა
და თავისებურებები.

პროგრამა მიზნად ისახავს მაგისტრანტში განავითაროს
მეცნიერული აზროვნების, აქტუალური საკითხების
გამოკვეთის, მათი კვლევისა და მართვა-რეგულირების უნარ-
ჩვევები. საგანმანათლებლო პროგრამის უმნიშვნელოვანესი
დანიშნულებაა კულტურისა და ხელოვნების მართვის
საკითხებში კარგად გათვითცნობიერებული მენეჯერის,
მეცნიერული უნარ-ჩვევების მქონე სპეციალისტის მომზადება,
რომელსაც შეეძლება შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების
სხვებისათვის გაცნობა და გადაცემა.

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მაგისტრანტი
შეძლებს:

• თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული
სრულყოფისათვის აუცილებელი სპეციალური დისციპლინების
სიღრმისეულ დაუფლებას;

• სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების ანალიზის
თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიათა ათვისებას;

• კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფეროში
აქტუალური პრობლემების გამოკვეთასა და სრულფასოვან
ანალიზს;

• ანალიტიკური აზროვნების განვითარებას.
მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლობო პროგრამის
აქტუალურობა და მნიშვნელობა, რადგან ბაზარზე მზარდი
მოთხოვნის მიუხედავად, საქართველოში კულტურისა და
ხელოვნების მართვის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე
სპეციალისტების საგრძნობი დეფიციტია. საქართველოში
კულტურისა და ხელოვნების სფეროს მართვის მაგისტრის
აკადემიური ხარისხის მქონე კადრების მომზადების
აუციელებლობა განპირობებულია:
• ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი
ხელისუფლების მართვის საშუალო და დაბალი რგოლების
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შესაბამის თანამდებობებზე მაღალკვალიფიციური
სპეციალისტების მოზიდვის აუცილებლობით;
• საბაზრო ეკონომიკის პირობებში კულტურისა და
ხელოვნების სფეროს როგორც არაკომერციული ისე
კომერციული სექტორების განვითარების ინტერესებით;
• საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებში
მართვის სპეციალისტების საჭიროებით;
წარმოდგენილი სამაგისტრო პროგრამის წარმატებით
განხორციელების განმაპირობებელი ფაქტორებია:
• შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის
აკადემიური პერსონალი, რომელიც საფუძვლიანად იცნობს
კულტურისა და ხელოვნების დარგის განვითარების ისტორიას,
თანამედროვე მდგომარეობასა და პერსპექტივებს, აგრეთვე
მართვის თეორიასა და პრაქტიკას;
• უნივერსიტეტში არსებული კარგი მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა;
• საქართელოში კულტურისა და ხელოვნების დარგის
/ქვედარგების/ მართვის დოქტორის ხარისხის დაუფლების
მსურველთა არსებობა;

• აუცილებლობის შემთხვევაში პროგრამის ზოგიერთი
კომპონენტის საზღვარეთულ უნივერსიტეტებში გავლის
შესაძლებლობა.

შედეგები ა) ცოდნა და გაცნობიერება:
მაგისტრი ფლობს:
 მენეჯმენტის არსისა და სოციალური მნიშვნელობის,
კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მენეჯერის საქმიანობის
სიღმისეულ ცოდნას;
 კვლევისა და მართვის თანამედროვე მეთოდების,
მარკეტინგის მენეჯმენტის, კონფლიქტებისა და რისკების
მართვის, ანტიკრიზისული და ინოვაციური მენეჯმენტის,
ხელმძღვანელობის სტილისა და მართვის ეფექტიანობის,
არაკომერციული ორგანიზაციებისა და კულტურისა და
ხელოვნების სფეროს მართვის შესახებ ღრმა ცოდნას;
 სრულ ინფორმაციას მსოფლიოსა და საქართველოში
კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მიმდინარე
თანამედროვე ტენდენციებსა და მართვის სისტემებს.
 მართვის, ეროვნულ ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა
და მოვლენების შესახებ, რაც აუცილებელია სწორი
მენეჯერული გადაწყვეტილებების მისაღებად.

მაგისტრი გარკვეულია:
• საქართველოს კულტურისა და ხელოვნების
განვითარების ისტორიის, თანამედროვე მდგომარეობისა და
პერსპექტივების,   აღნიშნული სფეროს ეფექტიანი მართვის,
ორგანიზაციული სტრუქტურის სრულყოფის საკვანძო
საკითხებში.

მაგისტრს გაცნობიერებული აქვს:
• პროფესიული ცოდნის მთლიანი სისტემის, მენეჯმენტის
თანამედროვე კონცეფციების, სტრატეგიებისა და
მიდგომების, მართვის  ძირითადი ფუნქციების შინაარსი და
მოთხოვნები.
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ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
მაგისტრს შეუძლია:
 უპირატესად კულტურისა და ხელოვნების სფეროში მართვისა
და ადმინისტრირების საკვანძო საკითხებთან
დაკავშირებული ამოცანების დაგეგმვა და პროფესიულ
დონეზე დამოუკიდებლად განხორციელება კვლევის
უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

• აუცილებლობის  შემთხვევაში, შეძენილი გამოცდილების
მეცნიერების განვითარებისა და ცვალებადი სოციალური
პრაქტიკის გათვალისწინებით გადაფასება, თავისი
ინტელექტუალური პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენება;
• კულტურისა და ხელოვნების სფეროს პროექტებისა და
პროგრამების შედგენა და რეალიზების პროცესში აქტიურად
მონაწილეობა;

მაგისტრი ფლობს:
• მენეჯერის, ანალიტიკური, სამეცნიერო-კვლევითი და
სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობისათვის აუცილებელ
უნარ-ჩვევებს;
 რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების
ანალიზის, მოსაზრებების ჩამოყალიბებისა და
დაინტერესებული და უფლებამოსილი პირებისათვის კვლევის
შედეგების გაცნობის უნარს.
გ) არგუმენტირებული დასკვნის გაკეთების უნარი:
• კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფეროში არსებული
მნიშვნელოვანი პრობლემების და კონკრეტული
სიტუაციების, უახლესი ინფორმაციისა და მონაცემების
სისტემური ანალიზის, შეფასებისა და განზოგადების
საფუძველზე ლოგიკური დასკვნების გაკეთების უნარი;
• რთული, არასრული და წინააღმდეგობრივი მონაცემების
ანალიზის, მოსაზრებების ჩამოყალიბებისა და
დაინტერესებული და უფლებამოსილი პირებისათვის კვლევის
შედეგების გაცნობის უნარი.
დ) კომუნიკაციის უნარი:
• თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების თავისუფლად და შემოქმედებითად
გამოყენების საფუძველზე კულტურისა და  ხელოვნების
მართვის საკითხებზე მოხსენებების, ანგარიშების,
რეფერატების, სტატიების წერილობითი სახით  მომზადების
უნარი;
• კულტურისა და ხელოვნების მართვის საკითხებზე

აკადემიურ წრეებსა  და  სპეციალისტებთან კომპეტენტურად
მსჯელობის, აგრეთვე, საკუთარი მოსაზრებების როგორც
მშობლიურ, ასევე უცხო ენაზე (ენებზე)  პრეზენტაციის
უნარი.
ე) სწავლის უნარი:
• სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და
განხორციელების, მიღებული ცოდნის გაღრმავების უნარი;
• სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით
ბიზნესის ადმინისტრირების (ხელოვნების მენეჯმენტი) შესახებ
ახალი, ზოგადი და პროფესიული ცოდნის შეძენის უნარი;
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• მეცნიერისა და პედაგოგის უნარ-ჩვევები, რაც
კვალიფიკაციის შემდგომი ამაღლების და უმაღლესი
განათლების მომდევნო საფეხურზე (დოქტორანტურაში)
სწავლის გაგრძელების საშუალებას იძლევა.
ვ) ღირებულებები - კულტურისა და ხელოვნების მართვის
სფეროში ღირებულებებისადმი თავისი და მასთან
ურთიერთობაში მყოფთა დამოკიდებულების შეფასება და
ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა.

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

Sefaseba

samagistro programis farglebSi studentis codnis Sefaseba xdeba ori
standartiT:

1. saswavlo komponentebis (moduli, kursi) Sefaseba xdeba
saqarTveloSi moqmedi samarTlebrivi regulaciebis (saqarTvelos
ganaTlebisa da mecnierebis ministris brZaneba #3 05.01.2007 –
sworeba #785 – 21.09.2009) Sesabamisad:

dadebiTi Sefasebebi:

A friadi - maqsimaluri Sefasebis 91% da meti;
B Zalian kargi - maqsimaluri Sefasebis 81-90%;
C kargi - maqsimaluri Sefasebis 71-80%;
D damakmayofilebeli - maqsimaluri Sefasebis 61-70%;
E sakmarisi - maqsimaluri Sefasebis 51-60%;

uaryofiT Sefasebebi:

FX ver Caabara - maqsimaluri Sefasebis 41-50%, rac niSnavs, rom
students Casabareblad meti muSaoba sWirdeba da eZleva
damoukidebeli muSaobiT   damatebiT gamocdaze  erTxel gasvlis
ufleba.
F CaiWra - maqsimaluri Sefasebis 40% da naklebi, rac niSnavs, rom
studentis mier Catarebuli samuSao ar aris sakmarisi da mas sagani
axlidan aqvs Sesaswavli.

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

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

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური შესაძლო
ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე 5
1.4. სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების დაცვა 10
2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების, ვიზუალური
მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

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

prezentacia _ 30 qula

1. zepiri prezentacia _ 10 qula (jgufis TiToeuli wevri
warmoadgens proeqtis sakuTar namuSevars)

2. proeqtis saerTo Sefaseba _ 10 qula (yvelas emateba 10 qula)
3. kamaTisa da dacvis unari _ 10 qula
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doqtorantura
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xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis (koncentraciebiT: Teatrmcodneoba,
kinomcodneoba, qoreologia, xelovnebaTmcodneoba)

sadoqtoro programis

zogadi daxasiaTeba

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis
ZiriTadi misiis Sesabamisad, humanitaruli mecnierebebis erTi sferos _
xelovnebis istoriisa da Teoriis kvleva da xelovnebaTmcodneobiTi
dargebis ganviTareba winamdebare programis mizania. sadoqtoro programa
miznad isaxavs xelovnebis dargebis – Teatris, kinos, qoreografiis, saxviTi
xelovnebisa da arqiteqturis kvlevas  da am sferoSi axali codnis Seqmnas.

xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis sadoqtoro programის amocanaa
magistraturis Semdgomi donis maRalkvalificiuri kadrebis momzadeba,
samecniero-kvleviTi da pedagogiuri muSaobisaTvis.

sadoqtoro programa moicavs 180 kredits da Sedgeba saswavlo da kvleviTi
komponentebisgan:

3. saswavlo komponenti (60 krediti);
4. kvleviTi komponenti (120 krediti) – es komponenti gulisxmobs

disertaciis, anu kvleviTi naSromis Sesrulebas, romelic unda
asaxavdes kvlevis dasabuTebul Sedegebs da wvlili Sehqondes
dargis ganviTarebaSi da  mis  dacvas/ sajaro prezentacias.

“xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis” sadoqtoro programa moicavs
Semdeg programul koncentraciebs:

Teatrmcodneoba, kinomcodneoba, qoreologia, xelovnebaTmcodneoba

sadoqtoro programis TiToeuli programuli koncentracia aviTarebs dargis
maxasiaTebel specifiur Taviseburebebs da Seicavs konkretul kvleviT
problematikas. Tumca, maT aerTianebT 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.

SeniSvna: programuli koncentraciebi maTi moculobisa da masStaburi
verbaluri aRweris gaTvaliswinebiT,  studentTaTvis aRqmis TvalsazrisiT
raime sirTuleebis Tavidan asacileblad, qvemoT moxseniebulia terminiT
”programa”.
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dasaxeleba
xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebi

mimarTuleba humanitaruli mecnierebebi

uag-is safexuri/
usp-s tipi

doqtoranturis  akademiuri safexuris saganmanaTleblo
programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri
xarisxi

xelovnebaTmcodneobis doqtori
PhD in  Arts Sciences

programis
xelmZRvanelebi Tamar bokuCava, sruli profesori.

t.93-42-34; mob. 899-41-90-95,
e-mail:tbokuchava@hotmail.com
lela oCiauri, sruli profesori.
t.; 324645. mob. 899578174, 877288775.
e-mail: teklataia@yahoo.com
lelaochiauri@gmail.com
nato gengiuri, sruli profesori.
t. 99 75 41; mob. 893 24 42 78; 895 30 50 47
e-mail: natogengiuri@gmail.com
anano samsonaZe, asocirebuli profesori.
t. 95-96-64; mob. 893-55-15-36
e-mail- ananosamsonadze@mail.ru

programis
moculoba
kreditebiT

180 krediti

programaze
daSvebis
winapiroba

xelovnebaTmcodneobis magistris kvaifikacia (MA in Arts
History ), doqtorantobis kandidati unda flobdes ucxo
enas (inglisuri, germanuli, franguli, rusuli) B2 doneze
mainc da gaiaros gasaubreba specialobaSi.

analogia Teatris, kinos, qoreografiis da xelovnebis istoria
(arqiteqturisa da sxviTi xelovnebis istoria) msoflios
wamyvani universitetebis samecniero mimarTulebaTa rigSia
(ix. danarTi). magram am programis zusti analogi, rac
gamoixateboda konkretul  samecniero TematikaSi, CvenTvis
cnobil sxva universitetebSi  ar moipoveba.
programa SemuSavebulia saqarTvelos SoTa rusTavelis
Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis sruli
profesorebis mier.

programaSi
CarTuli
akademiuri

personali

Teatrmcodneobა:
T. bokuCava, sruli profesori
m. kalamdariSvili, sruli profesori
g. cqitiSvili,  asocirebuli profesori;
m. goSaZe,  asocirebuli profesori;
m. kiknaZe,  asocirebuli profesori;

kinomcodneobა:
l. oCiauri, sruli profesori



73

g. gvaxaria, sruli profesori
z. doliZe, sruli profesori
T. xatiaSvili,  asocirebuli profesori;
i. demetraZe,  asocirebuli profesori;

qoreologia:
a. samsonaZe, asocirebuli profesori;
n. sanadiraZe, asocirebuli profesori;
m. goSaZe, asocirebuli profesori;

xelovnebaTmcodneobა:
n. gengiuri,  sruli profesori
i. abesaZe, sruli profesori
e. kiknaZe,  asocirebuli profesori
m. tuRuSi,  sruli profesori

mowveuli pedagogebi:
m. lekboraSvili, xelovnebaTmcodneobis doqtori
m. levaniZe, xelovnebaTmcodneobis doqtori
q. kinwuraSvili, xelovnebaTmcodneobis doqtori
m. turiaSvili, xelovnebaTmcodneobis doqtori
n. qavTaria,  xelovnebaTmcodneobis doqtori
T. vefxvaZe, humanitarul mecnierebaTa doqtori
T. qamuSaZe, xelovnebaTmcodneobis doqtori
z. cucqiriZe, pedagogiur mecnierebaTa doqtori
g. msxilaZe, filosofiis doqtori

programa iTvaliswinebs samecniero da saswavlo
TanamSromlobas iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo
universitetTan, ap. quTaTelaZis sax. Tbilisis samxatvro
akademiasTan. risi safuZvelicaa maTTan gaformebuli
urTierTTanamSromlobis memorandumebis rigi punqtebi.
doqtorantis sakvlevi Temidan gamomdinare SesaZlebelia
TanaxelmZRvanelad an konsultantad mowveul iqnen
dargis konkretuli sferos specialistebi.

doqtorantTa
raodenoba

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan
gamomdinare, SesaZlebelia 12 doqtorantis miReba.

დახასიათება saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis ZiriTadi misiis Sesabamisad, humanitaruli
mecnierebebis erTi sferos _ xelovnebis istoriisa da
Teoriis kvleva da xelovnebaTmcodneobiTi dargebis
ganviTareba winamdebare programis mizania. sadoqtoro
programa miznad isaxavs xelovnebis dargebis – Teatris, kinos,
qoreografiis, saxviTi xelovnebisa da arqiteqturis kvlevas
da am sferoSi axali codnis Seqmnas.

xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis sadoqtoro programის
amocanaa magistraturis Semdgomi donis maRalkvalificiuri
kadrebis momzadeba, samecniero-kvleviTi da pedagogiuri
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muSaobisaTvis.

sadoqtoro programa moicavs 180 kredits da Sedgeba saswavlo
da kvleviTi komponentebisgan:

5. saswavlo komponenti (60 krediti);
6. kvleviTi komponenti (120 krediti) – es komponenti

gulisxmobs  disertaciis, anu kvleviTi naSromis
Sesrulebas, romelic unda asaxavdes kvlevis
dasabuTebul Sedegebs da wvlili Sehqondes dargis
ganviTarebaSi da  mis  dacvas/ sajaro prezentacias.

“xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis” sadoqtoro programa
moicavs Semdeg Semdeg programul koncentraciebs:

Teatrmcodneoba

kinomcodneoba

qoreologia

xelovnebaTmcodneoba

sadoqtoro programis TiToeuli koncentraciა:

a aაviTarebs dargis maxasiaTebel specifiur Taviseburebebs da
Seicavs konkretul kvleviT problematikas. Tumca, maT
aerTianebT swavlebisa da kvlevis erTiani principi,
romelic xorcieldeba yoveli mimarTulebisTvis

niSandoblivi da aucilebeli meTodologiiT. Sesabamisad,
programaSi qvemoT detalurad aris warmodgenili

TiToeuli mimarTulebis verbaluri aRwera, miznebi,
Sedegebi da kompetenciebi Sesabamisi saswavlo gegmebisa

da Sefasebis sistemis TanxlebiT.
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დახასიათება კონცენტრაციების მიხედვით

პროგრამული კონცენტრაცია: Teatrmcodneoba

PhD in  Arts Sciences ( Theatre Sciences )

sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba

programis mizani
programa amzadebs mecnier-mkvlevarebs Teatrmcodnis zogadi
kvalifikaciiT, aseve saSualebas aZlevs doqtorantebs programaSi
gaerTianebul sam mimarTulebaSi warmodgenili sagnebis meSveobiT,
sakmaod zustad gansazRvros Tavisi samecniero interesi Teatris
istoriuli Tu Teoriuli aspeqtebis Sesawavlisa da maTi  sxvadsxva
meTodologiuri midgomiT kvlevis TvalsazrisiT. Teatrmcodnis
kvalifikaciis sadoqtoro done gulisxmobs Teatris, rogorc
xelovnebisa da kulturis erT-erTi uZvelesi da umniSvnelovanesi
sinTezuri dargis mecnierul kvlevas. dramisa da Teatris istoriisa da
Teoriis kvleva, xelovnebaTmocdneobis istoriaSi uZvelesi droidan
damkvidrda. Tavdapirvelad, kerZod ki Zveli welTaRricxvis V
saukunidan, is arsebobda rogorc xelovnebis filosofiisa da poetikis,
aseve literaturaTmcodneobis nawili.  XIX-XX saukuneebidan
Tearmcodneoba Teatris Semswavlel damoukidebel mecnierebad
yalibdeba, romelic sxvadsxva meTodolgiuri midgomebiT ikvlevs
Teatris istorias, Teoriasa da praqtikas. XX saukuneSi Teatris
Semswavleli mecniereba mdidrdeba sxvdsxva saxis, maT Soris
interdisciplinaruli midgomebiTa da meTodologiebiT. Teatris
Semswavleli Tanamedrove mecniereba xelovnebaTmcodneobis erT erTi
ganviTarebuli da mravlganxriani dargia, struqturalisturi,
postriqturalisturi, anTropologiuri, semiologiuri da sxva
midgomebis safuZvelze is warmatebiT ikvlevs Teatrs, rogorc
mxatvrulsa da socialur fenomens.

programis koncefcia: sadoqtoro programis studenti I semestris
dasawyisSi irCevs programiT SemoTavazebuli modulebidan erT-erTs.
yoveli konkretuli moduli  da masSi Semavali disciplinebi exeba im
kvleviT problemebs, romelzec muSaobs konkretuli profesori da
romeli mimarTulebiTac mas surs miiRos doqtorantebi. imavdroulad
studentma unda airCios sadoqtoro kvlevis Tema da xelmZRvaneli.
studenti amzadebs disertaciis proeqts da warudgens sadisertacio
sabWos ara ugvianes III semestris dasawyisisa.
Teatrmcodneobis sadoqtoro programa iTvaliswinebs sam ZiriTad
saswavlo-kleviT mimarTulebas:

1. msoflio Teatris istoriis, Teatrisa da dramis Teoriisa da
Tanamedrove qarTuli Teatris modulebis saxiT.  es sami mimarTuleba
asaxavs Teatris kvlevis zogad SesaZlo mimarTulebebs da saSualebas
aZlevs doqtorants gaakeTos informirebuli arCevani. msoflio Teatris
mimarTulebis saxelwodebaa `msoflio Teatri - epoqebi, etapebi,
aspeqtebi~. saxelwodebis aseTi definicia ganpirobebulia Teatris
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istoriis sagnis sinTezuri bunebiT, romelic moicavs rogorc saTeatro
dramaturgiis, ise saTeatro gamomsaxvelobis istoriuli cvalebadobis
gzas. saTeatro kultura moicavs Teatris winadrmatul, dramatul da
postdramatul etapebs, ritualis Teatraluri aspeqtebidan dawyebuli,
Tanamedrove performansiT damTavrebuli.

2. `dramisa da Teatris Teoriis~ modulი. Tanamedrove analizis
meTodebis codna aucilebeli doqtorantisaTvis, raTa man empiriuli
masalis organizeba da analizi awarmoos. `dramisa da Teatris Teoriis~
moduli Teatrmcodneobis sagnis kidev erT umniSvnelovanes aspeqts
acnobs doqtorantebs – dramisa da Teatris Teoriis warsulisa da
Tanamedroveobis kncepciebs.
is efuZneba Teatraluri azris erT-erT uZveles tradiciul ganxras -
dramis Teorias. XX saukunis damdegs, anTroplogiuri,
kulturologiuri da sxva humanitaruli kvlevebis zegavleniT, dramis
Teoriam Teatris Teoriis mimarTulebiT ganicada ganviTareba, xolo
drmatuli Teatri aRiarebuli iqneba, rogorc Teatris arsebobis erT
erTi da ara erTaderTi forma. amasTan, xelovnebis Tanamedrove
TeoriebSi damkvidrda mxatvruli movlenis mimarT interdisciplinaruli
analizis praqtika. aRniSnuli moduli Teatrmcodneobis specialobisa da
programis umniSvnelovanes ganxras warmoadgens.   uaRresad
mniSvnelovania Seiqmnas myari da kvalificirebuli Teoriuli baza
TeatrmcodneobiTi kvlevebisTvis, sabWoTa ideologiurma sistemam didi
xniT Seaferxa e.w. `burJuaziuli~ Tu arasasurveli samamulo Teoriebis
funqcionireba da kvlevis savaldebulo marqsistuli sistema daamkvidra.
Tumca, xelovnebisa da sazogadoebrivi kulturis analizisadmi swored
am unificirebulma midgomam mas formaluri xasiaTi SesZina. Sedegad,
xelovnebis kvlevebi, umeteswilad empiriul aRwerebamde da xSirad,
arasaTanado Teoriuli safuZveliT gamyarebul anlizamde davida. XX
saukunis 90-iani wlebidan moyolebuli, situacia TandaTan icvleba,
magram mainc arasistemur da spontanur xasiaTs atarebs. Sesabamisad,
`dramisa da Teatris Teoriis~ moduli swored am viTarebis
gamosworebasa da xelovnebis Teoriis praqtikul aRwerasTan mimarTebaSi
reabilitacias isaxavs miznad.  is Teatrmcodnebis Semdgomi ganviTarebis
aucilebel da fundamentur rgols warmoadgens.

3. programis mesame modulia `XX s-is bolo aTwleulis qarTuli Teatri
(1990-2000)~. moduli orientirebulia mimdinare Teatraluri procesisa da
postsabWoTa qarTuli Teatris praqtikis  samecniero analizze. es
ocwleuli SemTxveviT ar gamxdara aRniSnuli modulis ZiriTadi
aqcentis sagani, radgan is Tanamedrove saqarTveloSi kulturul
paradigmaTa Teatralur kulturaSi asaxuli cvlilebis Seswavlas
isaxavs miznad.   programis mizania doqtorantebs misces am movlenebTan
kavSirSi Tanamedrove TeatrSi gamovlenil esTetikur, stilistur,
konceptualur, enobriv da sxv. kanonzomierebaTa Tanmimdevruli
profesiuli xedva da samecniero aRnusxvisa da ganzogadoebis unari.
cocxal Teatralur procesze muSaoba samecnieri Teatrmcodneobis erT
erTi umniSvnelovanesi sferoa, radgan Teatraluri nawarmoebi Tavisi
bunebiT srulfasovan fiqsacias ar eqvemdebareba. meorec, Teatris
Zlieri komunikaciuri buneba misi cocxali procesis samecniero kvlevis
aucileblobas qmnis.
amave modulis farglebSi warmodgenili sagani, saxelwodebiT `qarTuli
Teatri msoflio procesSi~, am modulis arCevis msurvel doqtorantebs
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saSualebas miscems gaecnon qarTuli Teatraluri kulturis
ganviTarebis SedarebiT istorias. es daexmareba maT mimdinare uaxlesi
procesebis msoflio movlenaTa konteqstSi danaxvaSi.
im doqtorantebs, romlebsac survili eqnebaT sakvalifikacio naSromis
Temad airCion qarTuli Teatris adreuli periodebi Tu XX saukunis
mdidari da mravalferovani qarTuli Teatraluri gamocdileba,
programa SesaZleblobas miscems am mimarTulebiTac miiRon saWiro
informacia da imuSavon maTTvis saintereso Temebsa da periodebze
rogorc SedarebiTi istoriiuli kvlevis, ise uSualod qarTul
saTeatro sivrceSi gamokveTili originaluri da samecnierod saintereso
movlenaTa da tendenciaTa kvlevis TvalsazrisiT.

programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi

programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi:

msoflio Teatris moduli:

modulidan gamomdinare, sakvlevi sakiTxebi msoflio Teatris
istoriuli gzis SeswavliT iqneba gansazRvruli. Teatri, rogorc
Teatris istoriis Seswavlis subieqti, programisa da modulis
farglebSi, gagebuli iqneba dialeqtikurad da sinTezurad, saTeatro
kulturis yvela komponentis gaTvaliswinebiT, warmodgena (speqtakli),
dramaturgia, samsaxiobo xelovneba, saTeatro arqiteqtura da
scenografia, saTeatro sanaxaobis organizeba, mayurebeli, Teatris
Teoriuli Sefaseba-analizi istoriul konteqstSi da sxv.. gaziarebuli
iqneba uZvelesi Teatris kultTan, miTTan da ritualTan kavSiris idea.
Teatris cnebaSi ki gaerTindeba Teatris rogorc winadramatuli, ise
dramaze dafuZnebuli formebi.

Temis specifikidan gamomdinare, movlenaTa da procesTa Seswavla
iwramoebs:

1. sinqronul, diaqronul an erTi klturuli Tu geografiuli
momentiT logikurad Semofarglul WrilSi. sinqronuli kvleva
daemyareba SedarebiT-SepirispirebiT meTods, mag. `elinisturi epoqis
berZnuli da induri Teatri~ an `Sua saukuneebis Teatri dasavleT
evropasa da iaponiaSi – zogadi niSan-Tvisebebi, nacionalur-kulturuli
Taviseburebebi~ da a.S.

diaqronuli WrilSi SeiZleba warmosdges ori sxvadsxva
istoriuli epoqis Teatraluri movlenebis SedarebiTi analizi,
magaliTad antikuri romisa da aRorZienebis epoqis Teatrisa. mag.
`romauli komedia da aRorZinebis epoqis inglisuri komedia~.

erTi epoqa SeiZleba warmodgenili iyos rogorc nacionaluri
kulturis, ise tipologiurad homogenuri ufro didi kulturis WrilSi,
magaliTad: `skandinaviuri Teatri XIX saukunis dasasrulsa da XX
saukunis damdegs~. `aRmosavleT evropis qveynebis Teatraluri kultura
sabWoTa okupaciis Semdgom wlebSi-1950-iani wlebi~ da a.S.

2. Teatraluri procesis komponentebis sinTezuri an
diferencirebuli Seswavlis TvalsazrisiT. mag. `esqiles dramaturgiis
performatiuli aspeqtebi~, `franguli klasicisturi Teatris samsaxiobo
skola da misi saSemsruleblo principebi~, `konceptualuri
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scenografiis sawyisebTan – adolf apia da gordon kregi~, `Tanamedrove
saTeatro alternativa – quCis Teatris esTetika~, `rihard vagneris
musikaluri drama da kompozitoris Semoqmedebasa da Teoriul
SxedulebebSi~, `XX saukunis amerikuli dramaturgia da zigmund
froidis fsiqoanalizi~ (iujin onilisa da tenesi uiliamsis magaliTze)
da a.S.

3. istoriuli procesis amsaxveli an masSi asaxuli subieqtis
mixedviT; mag. Teatris istoria genderuli Tvalsawieridan (epoqis,
avtoris, avtorTa jgufis, sakiTxis dakonketebiT), Teatraluri
alternativis istoria avangardis Teatris formirebamde da a.S.

4. Teatris istoria viwro esTetikur da profesiul WrilSi,
Teatri globalur konteqstsa da sociumTan, religiasTan, kulturasTan,
mecnierebasTan istoriul urTierTmoqmedebaSi da a.S.

es aris Temebis SerCevisa da maTi damuSasvebisadmi savaraudo
midgomebis mxolod erTi nawili.

msoflio Teatris mimarTuleba, sxva periodebis kvlevasTan erTad,
upirveles yovlisa, aqcents gaakeTebs Tanamedrove msoflio saTeatro
procesebisa da XX saukunis Teatraluri kulturis Seswavlaze,
romelic, Tavis TavSi aerTianebs rogorc msoflio Teatris istoriisa
da Teatraluri procesis kvlevis axal meTodebsa da midgomebs, ise
uSualod XX saukunis saTeatro procesis kvlevas. aqedan, mniSvnelovani
adgili daeTmoba procesebs XX saukunis 60-iani wlebidan dRemde.

Teatrisa da dramis Teoriis mimarTulebiT

 dramis morfologia.

 sareJsoro Teoriebi.

 reJisuris sawyisebi.

 nicSes naSromis (“tragediis dabadeba musikis sulidan”) roli
sareJisoro xelovnebis ganviTarebaSi.

 dramis struqtura da kompozicia.

qarTuli Teatris mimarTulebiT

 Tanamedrove qarTuli dramaturgiis kvleva (rogorc calkeul
avtorTa Semoqmedebis, ise garkveuli mimdinareobis, Ziebis
procesis).

 Tanamedrove qarTuli sareJisoro xelovnebis kvleva (rogorc erTi
konkretuli reJisoris Semoqmedebis, ise mimdinare procesis).

 Tanamedrove qarTuli samsaxiobo xelovnebis kvleva.

 Tanamedrove qarTuli scenografiis kvleva.

 plastikuri Teatri.

 Teatris axali gamomsaxvelobiTi saSualebebis, vizualuri
sametyvelo enis, leqsikis amoxsna _ gaanalizeba _ Sefaseba.

 speqtaklis konceptualuri gadawyvetis kvleva.

 musika dramatul TeatrSi.

 Tanamedrove qarTul TeatrSi mimdinare Ziebis SemoqmedebiTi
procesis kvleva _ gaanalizeba.



79

 sasceno metaforis roli, warmodgenis saerTo ideur _ mxatvrul
gadawyvetaSi.

Sedegebi

Teatrmcodneobis sadoqtoro programis mosalodneli Sedegebi Semdegi
saxisa iqneba: momzaddeba Tanamerove samecniero kadrebi axalgazrda
mkvlevarebisa, romlebic Teatrmocdneobis ramdenime mimarTulebaSi
Seqmnian axal samecniero codnas. programis efeqturi funqcionireba
mniSvnelovan samsaxurs gauwevs qarTuli xelovnebaTmcodneobisa da
zogadad humanitaruli mecnierebis ganviTarebas. programis
kursdamTavrebuli doqtorebi aRWurvilni iqnebian dargsa da
mimarTulebaSi arsebuli axali da ganaxlebuli codniTa da kvlevis
meTodologiiT, isini gaagrZeleben kvleviTsa da pedagogiur praqtikas,
xel Seuwyoben msoflio da qarTuli Teatris kvlevas, samecniero
doneze Seafaseben Tanamedrove saTeatro procesebs da Seiswavlian maT
rogorc damoukideblad, ise kulturis konteqstSi. es xels Seuwyobs
rogorc qarTuli saTaetro mecnierebis, ise mTeli qarTuli
Teatraluri kulturis ganviTarebas.

sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

a) codna da gacnobiereba – sadoqtoro programa uzrunvelyofs
doqtorantebs Teatrmcodneobis dargis samecniero kvlevis sagnis
xedviT, misi sinTezuri da dialeqtikuri bunebis gacnobierebiT,  aZlevs
maT sagnisa da misi mimarTulebebis ganviTarebis kanonzomierebaTa
dadgenis unars da uzrunvelyofs samecniero kvlevisa da damoukidebeli
samecniero azrovnebis meTododlogiuri da konceptualuri
safuZvlebiT, awvdis doqtorantebs dargSi arsebul ZiriTadsa da
uaxles miRwevebze damyarebul codnas, warudgens maT kvlevis inovaciur,
maT Soris dargTaSoris meTodebs. programa Sedgeba sami modulisagan,
romelTagan TviTeuli, zemoTmoyvanili zogadi sakvalifikacio
maxasiaTeblis garda, iZleva damatebiT, konkretuli mimarTulebiT
gansazRvrul sakvalifikacio maCveneblebs. msoflio Teatris
mimarTuleba doqtorants saSualebas aZlevs daeuflos Teatraluri
kulturis istoriul perspeqtivaSi kvlevis, istoriuli periodizaciis
niSnebisa da safuZvlebis gansazRvris meTodebs, rac saSualebas aZlevs
doqtorantebs moaxdinon arsebuli codnis nawilobrivi gadafaseba da
misi ganaxlebuli farglebis gacnobiereba. amasTan, doqtoranti iZens
Tanamedrove Teatraluri procesis istoriuli kanonzomierebis WrilSi
xedvisa da kvlevis unars, sxvadsxva midgomiTa da sxvdasxva
kavSirurTierTobaSi movlenis gaazrebisa da sakuTari naazrevis
referirebadi publikaciis standartebiT samecniero codnad qcevis
unars. `dramisa da Teatris Teoriis~ mimarTulebis  kuTxiT,
doqtorantebs dargobriv kvalifikacias emateba dramisa da Teatris
konceptualur-filosofiuri Teoriebisa da doqtrinebis codnis,
analizis, xelaxali gaazrebisa da nawilobriv axali Teoriuli
samecniero publikaciebSi asaxuli codnis Seqmnis unari, xolo
`Tanamedrove qarTuli Teatris~ mimarTuleba doqtorants postsabWoTa
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qarTuli Teatris sferoSi arsebul kanonzomierebaTa gamovlenis,
aRwerisa da axali codnis Seqmnis saSualebas aZlevs.
b) codnis praqtikaSi gamoyenebis unari - warmodgenili sadoqtoro
programa Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyenebis farTe
SesaZleblobebs iZleva, doqtorants SeuZlia damoukideblad dagegmos
inovaciuri kvleva, gamoiyenos maslisadmi midgomis sxvadsxva saxis
meTodologia, SeimuSavos raodenobrivi maCveneblebis aRwerisa da
Tvisobrivi ganzogadoebisa da analizis unari, praqtikuli
gamocdilebidan da dakvirvebidan Teoriuli  codnis Seqmnisa da misi
kvlav praqtikaSi gamoyenebis unari. Teatrmcodneobis sagnis
specifikidan gamomdinare, praqtikuli gamocdilebis Teoriuli
ganzogadoeba da praqtikisa da Teoriis dialeqtikuri kavSiri
samecniero saqmianobis aucilebel pirobas warmoadgens. swored amitom,
doqotrantebi aRWurvilni iqnebian deduqciuri da induqciuri
meTodebis, SedarebiTi meTodis gamoyenebisa da sakvlevi sakiTxisadmi
sxvadasxva inovaciuri meTodebiT midgomis unariT. maTi codnisa da
gamocdilebis Sedegebi aisaxeba referirebad JurnalebSi.
g) daskvnis unari - sadoqtoro programis kursdamTavrebulebi
aRWurvilni iqnebian saTanado codniTa da midgomebiT, rac maT
saSualebas miscems rTuli da winaaRmdegobrivi, urTierTgamomicxavi
monacemebis kritikuli analizi awarmoon, moZebnon winaaRmdegobaTa
axsnis, axal registrSi daZlevisa da sinTezirebis gzebi, Seafason
movlenebi maTTvis Sesatyvisi RireulebiTi SkaliT. isini SeZleben
mocemulobasTan misadgebuli axali meTodologiebis Seqmnasa da
efeqturi gadawyetilebebis damoukideblad miRebas;
d) komunikaciis unari - sadoqtoro programiT SeZenili
kvalifikacia saSualebas miscems     programis doqtorantebs
TeatrmcodneobaSi arsebuli da axali codna dasabuTebul
urTierTkavSirSi warmoaCinon, Seqmnan Tanmimdevrul kvlevasa da
analizze damyarebuli axali codna da SesZlon iseTi formiT gadmoscen
is, rom adeqvaturi gamoZaxili hpovon samecniero urTierTobaSi,
kolegebTan samecniero Tematur polemikaSi CaerTon (maT Sori ucxo
enaze), samecniero komunikaciisaTvis damaxasiaTebel yvela werilobiTi
Tu zepirmetyveli formiT srulfasovnad isargeblon.
e) swavlis unari - sadoqtoro programa orientirebulia
Teatrmcodneobis sferoSi doqtorantis swavlisa da gagebis unaris
gafarTovebasa da gaRrmavebaze. movlenaTa distanciuri Wvretisa da maTi
kanonzomierebis Secnobis unaris formirebaze, uaxles codnasa da
Teatris Sesaxeb mecnierebis axal miRwevebze damyarebuli samecniero
kvleva-Ziebis warmoebaze,  axali meTodologiebis Secnoba-SemuSavebaze,
codnis gafarTovebaze rogorc uSualod Teatrcodneobis sagnis, ise
misi Sexwavlis formebis kvlevis mimarTulebiT.
v) Rirebulebebi - programa orientirebulia Camouyalibos doqtorants
samecniero kvlevis RirebulebiTi aspeqtebis codna, daanaxos faqtis,
logikuri msjelobis, sworad SerCeuli meTodologiis kvlevis
warmarTvisa da misi saboloo SedegisaTvis RirebulebiTi mniSvneloba,
axali codnis Rirebulebis gacnobiereba Teatrmcodneobis erTiani
codnis sistemaSi. samceniero kvlevis gziT mxatvrul RirebulebaTa
optimaluri niSan-Tvisebebis xedvisa da SefasebiTi orientaciis unari,
esTetikuri Tu Teatris sferoSi Semavali sxva Rirebulebebis
diferneciaciis, sistemuri kvlevis, sakuTari obieturi samecniero
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poziciis Teoriuli da sameceniero Rirebulebis dasabuTebisa da
damkvidrebis unari. aseve, axal RirebulebaTa dasmkvidrebeli
inovaciuri meTodebis SemuSavebis unari.

kompetenciebi:

1. dargobrivi kompetenciebi:

sagnis codna da gacnobiereba (gaazreba):

 Teatrmcodneobis sagnis bunebisa da Taviseburebis codna da
gacnobiereba;

 Teatrmcodneobis sagnis mimarTulebebis diferenciaciisa da
TviTeulis Seswavlis sferos logikuri da gacnobierebuli gamijvnis
unari;

 Teatrmcodneobis sferos istoriuli ganviTarebis gzebis codnisa
da gacnobierebis unari;

 dramisa da Teatris Teoriis kuTxiT Teatrmcodneobis sagnis
Taviseburebebis gaazrebisa da gacnobierebis unari;

 Teatraluri xelovnebis dramatuli da ikonografiuli aspeqtebis
diferenciaciisa da sinTezirebis unari;

 Teatris sxvadsxva saSemsruleblo aspeqtis – reJisuris, msaxiobis
xelovnebis, scenografiisa da sasceno dizainis, funqcionirebis
winapirobebis, wesebis, esTetikisa da sxva faqtorebis samecniero doneze
gacnobierebisa da amis safuZvelze ganaxlebuli codnis Seqmnis unari;

 Teatraluri procesis, movlenis Sefasebis, analizisa da
kvalificiirebis unari;

 Teatris samecniero Semecnebis kuTxiT, sagnis codnasa da
gacnobierebaze dayrdnobiT axali codnis Seqmnis unari;

 sxvdsxva meTodologiuri midgomebis gamoyenebiT Teatrmcodneobis
sagnis analizisa da Teoriuli Seswavlis unari;

 Teatris istoriuli ganviTareis gzaze Seswavlil da gamovlenil
kanonzomierebaTa gacnobierebisa da axal kanonzomierebaTa SemCnevis,
gamokveTis da maT niSan-TvisebaTa logikuri axsna-dasabuTebis unari;

 Teatris literaturuli, Teoroiuli da sadadgmo-saSemsruleblo
aspeqtebis difrencirebuliad Ti sinTezurad Seswavlisa da
gacnobierebis unari;

 Tanamedrove Teatraluri procesis mecnieruli analizis unari;

 Teatris Tanamedrove TeoriaTa gaazrebuli codnis, gacnobierebisa
da maTze dayrdnobiT axali codnis Seqmnis unari;

 Teatris Tanamedrove procesebis istoriul konteqtsTan
mimarTebaSi xedvis, analizisa da axali kuTxiT warmoCenis unari;

 xelovnebis Tanamedrove TeoriaTa codnis, gacnobierebisa da
Teatris kvlevisas SemqomedebiTi gamoyenebis unari;

 Sesaswavl sakiTxTa wridan da misi konkretuli specifikidan
gamomdinare, swori da adeqvaturi meTodologiuri midgomis SerCevis
unari;

 Teatrmcodneobsi sagnis Seswavlisas sxvdsxva tipis meTodTa
sinTezirebis unari;
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 Teatrmcodneobis sagnis interdisciplinaruli midgomebiT kvlevis
unari;

 Teatris socialuri aspeqtebis codnis, gacnobierebisa da maTi
gaTvaliswinebiT axali codnis Seqmnis unari;

 Teatris esTetikuri da filosofiur-msoflmxedvelobrivi
aspeqtebis codnisa da gacnobierebis unari;

 Teatris warmoamvlobis sxvadsxva Teoriis codnisa da
gacnobierebis da axali samacniero codnis Seqmnis unari;

 Teatraluri xelovnebis sakomunikacio aspeqtebis integrirebulad
Tu diferencirebulad kvlevis unari;

 Teatris niuSnuri bunebis kvlevisa da gacnobierebis, axali codnis
Sesaqmnelad gamoyenebis unari.

 Teatris anTropologiuri kvlevis sxvadsxva specifikis specifikis
kvlevisa da gacnobierebis unari  da sxv.

praqtikasTan dakavSirebuli kompetenciebi:

 Seqmnili codnis oralur samecniero sakomunikacio praqtikaSi –
konferenciebze, disputebze, seminarebze da sxv. demonstraciis unari;

 Seqmnili codnis, originaluri samecniero Tvalsazrisis
werilobiT samecniero praqtikaSi sxvadsxva saxiT gadmocemis unari –
samecniero werilis, monografiisa da a.S.;

 praqtikuli dakvirvebisa da gamocdilebis analizisa da sinTezis
gziT Teoriul codnad qcevis unari;

 aRweriTi, statistikuri, fsiqo-socialuri, esTetikuri da sxva
xasiTis midgomebiTa da meTodologiebiT Teatraluri procesis
pratqikul monacemTa da maCvenebleTa samecniero analizisaTvis
Segrovebisa da klasifikaciis unari;

 Teatris samecniero kvlevis sferoSi Seqmnili Tu SeZenili codnis
pedagogiur praqtikaSi gaziarebis unari;

 samecniero-popularul JurnalebTan Teatris sferoSi praqtikuli
kvalificiuri konsultaciebis warmoebis unari;

 Teatris sferoSi Seqmnili axali codnis Teatris praqtikos-
profesionalTaTvis praqtikaSi dasanergad gadacemis unari;

 Teatralur laboratoriaSi mimdinare Ziebis procesebis Teoriuli
Sefasebisa da analizis unari;

 saxelmZRvaneloebis praqtikaSi dasanergad Seqmnis unari;

 damxmare saxelmZRvaneloebis, programebis, sxva saswavlo
resursebis

 pedagogiuri praqtikisaTvsi Seqmnis unari;

2. zogadi kompetenciebi:

 samecniero kvleva-Ziebis warmoebis kompetencia;

 dargSi arsebuli codnis adeqvaturi aRqmisa da analizis unari;

 arsebul codnaze dayrdnobiT ganaxlebuli an axli codnis Seqmnis
unari;
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 samecniero standartebis gaTvaliswinebiT publikaciis momzadebis
unari;

 oraluri da werilobiTi saSualebebiTa da formebiT samecniero
sferoSi komunikaciis unari;

 samecniero disputebisa da debatebis warmoebis unari;

 sainformacio da sakomunikcio teqnologiebis samecniero kvleva-
Ziebis prtocesSi gamoyenebis unari;

 samecniero kvevisaTvis masalebis moZiebis procesSi eqsperimentuli
meTodebis gamoyenebis kompetencia;

 interdisciplinaruli midgomebiT humanitaruli kvlevis warmoebis
kompetencia;

 samecniero kulturisa da Rirebulebebis gacnobierebuli codna;

 samecniero eTikis normebis codnisa da dacvis kompetencia;

 axali samecniero ideebis generirebis unari;

 praqtikaSi arsebul tendenciaTa SemCnevisa da kvlevis unari;

 samecniero sazogadoebasTan urTierTobis unari;

 socialouri da samecniero pasuxismgeblobis gacnobierebis unari;

 samecniero saqmianobis Tanmimdevruli da mizanmimarTuli warmoebis
unari;

 Sesrulebuli samuSaos kritikuli Sefasebis unari;

 samuSaos stabiluri samecniero xarisxis SenarCumenis unari;

 Tanamedrove garemoSi adeqvaturi orientaciisa da komunikaciis
unari;

 jgufuri samecniero proeqtebisa da aqciebis inicirebis unari;

 urTierTobebis demokratiuli da gunduri principebis dacvis
unari da sxv.

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis ZiriTad sferod migvaCnia
saqarTveloSi arsebuli universitetebi da institutebi, aseve,
kulturisa da ganaTlebis dagegmvisa da marTvis sxvadsxva organoebi -
saministroebi, departamentebi da sxv. kursdamTavrebulebs SeuZliaT
gaxdnen kvalificirebuli gamomcemel-redaqtorebi, xelovnebisa da
kulturis konsultantebi sxvadsxva tipis mediaSi, aseve daikavon
administraciuli Tanamdebobebi Teatrebsa da kulturasTan da TeatrTan
asocirebul sxva dawesebulebebSi.
.

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza

sadoqtoro programis doqtorantebi iyeneben saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebsa da Tematur forumebSi.
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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 programis reziume

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis sadoqtoro programa TeartmcodneobaSi moicavs sam
prioritetul kvleviT sferos – msoflio Teatris istorias,
warmodgenils moduliT `msoflio Teatri – epoqebi, etapebi, aspeqtebi~,
romelic  miznad isaxavs mecnier-mkvlevarebis momzadebas Teatris
istoriis kvlevis mimarTulebiT, es Teatrmcodneobis erT erTi ZiriTadi
mimarTulebaa, romelic sferos ganviTarebas mis istoriul dinamikaSi
swavlobs. Teatris istoriis kvlevis meTodologiebi mudmivad
viTardeba, iTvisebs interdisciplinarul midgomebs, Teatris istoriis
sxvadsxva poziciiT gaazrebis tendenciebs, qmnis axal samecnioro
codnas uaxles msoflio Teatralur procesebze da a.S.
meore uZvelesi da mudmivad aqtualuri sfero dramisa da Teatris
Teoriaa, romelic programaSi warmodgenilia moduliT `dramisa da
Teatris Teoria~.  moduli iTvaliswinebs seminarebs, romlebic
informaciulad da konceptualurad moicavs Teatris Teoriuli
Seswavlis gzas uZvelesi nimuSebiT dawyebuli,  Tanamedrove TeoriebiT
damTavrebuli. Teatris istoriasTan erTad dramis Teoria wardmoagdens
Teatrmcodneobis erT erT fundamentur mimarTulebas, romelic
dinamikuri Teatraluri procesis Tanmxleb Teoriul fenomens
warmoadgens.
programis mesame moduli - Tanamedrove qarTuli Teatri –
prioritetulia rogorc TematikiT, ise Sesaswavli periodiT _ 90-iani
2000-iani wlebis saTeatro procesi saqarTveloSi. es periodi
saqarTvelos realobaSi sruliad axali istoriuli paradigmis
formirebas moicavs. cvlilebebi Seexo socialur-politikurad iseT
mgrZnobiare fenomensac, rogoric Teatria. Seiqmna axali saorganizacio
formebi, saSemsruleblo esTetika, dramaturgia, ganviTarda axali
stilisturi da esTetikuri procesebi. es yovelive samecniero doneze
Seswavlas, analizsa da TeatrmcodneobiT codnad gardaqmnas saWiroebs.
postsabWoTa  procesebis Seswavla ukanaskneli 20-wleulis ganmavlobaSi
mrval samecniero dargSi Seswavlis prioritetul sagasn warmoadgens.
programis dasrulebisa da disertaciis warmatebiT dacvis Semdgom
doqtorants eniWeba akademiuri xarisxi xelovnebaTmcodneobis doqtori
(Teatrmcodneoba) , PhD in  Arts Sciences (Theatre Sciences)
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პროგრამული კონცენტრაცია: kinomcodneoba

kinokultura da mxatvrul-istoriuli paradigmebi
Film Culture and Feature-Historic Paradigms

Ph.D. Program in  Arts Sciences (Film Sciences)

sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba

axali epoqis dadgomasTan erTad gaCnda qarTuli da msoflio kinos
istoriis gadaxedvis aucilebloba da is, rac ukve araerTxel
Sefasebula, araerTi mkvlevaris interesis sferoSi moeqca, gadavafasoT,
gamomdinare iqidan, rom istorias Tavidan dawera sWirdeba, rac
faqtebisa da movlenebis gadafasebas, axali rakursiT ganxilvas, axali
meTodologiiT Seswavlas gulisxmobs da Tanamedroveobis
moTxovnilebebiTaa gamowveuli.

sadoqtoro programis mTavari mizania _ sakiTxebisa da problemebis
axali kuTxiT damuSaveba da Seswavla axal WrilSi, vinaidan, garda
imisa, rom arsebobs Tanamedrove kvlevebis axali meTodebi da xerxebi,
romlebis aTviseba-gamoyeneba aucilebelia, qarTul kinomcodneobaSi
(iseve, rogorc saerTod tradiciul humanitarul mecnierebebSi,
romelsac Tan axal-axal dargebi da mimarTulebebi emateba), bevri ram,
istoriuli garemoebebidan gamomdinare, an arasworad, an arasakmarisad
an saerTod Seuswavlel-daumuSavebeli darCa, bevri ram msoflio
kulturis saerTo ganviTarebis konteqstidan gancalkevebiT.

aucilebeli gaxda am sakiTxebis axali midgomiT ganxilva da imis
gaTvaliswineba, rom istoria da xelovneba erTaneTis ganuyreli
Tanamgzavrebi arian, amdenad, xelovnebis dayofa, gancalkeveba _
faqtobrivi istoriuli movlenebis amsaxvel da Tanamedrove adamianis
Sesaxeb Seqmnil nawarmoebebad, mcdari iqneboda. miT umetes, rom
damokidebuleba xelovnebis qmnilebis mimarT, rodesac mas wlebis
intervalis Semdeg uyureb, TavisTavad gulisxmobs istorizmis moments,
Tumca, TavisTavad, Tanadroulobac ukve im epoqis drois gamomxatvelia,
rodesac esa Tu is nawarmoebi iqmneba. amdenad, unda iTqvas, rom ar
arsebobs filmebi `Tanamedrove~ da `istoriuli~, aramed arsebobs
filmebi, romlebic adamianis Sesaxeb, mis Sinagan samyarosa da
garemosTan, sazogadoebis mimarT damokidebulebaze mogviTxroben an
warsulSi an awmyoSi.

koleqtiuri, praqtikuli gamocdileba, rogoric unda iyos is, mravali
Taobis mier grovdeba, amitom mxolod is ganixileba, rogorc sakmarisad
saimedo.
amdenad, mniSvnelovania qarTuli da msoflio kinos istoriis axleburi
gaazreba, zogierTi, aqamde daviwyebuli filmis axal WrilSi aRqma da
maTi `istoriuli konteqstis” warmoCena; Zveli da ukve trafaretad
qceuli tendenciebis, kliSeebis axsna.
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sadoqtoro programis mizania:

 Tanamedrove tipis mkvlevari-mecnieris _ Teoretikosisa da kinos
istorikos-Teoretikosis aRzrda;

 doqtorantisTvis qarTuli da msoflio kinos istoriasa da kinos
TeoriaSi Rrma da safuZvliani codnis micema;

 doqtorantisTvis mecnieruli naSromisa da mecnieruli statiis
momzadebisa da daweris swavleba;

 doqtorantSi kritikuli azrovnebis unaris, saTanado profesiuli
Cvevebis gamomuSaveba;

 doqtorantisTvis sadoqtoro disertaciis damuSavebaSi, SesrulebaSi,
dacvasa da akademiuri xarisxis (PhD) mopovebaSi xelSewyoba;

 doqtorantis umaRles saswavlebelSi akademiuri, pedagogiuri
moRvaweobis, samecniero-kvleviTi saqmianobisTvis momzadeba;

 damoukidebeli mecnier-mkvlevaris aRzrda, romelic SeZlebs qarTul
da msoflio kulturaSi mimdinare procesebisa da axali tendenciebis
aRmoCenasa da saerTaSoriso sazogadoebisTvs maRal doneze
gaziarebas

programis koncefcia

kinomcodneobis sadoqtoro programa `kinokultura da mxatvrul-
istoriuli paradigmebi~ aerTianebs sam ZiriTad saswavlo-kvleviT
mimarTulebas:

1. qarTuli kino miTologiur-folklorul aspeqtebSi
2. msoflio kinos istoria
3. kino da cenzura

sadoqtoro programis studenti I semestris dasawyisSi irCevs programiT
SemoTavazebuli modulebidan erT-erTs. TiToeuli moduli da masSi
Semavali disciplinebi moicavs im kvleviT problemebs, romelzec
muSaobs konkretuli profesori da romeli mimarTulebiTac mas surs
doqtorantebis miReba. am etapze studenti irCevs sadoqtoro sakvlev
Temasa da xelmZRvanels. Semdeg studenti amzadebs disertaciis proeqts,
aTanxmebs xelmZRvanelTan da II semestris bolos an III semestris
dasawyisSi sadisertacio sabWos warudgens.

programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi

programis sakvlevi Tematika sam konkretul mimarTulebasa da Sesabamis
sakiTxebs moicavs:

1. msoflio kinos istoria:
savaraudo sakvlev problemebad moiazreba msoflio kinos istoriis
sxvadasxva etapi, kinoJanrebis Taviseburebebi, gamoCenili
kinoreJisorebisa da sxva kinematografistebis Semoqmedeba, kinos
specifikuri tendenciebi, kinoenis arsisa da esTetikuri koncefciebis
analizi, kinematografiuli formebis, mxatvrul-stiluri modelebisa Tu



87

modifikaciaTa ganvrcobis kanonzomierebaTa istoriuli kvleva, kinos
teqnologiuri ganviTarebis zemoqmedeba da gavlena kinoesTetikaze da a.
S.

msoflio kinos istoriis SeswavlisaTvis aucilebelia misi pirveli
nabijebis gaanalizeba, kulturul cxovrebaSi misi rolis gaazreba,
teqnikuri gamogonebidan xelovnebis dargad gadaqcevis procesis
ganxilva da saTanado daskvnebis gamotana. amasTanave, mniSvnelovania mis
wiaRSi aRmocenebuli mxatvruli mimdinareobebis arsis gansazRvra, kinos
sxvadasxva saxeobebis (mxatvruli, dokumenturi, animaciuri, samecniero-
popularuli, saswavlo) arqiteqtonikisa da formebis safuZvliani
gaanalizeba. mizanmimarTuli da saWiroa kinos, rogorc fenomenis arsis
ganxilva msoflios politikuri, socialur-ekonomikursa da kulturuli
ganviTarebis aspeqtebis WrilSi, radgan am garemoebebmac aranaklebi
roli iTamaSes misi winsvlis sapasuxismgeblo saqmeSi.

yovelive amis paralelurad, msoflio kinos istoriisaTvis aucilebelia
kinos zogadTeoriuli sakiTxebis gacnoba-Seswavla. am mizniT
sasurvelia cnobili kinoTeoretikosebis naSromebis gacnoba, raTa
gairkves Tavad kinos Teoriis garkveuli mizanSewoniloba da
daniSnuleba im doqtorantebisaTvis, romlebic msoflio kinos istoriis
mimarTulebiT muSaoben.

2. kino da cenzura

mimarTulebis saswavlo-kvleviTi problematika exeba konkretul
sakiTxebs:   kinoxelovnebis istoriisa da meoce saukunis istoriis
urTierTmimarTeba konkretul epoqebSi da pirvel rigSi, sabWoTa
kavSiris istoriasa da nacizmis istoriaSi. am TvalsazrisiT
gansakuTrebiT mniSvnelovania qarTuli kinos istoria, qarTuli kinos
igaviseburi ena, romelic cenzurasTan `urTierTobis” formad
Camoyalibda.

xelovani, romelsac moRvaweoba sabWoTa cenzuris pirobebSi uxdeboda,
iZulebuli iyo, an damorCileboda gabatonebul ideologias, an epova is
gzebi, anu is mxatvruli formebi, romelTa meSveobiTac igi Tavis
namdvil saTqmels ityoda. maTi namuSevrebis Taviseburebac, am
garemoebebma ganapiroba.

es problematika kinos istoriis dargSi sakiTxis mravali kuTxiTa da
mravali aspeqtiT Seswavlas moiTxovs da swored es ganapirobebs
doqtorantTa sakvlevi Temebis mravalferovnebas.

programa sakvlev Tematikas farglavs konkretuli periodiT: meoce
saukunis kinos istoria, kinos sociologia, qarTuli da msoflio kinos
istoriis axleburi gaazreba. amave dros, programa SesaZleblobas
iZleva moicvas istoriuli mecnierebebi, sociologia, fsiqologia,
literaturis, Teatris, saxviTi xelovnebis istoria.

ganixileba cenzuris istoria xelovnebis sxva dargebSi. is, Tu ra rols
asrulebda damkveTi da rogori iyo misi urTierToba xelovanTan;
cenzuris dasxva epoqaSi.
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amave dros, mniSvnelovaba mieniWeba iseT sakiTxebs, rogoricaa cenzuris
roli e.w uSinaarso xelovnebaSi _ musika, arqiteqtura da imas, rom
xSirad aq `cenzoris” rols ara damkveTi, ara saxelmwifo, aramed
publika asrulebs.

cenzuris istoriis saintereso furcelia XX saukunis 30-iani wlebis
dasawyisi, roca ssrk-Si ikrZaleba `mimarTulebebi”, `formalizmad~ da
`burJuaziul gadmonaSTad~ cxaddeba da ZalaSi modis erTiani
mxatvruli meTodi _ socialisturi realizmi, rogorc ideologiis
mTavari sayrdeni.

sakvlev TemaTa Soris SeiZleba iyos `mTavlitis~ Tanamdeboba kinoSi da
misi gavlenis, uflebamosilebis sferoebi, uSulo Careva kinofilmis
bedSi _ scenaridan saboloo produqtamde _ filmamde da akrZalvis
formebis itori, rogorc mTlianobaSi qarTuli-sabWoTa kinos
Taviseburi istoriis, misi arsebobis ganmsazRvrelis analizi.

sakvlevi Temebis erT-erTi mimarTulebaa stalinuri kinoxelovnebis
modelebi, istoriul fonze da meore mxriv, zogierT SemTxvevaSi, kinos
garkveuli gavlena istoriul movlenebze.

mniSvnelovania, stalinis epoqis iseTi produqtis, rogoricaa _
`ukonfliqtobis epoqa” da misi arsebobis mizezebis gaanalizeba-
Seswavla, ara mxolod istoriuli kuTxiT, aramed wminda Teoriuli
koncefciebiTac, vinaidan, am epoqaSi qarTuli (sabWoTa kino) axal
formasa da stils iZens, axal mxatvrul saxeebs qmnis da axal
tendenciebs ayalibebs.

erT-erTi sakvlevi Tema SesaZlebelia iyos _ sazogadoebis, rogorc
cenziris, problemis aqtualuroba, romelic am Tvisebas dResac ar
kargavs da aratotalitarul saxelmwifoSic ki, bevri movlenisa Tu
faqtis ganmsazRvrelia. am sakiTxebze msjeloba iwyeba ufro sabWoTa
kavSiris dangrevis Semdeg, roca xelisufleba aRar akontrolebs kinos.

aRsaniSnavias, am sazogadoebis nawils warmoadgens prodiuseric,
romelic evropasa Tu amerikaSi da yofili sabWoTa kavSirSis qveynebSic,
cenzoria garkveuli TvalsazrisiT.

reJisorisa da prodiuseris, rogorc cenzoris, urTierTobis sakiTxi
TiTqmis srulaid gamoukvlevelia kinos TeoriaSi, iseve, rogorc
gamoukvlevelia sazogadoebis, mediis roli... magaliTad, ras ukveTavs
publika kinos da ris winaaRmdeg ibrZvis... ra aris TviTcenzura? 90-iani
wlebis qarTuli kino mdidaria magaliTebiT, romlebic am Temis kvlevis
saSualebas iZleva.

3. qarTuli kino miTologiur-folklorul aspeqtebSi

sakvlevi Tema da masSi Semavali problematika Seicavs erovnul (da
msoflio) kinematorgafSi miTisa da masTan dakavSirebuli
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zepirsityvieri folkloris aRmocenebisa da transformirebis mizezebsa
da Sedegebis kvleva-Seswavlas.

sakvlev Tema SeiZleba iyos miTis Seqnis mizezebi da kinematografSi
maTi adgilis damkvidrebis SemTxvevebi, rasac garkveuli gansxvavebebi
aqvs da gamomdinareobs iqidan, Tu ra realuri, Tundac sulier
kavSirSia samyaro im momentSi, rodesac esa Tu is miTi iqmneba. miTSi
Cadebulia winaparTa sibrZnis rwmena, amitom gare samyaros faqtebis
gacnobiereba rwmenis saqme xdeba, is ki SegrZnebebs ar eqvemdebareba, ar
saWiroebs.

arCevani SeiZleba Seexos, erovnul kinoSi XX saukunis 50-iani wlebis
miwurulsa da 60-ianebis wlebis dasawyisSi gaCenil tendenciebs, vinaidan
miTosi Seicavs dafarul sazriss, fantastikuri saxeebisa da
warmodgenebis miRma arsebuls.  am sazrisis wvdomasa da gamovlenas
isaxavs miznad Tanamedrove mecnieruli analizic. magram amave dros,
xazgasmiT aRiniSneba, rom Tanamedrove goneba ver moicavs adamianis
kulturuli arsebobis yvela formas, miTosis struqtura ver
daxasiaTdeba, rogorc racionaluri.

aseT viTarebaSi saTqmelis Sefarvis gzebi gamarTlebuli iyo da meore
mxriv, axal formebs iZenda, vinaidan, legenda da miTi _ orive istoriul
ambebs gvamcnobs, magram miTi burusiT mocul warsuls ganekuTvneba.
aqedan Cndeba cneba `miTiuri dro~ anu dro, rodesac samyaro ufro
sxvanairad gamoiyureboda. legendas saqme istoriul personaJebTan aqvs,
is ganekuTvneba gansazRvrul adgils da SeiZleba drosac,
dakavSirebulia movlenis ritualur an socialur mniSvnelobasTan.
amdenad, sakvlev obieqtad, es mimarTuleba (da misi ganStoebebis) arCevaa
SesaZlebeli.

erT-erTi Tema SeiZleba iyos droisa da axali miTologiuri sistemebis
dabadeba, vinaidan yvela dro sakuTar miTebs qmnis da Tanamedrove
miTebis gmirebs im axal realobasTan uwevT Segueba, rodesac miTis
Tanamedrove Semoqmedni cxovroben da qmnian. anu qmnian Tanamedrove
models.

Tu mxatvruli nawarmoebi modelirebuli sinamdvilea, e.i. Tu sinamdvile
warmoadgens samyaros kanonebis mixedviT modelirebul mxatvrul
nawarmoebs, es xels ar uSlis, rom mxatvruli nawarmoebi droebiT
dascildes masSi asaxul sinamdviles da sakuTar TavSi warmoadginos
sakuTari konstruirebis imanenturi principi, e.i. iqces rogorc sakuTari
calkeuli momentebis, aseve yovelive imis modelad, rac mis
sferoSimoeqca. doqtorants sakvlev Temad am problebebis Seswavla
damuSavebas vTavazobT.

sainteresoa da arsebiTi im procesebis Tvalis midevneba da analizi,
rodesac Semdeg, erTgvar miTologiur `Cvenad~ qceuli Semoqmedi kvlav
`mes~ niSnian personad iqca da man daiwyo, miTologiuri samyaros
personaJTa msgavsad _ adamianebTan Sinagani Tvisebebis amotana,
yvelafris ganumeoreblis, gansakuTrebulis Zieba, is, rac axlos iyo
gamomxatvel bunebasTan, sakuTar TavTan, eris TvisebebTan,. jer
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komunizmis aCrdilma da Semdeg evropaSi (50-iani wlebis miwurulsa da
60-ianebis dasawyisSi) dawyebulma moZraobam, axleburad Sefasebulma
samyarom, axalma imedebma, axalma talRam, qarTvel xelovanTa da
kinematografistTa rigebSic, SeiZleba pirdapiri ara, magram uxilavi
pasionaluri kavSirebi daamyara.

ramdenad jdeba am sistemaSi qarTuli erovnuli xasiaTi, an is gza,
romelic kulturaTa gzagasayarze _ evropa-aziis aRmosavleTisa da
dasavleTis sazRvarze mdgomma saqarTvelom ganicada _ miTuri _
uxsovari droidan dRemde? ra cvlilebebi ganicada qarTulma xasiaTma
da Sesabamisad, erovnulma kulturam saqarTveloSi kinematografiuli
nimuSebi dabada?

amasTan, drois cvalebadobasTan erTad, icvleba damokidebuleba
mxatvruli nawarmoebis mimarT, rac misi aRqmis Taviseburebebs
gansazRvravs.
am sakiTxebis kvleva iqneba prioritetuli konkretuli modulis
farglebSi.

sadoqtoro programis Sedegebi

qarTuli saxelmwifos Camoyalibebis procesi da masTan erTad,
cvlilebebi sazogadoebriv-kulturul-ekonomikur sferoebSi, integracia
msofliosTan da cxovrebis evropul wessze gadasvla, cvlilebebi
saganmanaTleblo sferoSi da mecnierul kvlevebSi, bunebrivia,
kinematografzec (rogorc xelovnebis erT-erT yvelaze gaxsnil,
socialurad aqtiur da mobilur dargze) aisaxeba da mudmivad
ganaxlebul midgomas moiTxovs. Tanamedrove (uaxlesi) kinoreJisura da
Sesabamisad, kinomcodneoba, 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 kinomcodnes, romelic uaxlesi da
klasikuri Teoriul-istoriuli codniTaa aRWurvili.

sadoqtoro programis sruli kursis dasrulebisa da sadoqtoro
naSromis momzadebis Semdeg:

 doqtoranti  Seqmnis disertacias, romelic iqneba axali
samecniero meTodologiiT, sakiTxis mimarT axleburi rakursiT.
arsiTa da formiT dawerili naSromi kinomcodneobaSi,

 miRebuli codna kursdamTavrebuls saSualebas miscems Tavisi
wvlili Seitanos qarTuli da msoflio kinos istoriisa da
Teoriis axleburad Seswavla-daweraSi;

 kursdamTavrebuli SeZlebs kinos sociologiis, kinofilmis,
kinoxelovnebis sazogadoebaze zemoqmedebis ukeT gaazrebasa da am
sakiTxebze muSaobis gagrZelebas;

 eqneba qarTuli da msoflio kinos istoriisa da Teoriis (da
Teoriis istoriis) safuZvliani codna;
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 gamoimuSavebs sakvlevi masalis, problemebis mimarT
interdisciplinaruli midgomas;

 kargad gaiazrebs da gaacnobierebs kinos istoriisa da Teoriis,
politikur-socialuri da istoriuli mimarTebebisa da
kinoxelovnebis urTierTobis sakiTxebs;

 ecodineba kinos Teoriis mniSvnelovani sakiTxebi da gamoimuSavebs
kinoxelovnebis nimuSis, ama Tu im mimdinareobis, movlenis aRqmisa
da gansjis, analizis unars;

 eqneba kinematorgafis, kinoTeoriisa da kinematografis Teoriuli
Seswavlis sferoSi mimdinare procesebis Rrma codna;

 ecodineba is mniSvnelovani, prioritetuli da meorexarisxovani
faqtebi Tu movlenebi, tendenciebi da mimdinareobebi, romlebsac
adgili hqondaT kinos istoriaSi;

 SeZlebs weriTi da zepiri formiT mxatvruli nawarmoebis
mecnierul gaanalizebas da Teoriuli magaliTebis, codnis
gamoyenebas ama Tu im kinematografiuli movlenis, faqtis analizis
procesSi;

 aimaRlebs weris kulturasa da axal unar-Cvevebs SeiZens;

 gauCndeba SemoqmedebiTi midgoma kinosa da sazogadod xelovnebis
nawarmoebis mimarT;

 gamoumuSavdeba umaRles saswavlebelSi saleqcio kursebis maRal
mecnierul da meTodur doneze warmarTvis unar-Cvevebi:

 gamoimuSavebs kritikuli damokidebulebis unar-Cvevebs;

 ecodineba kinos Tanamedrove Teoriebisa da Teoriis klasikosebis
naSromebi, mniSvnelovani Teoriuli sakiTxebi, rogorc
kinematografis, aseve zogadkulturologiur, Tanamedrove
filosofiur, sociologiur moZRvrebaTa sferoebSi;

 SeZlebs codnis gamoyenebas ama Tu im kinematografiuli movlenis,
faqtis, artefaqtis analizis procesSi

sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

codna da gacnobiereba
swavlebis sruli kursis gavlis Semdeg, doqtorants aqvs:
kinomcodneobis, rogorc rogorc istoriuli, aseve Teoriuli,
SemoqmedebiTi kanonebisa da principebis farTo, Rrma da sistemuri
codna, rac mas saSualebas miscems, erTi mxriv, damoukideblad awarmoos
kvleva swavlis periodSi miRebul codnaze dayrdnobiT; amave dros, es
codna gadasces axalgazrda mkvlevarebs (bakalavriatisa Tu
magistraturis saganmanaTleblo  safexuris studentebs, profesiuli
programebis Tu sxva tipis saxelovnebo saswavleblebis msmenelebs);
dargis specifikis Teoriuli da praqtikuli codna.
swavlis periodSi miRebuli gamocdileba doqtorants gauRrmavebs
codnas kinosa da televiziis, rogorc SemoqmedebiTi movlenisa da
rogorc industriis; xelovnebis, rogorc sazogadoebriv-politikuri
viTrebisgan ganuyofeli sferosa da  SemoqmedebiT-praqtikul
SesaZleblobebis mqone movlenaSi SemoqmedebiTi problemebis gadaWris
gzebis Sesaxeb.



92

codnis praqtikaSi gamoyenebis unari
miRebuli codna da swavlis dros praqtikaSi gamoyenebuli (iqneba es,
uSualod swavlebis _ saleqcio _ procesi da maTi mimdinareobisas
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 saqmianoba, aseve
pedagogikisa da Tanamedrove kinos ganviTarebis gzebis Zieba da codnis
sxvebisTvis gadacemisTvis mzaoba.

argumentebuli daskvnis unari
doqtorants, swavlis procesSi miRebuli codnisa da gamomuSavebuli
unar-Cvevebis, kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT, SeeZleba arsebuli
rTuli, arasruli da winaaRmdegobrivi monacemebis analizi; SeuZlia
moaxdinos axali midgomebis sinTezi, riTac kinoxelovnebis kvlevis
sferoSi axali meTodologiis SemuSaveba-ganviTarebas Seuwyobs xels;
mas eqneba unari, problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori
da efeqturi gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi, gamoiyenos
damatebiTi resursebi.

komunikaciis unari
doqtorantisTvis komunikaciisTvis saWiro praqtikul-Teoriuli unarebis
floba aucilebelia. am unarebs igi gamoiyenebs rogorc mkvlevari-
mecnieri (istorikosi da Teoretikosi), aseve rogorc pedagogi
(swavlebis sxvadasxva safexurze da sxvadasxva auditoriasTan
urTierTobisas) da rogorc mecnieri-mkvlevari sakvlev masalasa da
samecniero sazogadoebasTan (samecniero wreebi, gamomcemlobebi,
`saWiro~ profesionalTa garemo, sxva pedagogebi) urTierTobebs
procesSi; SesaZleblobebis sxvebisTvis, rogorc Teoriuli, aseve
praqtikuli codnis gadacemisas.
erTi an ori ucxo enis codna, sul mcire, B 2 doneze, doqtorantsa da
momaval specialists _ Teoretikossa da pedagogs gamoadgeba
kolegebTan, saerTaSorisi samecnier-konferenciebze, seminarebsa Tu
vorqSofebze, saerTaSoriso proeqtebSi monawileobisas gamoadgeba.

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 (muSaoba praqtikaze, masalis moZieba _ muzeumebSi, arqivebSi,
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internetSi, specifikuri literaturis migneba-mopoveba da damuSaveba);
universitetis materialur-teqnikuri bazisa da biblioTekis gamoyenebis
aTviseba; mas SeeZleba _ 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 pedagogikaSi da axali
saswavlo-samecniero jgufebis (organizaciebis) struqturaSi muSaobisa,
Tu maTi Seqmnis procesSi; Sesabamisad, SeZlebs igive unarebis sxvisTvis
gadacema-gaziarebis, maTi saswavlo procesis dagegmva-organizebas.
doqtoranti SeZlebs kinos istoriasa da Tanamedrove kinoSi, klasikur
da Tanamedrove TeoriebSi mudmivad ganaxlebis procesebSi
orientirebasa da axali azrovnebis danergvas Tanamedrove realobaSi;
Tanamedrove kinosa da kinoreJisuris funqciebisa da amocanebis,
filmwarmoebisa da SemoqmedebiT jgufebTa, arqivebTan, eqspertebTan
urTierTobis Seswavlasa da gamoyenebas; gamoimuSavebs samuSao drois
dagegmvis, kvlevis procesis organizebisa da materialur-teqnikuri
uzruvelyofis ZiriTadi principebis unars; konkretuli dargis
sazogadoebriv da saxelovnebo mecnierebebTan integrirebis, msoflio
kulturasTan erTiani konteqstis aRmoCenisa da kavSirebis arsebobis
safuZvlianad dasabuTebis unars.

Rirebulebebi
ikvlevs konkretulad, kinoxelovnebisa da sazogadod, kulturis
mniSvnelovan movlenebs da masTan dakavSirebul, sazogadoebisTvis
mniSvnelovan aspeqtebze amaxvilebs yuradRebas; obieqturad da
profesiulad afasebs im adgils, romelic kinematografs ukavia
kacobriobis azrovnebis Camoyalibebis, ganviTarebisa da cnobierebaze
zemoqmedebis sferoSi: ikvlevs da aanalizebs kinonawarmoebs, misi
Seqmnis winapirobebs realuri garemoebebis analizTan konteqstSi da
Seiswavlis kinoxelovnebas, rogorc literaturis, saxviTi xelovnebis,
sociologiis, filosofiis, fsiqologiis, sazogadoebrivi cxovrebis,
politikis, istoriis ganuyofel nawils, misi ganviTarebisa da
mimdinareobis sxvadasxva etapze.

sadoqtoro programis kompetenciebi:

sagnis codna da gacnobiereba (gaazreba):

doqtorants aqvs:

 kinomcodneobis, rogorc rogorc istoriuli, aseve Teoriuli,
SemoqmedebiTi kanonebisa da principebis farTo, Rrma da sistemuri
codna;

 kinos, rogorc SemoqmedebiTi movlenisa da rogorc industriis;
rogorc sazogadoebriv-politikuri viTrebisgan ganuyofeli
sferosa da  SemoqmedebiT-praqtikul SesaZleblobebis movlenis
SemoqmedebiTi problemebis codna;
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 kinos Teoriis mniSvnelovani sakiTxebis codna da gamoimuSavebs
kinoxelovnebis nimuSis, ama Tu im mimdinareobis, movlenis aRqmisa
da gansjis, analizis unars;

 kinematorgafis, kinoTeoriisa da kinematografis Teoriuli
Seswavlis sferoSi mimdinare procesebis Rrma codna;

 im mniSvnelovani, prioritetuli da meorexarisxovani faqtebisa Tu
movlenebis, tendenciebisa da mimdinareobebis codna, romlebsac
adgili hqondaT kinos istoriaSi;

 kinos istoriisa da Teoriis klasikur da uaxles kvlevebze
dafuZnebuli Rrma da sistemuri codna;

 dargis ganviTarebis, sxvadasxva meTodologiuri midgomebis
Camoyalibebisa da maTi arsis Sesaxeb amomwuravi informacia da
acnobierebs maT specifikas;

 kinos Tanamedrove Teoriebisa da Teoriis klasikosebis naSromebis,
mniSvnelovani Teoriuli sakiTxebis (rogorc kinematografis, aseve
zogadkulturologiur, Tanamedrove filosofiur, sociologiur
moZRvrebaTa sferoebSi) codna;

 saxelovnebo sfero istoriis, Teoriisa da mimdinare Tanamedrove
kinoprocesebSi swrafi orientaciis unari da misi sakiTxis
analizis procesSi Tavisuflad gamoyenebis SesaZlebloba;

 codnis sxvisTvis gadacema-gaziarebis unari;

 kargad iazrebs da acnobierebs kinos istoriisa da Teoriis,
politikur-socialuri da istoriuli mimarTebebisa da
kinoxelovnebis urTierTobis sakiTxebs;

 Seswavlili da gacnobierebuli aqvs kinematografis istoria
konkretuli Tematikisa da zogadi procesebis mimdimareobis
aspeqtSi;

 srulyofilad flobs kinomcodneobiT specifikur Teoriul da
kvleviT meTodebs.

praqtikasTan dakavSirebuli kompetenciebi:

sruli kursis gavlis Semdeg doqtoranti SeZlebs:

 damoukideblad awarmoos kvleva swavlis periodSi miRebul
codnaze dayrdnobiT;

 miRebuli codna gadasces axalgazrda mkvlevarebs (bakalavriatisa
Tu magistraturis saganmanaTleblo  safexuris studentebs,
profesiuli programebisa Tu sxva tipis saxelovnebo
saswavleblebis msmenelebs); gamoumuSavdeba umaRles
saswavlebelSi saleqcio kursebis maRal mecnierul da meTodur
doneze warmarTvis unar-Cvevebi;

 kinos sociologiis, kinofilmis, kinoxelovnebis sazogadoebaze
zemoqmedebis ukeT gaazrebasa da am sakiTxebze muSaobis
gagrZelebas;

 weriTi da zepiri formiT mxatvruli nawarmoebis mecnierul
gaanalizebas da Teoriuli magaliTebis, codnis gamoyenebas ama Tu
im kinematografiuli movlenis, faqtis analizis procesSi;
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 codnis gamoyenebas ama Tu im kinematografiuli movlenis, faqtis,
artefaqtis analizis procesSi;

 naSromis Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisad gaformebas;

 aimaRlebs weris kulturasa da axal unar-Cvevebs SeiZens;

 gauCndeba SemoqmedebiTi midgoma kinosa da sazogadod xelovnebis
nawarmoebis mimarT;

 gamoimuSavebs kritikuli damokidebulebis unar-Cvevebs;

 misi naSrobebi, kvlevebi daakmayofilebs Tanamedrove msoflio
samecniero standartebs;

 gamoimuSavebs interdisciplinarul midgomas sakvlevi masalis,
problemebis mimarT;

 eqneba dargis specifikis Teoriuli da praqtikuli codna;

 Seqmnis disertacias, romelic iqneba axali samecniero
meTodologiiT, sakiTxis mimarT axleburi rakursiT. arsiTa da
formiT dawerili naSromi kinomcodneobaSi,

 miRebuli codna kursdamTavrebuls saSualebas miscems Tavisi
wvlili Seitanos qarTuli da msoflio kinos istoriisa da
Teoriis axleburad Seswavla-daweraSi;

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

doqtoranti SeZlebs:

 efeqtur da produqtiul muSaobas jgufTan erTad;

 SemoqmedebiTi samuSaos Sesrulebisas SemoqmedebiTi unar-Cvevebis
(kreatiulobis) gamomJRavnebas;

 praqtikuli samuSaos Sesrulebisas praqtikuli unar-Cvevebis
gamomJRavnebas sakuTari dargobrivi specializaciis ganxriT;

 profesionalizmis gamomJRavnebas sakuTari dargobrivi
specializaciis dargSi;

 kompleqsuri SemoqmedebiTi, piradi da interpersonaluri
problemebis gadaWras;

 sazogadoebriv movlenebSi swraf orientirebasa da adeqvaturi
Teoriuli da praqtikuli gadawyvetilebis miRebas;

 ucxoenovan literaturaze muSaobas, monawileobas diskusiebSi;

doqtorants eqneba

 sainformacio teqnologiebTan dakavSirebuli da maTi gamoyenebisa
da potencialis Sesaxeb codnis gamomJRavnebis saTanado unar-
Cvevebi;

 kolegebTan molaparakebis, SeTanxmebis da maT garemoSi sakuTari
miznis miRwevis unari rogorc mSobliur, ise ucxo enaze;

 prezentaciis unari

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi
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 pedagogiuri da samecniero moRvaweoba umaRles saswavleblebSi;

 pedagogiuri moRvaweoba sajaro _ zogadsaganmanaTleblo da
saxelovnebo skolebSi;

 Sesabamis muzeumebsa da arqivebSi kvleviTi da administraciuli
saqmianoba (xelmZRvanel poziciaze);

 samecniero da administraciuli saqmianoba kvleviT-samecniero
dawesebulebebSi;

 saxelmwifo da arasamTavrobo seqtorSi saxelovnebo mimarTulebiT
administraciuli an mkvlevar-eqspertis samuSaos Sesruleba;

 damoukidebeli eqspertis, mkvlevaris, statusiT muSaoba;

 proeqtis dagegmva, amocanebis gansazRvra da ganxorcieleba,
TanamSromloba adgilobriv da saerTaSoriso fondebTan;

 samecniero jgufSi muSaoba, rogorc konkretuli amocanis
Semsruleblis, ise jgufis xelmZRvanelis rangSi;

 muSaoba kinostudiebSi, kinokompaniebSi _ kinomcodnis, redaqtoris,
eqspertis rangSi;

 muSaoba televiziebSi, specifikur Tu sazogadoebriv Jurnal-
gazeTebSi, kulturis eqspertis, gadacemebis avtoris, redaqtoris
poziciebze.

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza

swavlis procesSi sadoqtoro programis doqtorantebi iyeneben
saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis biblioTekasa da kompiuterul centrs; universitetSi
arsebul kinokabinets, filmoTekas, kinoaparaturas, kinolaboratorias.

universitetSi aqvs gamomcemloba `kentavri~; gamoscems periodul
samecniero Jurnals `saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani~, romlebic xels
Seuwyobs doqtorantis namuSevrebis gamoqveynebas.

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

sadoqtoro programis reziume

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis sadoqtoro programa kinomcodneobaSi _ kinokultura da
mxatvrul-istoriuli paradigmebi _ Sedgeba sami kvleviTi sferosgan,
sami ZiriTadi modulisgan – romelTa mTavari arsia _ Tanamedrove da
axali qarTuli da msoflio kinos istoriisa da Teoriis
zogadkulturologiur da istoriul konteqstSi  gamokvleva. es
modulebia:
a) qarTuli kino miTologiur-folklorul aspeqtebSi _ gulisxmobs
kinos – rogorc klasikuri literaturis, erovnuli folkloris,
adgilobrivi da saerTaSoriso miTologiis safuZvelze damyarebuli
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xelovnebis da misi konkretuli nimuSebis, formebis  gaanalizebas da
miTuri safuZvlebis gavlenas nawarmoebis koncefciaze, arssa da
mxatvrul formaze;
b) kino da cenzura _ exeba  kinoxelovnebis istoriisa da meoce
saukunis istoriis urTierTmimarTebas konkretul epoqebSi da pirvel
rigSi, sabWoTa kavSiris istoriasa da nacizmis istoriaSi.; qarTuli
kinos istorias, igavur enas, romelic cenzurasTan `urTierTobis”
formad Camoyalibda.
b) msoflio kinos istoria _ Seicavs msoflio kinos istoriis sxvadasxva
etapis, kinoJanrebis Taviseburebebis, kinos specifikuri tendenciebis,
kinoenis arsisa da esTetikuri koncefciebis Seswavla-analizs

arCeuli modulis programis dasrulebisa da disertaciis warmatebiT
dacvis Semdeg doqtorants eniWeba akademiuri xarisxi
xelovnebaTmcodneobis doqtori, PhD in  Arts Sciences (Film Sciences)

qoreologia

qoreografiuli xelovnebis istoria da Teoria
Ph.D. Program in history and theory the choreography

programis daxasiaTeba (mizani, Sinaarsi)

mizani: sadoqtoro programis mizania moamzados kvalificiuri
specielistebi qoreologiis (qoreografiuli xelovnebis samecniero
kvlevis) dargSi, romelTa profesiuli codna xels Seuwyobs
qoreografiuli xelovnebis ganviTarebas saSemsruleblo da pedagogiuri
mimarTulebiT, aseve gaamyarebs da ganaviTarebs qoreologiuri kvlevebis
adgils zogad saxelovnebo mecnierebaTa rigSi.

sadoqtoro programa warmoadgens qoreografiuli xelovnebis
samecniero kvlevis ramdenime mimarTulebas. kerZod, igi gankuTvnilia
sacekvao folkloris istoriuli ganviTarebis, SemoqmedebiTi formebis
Taviseburebisa da sacekvao nimuSebis fiqsireba-konservaciis
SeswavlisaTvis. eTno-qoreologiuri kvlevebis mniSvnelobas erovnuli
kulturisadmi, istoriul-eTnigrafiuli  warsulisadmi da qarTuli
folkloruli tradiciebisadmi sayovelTao interesi gansazRvravs.

xalxuri qoreografiis arqauli formebis Zieba da maTi Seswavla
arqeologiuri da istoriul-literaturuli  masalis axleburad
gaazrebis safuZvelze xdeba. kvlevis obieqtad sacekvao folkloruli
nimuSis funqciur-Sinaarsobrivi da vizualur-qmediTi buneba iqceva,
romelic xalxuri cekvis mxatvrul-esTetikuri Rirebulebis,
gamomsaxvelobiTi saSualebebis, pirobiToba-simbolurobisa da mravali
sxva sakiTxis Seswavlas emsaxureba.

gansakuTrebul mniSvnelobas iZens qarTuli qoreografiuli
saganZuris, jer kidev Semonaxuli sacekvao wes-Cveulebebis fiqsireba, am
konteqstSi warmodgenili sadoqtori programis fardlebSi
SesaZlebelia damuSavdes, maTi Semdgomi praqtikuli
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ganxorcielebisaTvis,  saeqspedicio (qoreografiuli eqspediciis)
muSaobis Teoriuli  safuZvlebi.
sadoqtoro programa warmoadgens dargSi arsebuli samagistro
programebis gagrZelebas da miznad isaxavs:

 studentebs misces gaRrmavebuli codna Tanamedrove saxelovnebo
mecnierebaSi kerZod, qoreografiuli xelovnebis (sacekvao
folkloris) kvlevis Tanamedrove formebsa da meTodologiaSi;

 xeli Seuwyos doqtorants sadoqtoro sakvalifikacio naSromis
Sesrulebasa, dacvasa da akademiuri xarisxis mopovebaSi;

 doqtoranti moamzados umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi
akademiuri moRvaweobisaTvis;

 doqtoranti Camoayalibos, rogorc damoukidebeli Tanamedrove
mecnieri, mkvlevari.

programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi

programiT gaTvaliswinebuli sakvlevi sakiTxebi moicavs
qoreografiuli xelovnebis yvela nairsaxeobriv (xalxuri, klasikuri,
samejliso Tanamedrove cekvis) formas, maT Soris prioritetulia
problematika, romelic iTvaliswinebs qarTuli sacekvao tradiciebis
Seswavlas. kerZod:

istoriul - eTnografiuli mimarTulebis sakiTxebi:
 qoreografiuli xelovnebis arqeologiuri, istoriul-literaturuli

da eTnografiuli wyaroebis Seswavla;

 qoreografiuli xelovnebis genezisi, periodizacia, konkretuli
istoriuli periodis Seswavla;

 uZvelesi sacekvao tradiciebis Seswavla funqciur-Sinaarsobrivi da
regionaluri TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT;

 auTenturi pirvelwyaros sasceno interpretireba da a.S.
Teoriuli mimarTulebis sakiTxebi:

 qoreografiuli terminologia;

 qoreografiis sinTezuroba;

 qoreografiis gamomsaxvelobiTi saSualebani;

 pirobiToba-simboluroba;

 sivrce da dro qoreografiaSi;

 cekvis klasifikaciuri sistemebi;

 qoreografiuli xelovnebis Seswavlis pedagogiur-meTodologiuri
Taviseburebani;

 sacekvao nimuSis fiqsireba-konservacia da a.S.
kritikis sakiTxebi:

 sacekvao nimuSis qoreografiuli analizi;

 SemoqmedebiTi portreti;

 Tanamedrove tendenciebi da a.S.
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Sedegebi

qoreografiis saxelovnebo mecnierebis sadoqtoro programis
dasrulebis Semdeg kursdamTavrebuli:

 flobs safuZvlian da Rrma codnas  qoreografiis saxelovnebo
mecnierebaSi, sacekvao folkloris kvlevis Tanamedrove formebsa da
meTodologiaSi;

 flobs unars moaxdinos saxelovnebo dargis aqtualuri
problematikis dadgena da SemogvTavazos misi gadaWris gzebi;

 flobs unars moaxdinos  xelovnebis (sacekvao) nimuSis kompleqsuri
kvlevis analizi: Sinaarsisa da formis erTianobis, elementebad
danawevrebis da erTian, sinTezur bunebaSi danaxvis, abstragirebisa
da sxva, momijnave dargebTan urTierTkavSirebis dadgenis unari.

 aRniSnul Teoriul codnas gamoiyenebs praqtikul saSemsruleblo
sferoSi, riTac moaxdens xelovnebis (qoreografiis) praqtikuli
ganviTarebis srulyofas;

 flobs umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi saleqcio kursebis
maRal mecnierul da meTodur doneze warmarTvis unar-Cvevebs;

 daicvas sadoqtoro sakvalifikacio naSroms da moipovos doqtoris
akademiuri xarisxi.

sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

codna da gacnobiereba

doqtorants aqvs farTo, Rrma da sistemuri codna qoreografiuli
xelovnebis samecniero Seswavlis (qoreologiis) yvela mimarTulebiT:

 qoreografiis istoriuli ganviTarebisa da genezisis safuZvliani
codna;

 qoreografiuli xelovnebis SemoqmedebiTi formis Taviseburebis,
sinTezurobis, gamomsaxvelobiTi saSualebebis, klasifikaciuri
sistemebis, sadadgmo xelovnebisa da qoreo-pedagogikis sakiTxebis
safuZvliani codna;

 qoreografiuli nimuSis kritikuli analizis unari;
romelic qoreografia_ qoreologiis dargSi referirebad

saerTaSoriso publikaciisaTvis aucilebeli standartis doneze
muSaobis saSualebas iZleva.
SeuZlia qoreografiul xelovnebaSi arsebuli eTikuri dilemebis
analizi, marTva da maTi gadaWra. srulad flobs qoreografia _
qoreologiis specifikur (Teoriul da kvleviT) meTodebs.

codnis praqtikaSi gamoyenebis unari

doqtorants SeuZlia SeimuSaos axleburi kvleviTi da analitikuri
midgomebi qoreografia_ qoreologiaSi arsebuli problemuri sakiTxebis
mimarT, romlebic axali codnis Seqmnazea orientirebuli da aisaxeba
saerTaSoriso referirebad publikaciebSi.
SeuZlia axali codnis praqtilaSi gamoyeneba qoreografiuli
xelovnebis  rogorc SemoqmedebiTi, aseve samecniero mimarTulebiT. aqvs
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unari qoreografiis saSemsruleblo, pedagogiur da Teoriul sferoSi
axleburi meTodebis  danergvis.
damoukideblad gagmavs, axorcielebs da zedamxedvelobs rogorc
inovaciur qoreologiur  kvlevas, aseve Catarebuli kvlevis Sedegebis
praqtikul qoreografiaSi gamoyenebas.

daskvnis unari

doqtorants faqtobrivi masalisa da mravalgvari informaciuli wyaros
Sejerebis safuZvelze SeuZlia argumentirebuli, logikurad gamarTuli
da Sinaarsobrivad mniSvnelovani daskvnis gakeTeba qoreografia  _
qorelogiaSi arsebuli sakiTxebis irgvliv.
kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia rTuli, arasruli da
winaaRmdegobrivi monacemebis analizi. SeuZlia axali midgomebis
sinTezi, riTac qoreografia _ qoreologiis sferoSi axali
meTodologiis SemuSeveba / ganviTarebas uwyobs xels.
aqvs unari problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori da
efeqturi gadawyvetileba da doqtorants SeuZlia rTuli da sadavo
informaciis gaanalizeba da saWiroebis SemTxvevaSi damatebiTi
resursebis gamoyeneba.

komunikaciis unari

icnobs da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio da
sakomunikacio teqnologiebs (ICT) da SeuZlia maTi  SemoqmedebiTi da
kritikuli gamoyeneba qoreografia _ qoreologiis dargisaTvis
specifikur konteqstSi profesiul (qoreografiul) sazogadoebaSi
sakuTari mosazrebebis dasabuTebulad da garkveviT warmoCena.
saerTaSoriso samecniero sazogadoebasTan qoreografiuli Tematikis
polemikaSi CarTva ucxour enaze. SeuZlia informaciis gadacema
qoreografiul sferoSi momuSave  specialistebisa da
araspecialistebisaTvis am ukanasknelTa momzadebis xarisxis
gaTvaliswinebiT.

swavlis unari

doqtoranti adekvaturad afasebs, gegmavs da axorcielebs sakuTari
swavlis pricess da iyenebs saswavlo resursebis srul speqtrs; SeuZlia
sxvebis swavlis procesis dagegmva da marTva.

Rirebulebebi

ikvlevs konkretulad, qoreografiisa da sazogadod, kulturis
mniSvnelovan movlenebs da masTan dakavSirebul, sazogadoebisTvis
mniSvnelovan aspeqtebze amaxvilebs yuradRebas; obieqturad da
profesiulad afasebs im adgils, romelic qoreografias ukavia
kacobriobis azrovnebis Camoyalibebis, ganviTarebisa da cnobierebaze
zemoqmedebis sferoSi. esmis qoreografiis kulturuli Rirebuleba da
eZebs aRniSnuli Rirebulebis sazogadoebaSi damkvidrebis axal gzebs.
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sadoqtoro programis kompetenciebi:

doqtorants:

 aqvs farTo, Rrma da sistemuri codna qoreografiuli xelovnebis
samecniero Seswavlis (qoreologiis) yvela mimarTulebiT;

 qoreografiis istoriuli ganviTarebisa da genezisis   safuZvliani
codna;

 qoreografiuli xelovnebis SemoqmedebiTi formis Taviseburebis,
sinTezurobis, gamomsaxvelobiTi saSualebebis, klasifikaciuri
sistemebis, sadadgmo xelovnebisa da qoreo-pedagogikis sakiTxebis
safuZvliani codna;

 qoreografiuli nimuSis kritikuli analizis unari,

 romelic qoreografia _ qoreologiis dargSi referirebad
saerTaSoriso publikaciisaTvis aucilebeli standartis doneze
muSaobis saSualebas iZleva.

 SeuZlia qoreografiul xelovnebaSi arsebuli eTikuri dilemebis
analizi, marTva da maTi gadaWra.

 srulad flobs qoreografia _ qoreologiis specifikur
(praqtikul, Teoriul da kvleviT) meTodebs.

 SeuZlia SeimuSaos axleburi kvleviTi da analitikuri midgomebi
qoreografia_ qoreologiaSi arsebuli problemuri sakiTxebis
mimarT, romlebic axali codnis Seqmnazea orientirebuli.

 SeuZlia axali codnis praqtilaSi gamoyeneba qoreografiuli
xelovnebis  rogorc SemoqmedebiTi, aseve samecniero mimarTulebiT.
aqvs unari qoreografiis saSemsruleblo, pedagogiur da Teoriul
sferoSi axleburi meTodebis  danergvis.

 damoukideblad gagmavs, axorcielebs da zedamxedvelobs rogorc
inovaciur qoreologiur  kvlevas, aseve Catarebuli kvlevis
Sedegebis praqtikul qoreografiaSi gamoyenebas.

 faqtobrivi masalisa da mravalgvari informaciuli wyaros
Sejerebis safuZvelze SeuZlia argumentirebuli, logikurad
gamarTuli da Sinaarsobrivad mniSvnelovani daskvnis gakeTeba
qoreografia  _ qorelogiaSi arsebuli sakiTxebis irgvliv.

 kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT SeuZlia rTuli, arasruli
da winaaRmdegobrivi monacemebis analizi. SeuZlia axali
midgomebis sinTezi, riTac qoreografia _ qoreologiis sferoSi
axali meTodologiis SemuSeveba / ganviTarebas uwyobs xels.

 aqvs unari problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori
damatebiTi resursebi.

 SeuZlia rTuli da sadavo informaciis efeqturi gadacema
qoreografiul sferoSi momuSave specialistebisa da
araspecialistebisaTvis

 ucxo enis codna sul mcire C 1 doneze

 icnobs da Tavisuflad iyenebs Tanamedrove sainformacio da
sakomunikacio teqnologiebs da SeuZlia maTi  SemoqmedebiTi da
kritikuli gamoyeneba qoreografia _ qoreologiis dargisaTvis
specifikur konteqstSi
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programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi

kursdamRavrebulebs SeuZliaT gaagrZelon TavianTi moRvaweoba:

 pedagogikaSi (umaRles, profesiul, saxelovnebo skolebSi da
saswavlo centrebSi);

 saxelovnebo, humanitarul da eTnografiul_folklorul kvleviT
dawesebulebebSi;

 profesiul qoreografiul ansamblebsa da studiebSi;

 kulturis ganyofilebebSi da saministroSi;

 awarmoos damoukidebeli kvlevebi jgufuri da individualuri
sagranto programebis farglebSi;

 beWdviT da eleqtro mediaSi.

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza

sadoqtoro programis doqtorantebi iyeneben saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebze, Tematur forumebze.

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 programis xangrZlivoba

swavlebis xangrZlivoba – saqarTvelos kanoni “umaRlesi
ganaTlebis Sesaxeb” adgens sul mcire 3 wlis vadas. rig SemTxvevaSi
doqtorants  miecema damatebiTi vada kvlevis dasrulebisaTvis.

programis akademiuri Sinaarsi

a) sadoqtoro programis moculoba da saswavlo komponenti
aRniSnuli miznis misaRwevad programiT gansazRvrulia samecniero da
saswavlo komponentebis Tanxvedra kreditebis SefardebiT 120-60, sadac
120 samecniero komponentia, 60 _ saswavlo.
I saswavlo komponenti
saswavlo komponenti moicavs:

1. specialur seminarebis, romlebic emsaxureba xelovnebis istoriis
(qarTuli, msoflio) sferoSi codnis gafarTovebas da
gaRrmavebas,  kvlevis Tanamedrove meTodebSi garkveva-aTvisebas.

2. pedagogiur praqtikas, rac gamoixateba profesoris
asistentirebaSi, msgavs saqmianobaSi (leqciis momzadeba) da
gamiznulia saswavlo-pedagogiuri unar-Cvevebis gansaviTareblad.
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3. seminarebs, romlebic emsaxureba doqtorantis transferuli
unarebis ganviTarebas, umaRlesi skolis pedagogikaSi da
ganaTlebis marTvaSi komunikaciasa da menejmentSi garkvevas.

4. arCeviTi bloki
II samecniero komponenti
samecniero xelmZRvaneli da doqtoranti SeimuSsveben individualur geg-
mas, romlis mixedviTac warimarTeba kvleva.
programis samecniero komponenti iTvaliswinebs doqtorantis kolokvi-
ums, koloqviumze xdeba doqtorantis mier Catarebuli samuSaos prezen-
tacia mimarTulebaze, diskusia, Temaze arsebuli axali samecniero lite-
raturis ganxilva, doqtorantis wliuri naSromis wardgena da ganxilva.
xelovnebaTmcodneobis mimarTulebiT koloqviumi tardeba semestrSi mi-
nimum orjer (garda I semestrisa).

programis akademiuri Sinaarsis detaluri aRwera qvemoT darTul
specilaur seminarTa modulebis cxrilsa da programis zogad badeSia
mocemuli.

qoreografiuli xelovnebis istoria da Teoria
swavlebis gegma
(180: 120-60 ECTS)

#

I semestri ECTS # II semestri ECTS

1 spec.seminari –
qoreografiis sinTezuroba
(interdisciplinarueli
kvleva)
60 s.sT.

10 1 spec. seminari – sacekvao
folkloris Seswavlis
Tanamedrove formebi da
meTodologia

30 s.sT.

5

2 sakvlevi Temis Sesabamis
wyaroebze muSaoba

5 2 asistentireba, sagani ----- 5

3 kvlevis Tanamedrove
meTodologia

5 3 sakvlevi Temis Sesabamisi
ucxoenovani literaturis
Targmanis warmodgena

10

4 saswavlo meTodologia
(programis dagegmva,
silabusi da sxv.)

5 4 wliuri naSromi
(disertaciis proeqti)

10

5 seminari pedagogikaSi 5
sul 30 sul 30

# III semestri ECTS # IV semestri ECTS

1 spec. seminari _
qoreografiuli
dramaturgia da misi
analizi

5 1 arCeviTi disciplina
30 s.sT.

5
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30 s.sT.;

2 seminari _ komunikacia,
prezentacia

5 2 saCvenebeli leqciis
momzadeba-Catareba

5

3 spec.seminari –
qoreografiuli
anTropologia

30 s.sT

5 3 asistentireba, sagani ----- 5

4 samecniero muSaoba 15 4 wliuri naSromi 15
sul 30 sul 30

# V semestri ECTS # VI semestri ECTS

1 samecniero naSromze
muSaoba

30 1 samecniero naSromze
muSaoba

30

sul 30 sul 30

I-II semestri

saswavlo _ 30 kr. :
2 spec. seminari da asistentireba 20
saswavlo meTodologia (programis
dagegmva, silabusi da sxv.)

5

seminari pedagogikaSi 5
sul 30

samecniero _ 30 kr. :
sakvlevi Temis Sesabamis wyaroebze
muSaoba,
ucxoenovani literaturis
damuSaveba, Targmanis warmodgena

10

10

wliuri naSromi (proeqti) 10
sul 30

III-IV semestri

saswavlo _ 30 kr. :
seminari specialur disciplinaSi 10
seminari _ komunikacia, prezentacia 5
saCvenebeli leqciis momzadeba-
Catareba

5

asistentireba 5
arCeviTi seminari 5
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samecniero _ 30 kr. :
samecniero muSaoba 15
wliuri naSromi 15

V-VI semestri

samecniero _ 60 kr. :
sadisertacio naSromi 60

 SeniSvna: kursi: “spec.seminari da asistentireba” gulisxmobs
seminars specialobis konkretul disciplinaSi da programis
xelmZRvanel pedagogTan doqtorantis asistentirebas samagistro
an sabakalavro doneze. misi Sefaseba xdeba ori komponentiT:
saswavlo/seminari da praqtikuli/asistentireba da aisaxeba
Sesabamis uwyisebSi.

seminarebi specialur disciplinaSi

I semestri _ qoreografiis sinTezuroba (interdisciplinarueli kvleva)
– 10 ECTS
II semestri _ sacekvao folkloris Seswavlis Tanamedrove formebi da
meTodologia _ 10 ECTS
III semestri _ qoreografiuli dramaturgia da misi analizi _ 5 ECTS
IV semestri _ qoreografiuli anTropologia _  5 ECTS

arCeviTi disciplinebis bloki

kulturis praqtikuli menejmenti – kulturis menejmentis leqcia-
seminarebi da praqtikuli saqmianoba kulturis sferoSi momavali
liderebis momzadebis aucilebeli komponentia. am mimarTulebiT,
universitetebisa da samecniero-kvleviTi dawesebulebebis garda,
doqtorebma SeiZleba imuSaon sxva profesiul sivrceSi – kulturisa da
xelovnebis sferoSi. Sesabamisad, maT unda icodnen xelovnebisa da
kulturis dargebis Taviseburebebi da marTvis efeqturi da Tanamedrove

1 dramis struqtura 5  ECTS
2 Semoqmedebis fsiqologia 5  ECTS
3 simbolo _ kulturis fenomeni 5  ECTS
4 TamaSis Teoria 5 ECTS
5 proeqtis menejmenti 5  ECTS
6 marketinguli kvleva kulturaSi 5  ECTS
7 marketinguli kvleva kulturaSi 5  ECTS
8 kulturis menejmenti 5  ECTS
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saSualebebi, unda SeeZloT rogorc kolegebTan, aseve sxva profesiis
adamianebTan urTierToba da maTi efeqturi marTva, mniSvnelovani
interdisciplinuri proeqtebis xelZRvaneloba.

saswavlo kursebis (specialuri seminarebis)
anotaciebi

PhD saswavlo kursi
I. qoreografiis sinTezuroba (interdargobrivi kvleva)

saswavlo kursi `qoreografiis sinTezuroba (interdargobrivi
kvleva)~ warmoadgens specialur disciplinas qoreografiuli
mimarTulebis  sadoqtoro programisaTvis. igi miznad isaxavs
qoreografiuli xelovnebis Seswavlas sacekvao nimuSis sinTezuri
bunebis gaTvaliswinebiT. xelovnebis sxvadasxva dargis
gamomsaxvelobiTi xerxebis erToblioba, romelic qoreografiuli
nimuSis sinkretulobas ganapirobebs, kvlevis procesSi moiTxovs
interdargobrivi kavSirebis dadgenas, maT Seswavlasa da analizs.

aRniSnuli saswavlo kursis farglebSi studenti ikvlevs sakiTxebs
qoreografiuli xelovnebis da musikis, qoreografiisa da saxviTi
xelovnebis, qoreografiisa da Teatrisa da kinos, aseve, qoreografiisa
da literaturis urTierTkavSirebis Sesaxeb.

saswavlo kursi moicavs rogorc Teoriuli Seswavlis formebs,
aseve praqtikuli unar-Cvevebis gamomuSavebas. saleqcio Tematikis
mixedviT studenti axdens qoreografiuli nimuSis analizs
interdisciplinaruli kavSirebis gaTvaliswinebiT.

aRniSnuli saswavlo kursi emyareba studentis mier Qqoreografiuli
xelovnebis istoriisa (qarTuli qoreografiis istoria, baletis
istoria, msoflio qoreografiis istoria) da Qqoreografiuli
xelovnebis Teoriis (qoreografiis termonologia, gamomsaxvelobiTi
xerxebi, sivrce da dro qoreografiaSi, pirobiToba da simboluroba
qoreografiaSi, cekvis klasifikaciuri sistemebi, sadadgmo xelobnebis
sakiTxebi, qoreo-pedegogikis sakiTxebi) srulfasovan codnas;
qoreografiuli nimuSis kritikuli Sefasebisa da analizis unars;
xelovnebis sxvadasxva dargis (musikis, saxviTi xelovnebis,
literaturis, Teatris) istoriuli ganviTarebisa da Teoriuli
safuZvlebis codnas da analizis unars.

saswavlo kursis dasrulebisTanave doqtorants SeeZleba
xelovnebis dargTaSorisi urTierTkavSirebis kvleva da am
problematikis irgvliv  axali Teoriebis SemuSaveba, maTi praqtikaSi
Semdgomi danergvis mizniT.

specialuri seminarebis anotaciebi

II. sacekvao folkloris Seswavlis Tanamedrove formebi da
meTodologia

qarTuli tradiciuli xelovnebisadmi sayovelTao interesma da
qarTuli sacekvao xelovnebis saSemsruleblo praqtikis dinamiurma
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ganviTarebam ganapiroba erovnuli qoreografiis mecnieruli kvlevisa da
qarTuli cekvis saSemsruleblo xelovnebis profesiuli Sefaseba-
analizis aucilebloba da aqtualoba.

saswavlo kursi `sacekvao folkloris Seswavlis Tanamedrove
formebi da meTodologia~ warmoadgens specialur disciplinas
qoreografiuli mimarTulebis  sadoqtoro programisaTvis.

warmodgenili saswavlo kursi miznad isaxavs sacekvao folkloris,
qarTuli sacekvao tradiciebis Seswavlis  formebisa da meTodebis
gacnobas, maTi Semdgomi praqtikuli ganxorcielebisaTvis. doqtorantebi
gaecnobian literaturas  msoflio eTno-qoreologiaSi arsebuli
nacionaluri (eTnikuri) cekvebis moZiebis, Seswavlisa da maTi fiqsireba-
konservaciis Sesaxeb.

Aam saswavlo kursis farglebSi moxdeba qarTuli auTenturi
cekvebis  sruli bibliografiuli (anbanuri da regionaluri)
katalogizacia, rac ganapirobebs am sacekvao nimuSebis moZieba
_konservaciis swor warmarTvas saeqspedicio muSaobis dros. aRniSnuli
problematika exmianeba saxelmwifo politikas erovnuli tradiciebis
SenarCunebisa da maTi popularizaciis saqmeSi, romelic aseve
prioritetulia folkloris erovnuli centris samomavlo gegmebSi.

warmodgemili saswavlo kursis gavlis Sedegad da Tanamedrove
teqnologiebis gamoyenebis meSveobiT doqtoranti gaiRrmavebs codnas
auTenturi sacekvao nimuSebis Seswavlis Sesaxeb (bibliografiuli
kataligizaciis, saeqspedicio muSaobis, qoreografiuli nimuSis moZieba,
fiqsireba-konservaciis Sesaxeb), SeZlebs am problematikis irgvliv
axali Teoriebis SemuSavebas, maTi praqtikaSi Semdgomi danergvis mizniT.

III. qoreografiuli dramaturgia da misi analizi

saswavlo kursi ` qoreografiuli dramaturgia da misi analizi ~
qoreografiuli xelovnebis mimarTulebis sadoqtoro programis
maprofilebel saswavlo disciplinas warmoadgens. mocemuli saswavlo
kursi miznad isaxavs qoreografiuli nimuSis kompoziciuri struqturis
profesiuli analizis iseTi unar-Cvevebis SemuSavebas, romelic cekvis
dramaturgiul wyobas emyareba da ganixilavs mas cekvis yvela
struqturuli erTeulis dramaturgiis konteqstSi. aRniSnuli saswavlo
kursis farglebSi studenti ecnoba specialur literaturas (qarTulsa
da ucxours) da axdens fundamenturi naSromebis analizs (referatis
saxiT);
Seiswavlis interdargobrivi kvlevis formebs, (cekvisa da musikis,
cekvisa da literaturis da a.S. dramaturgiis urTierTkavSirebs).

saswavlo kursis Tematika moicavs Semdeg sakiTxebs: qoreogragiis
sinTezuroba da cekvis interdargobrivi kvlevis formebi;
literaturuli analizi, rogorc cekvis dramaturgiuli analizis
safuZveli; drois filosofiuri kategoria da misi gavlena
qoreografiuli nimuSis dramaturgiul wyobaza; cekvis ideur-Tematuri
analizi dramaturgiis kanonebis safuZvelze; cekvis musikaluri
gaformebis analizi dramaturgiis kanonebis safuZvelze; cekvis
kompoziciuri struqturis analizi dramaturgiis kanonebis safuZvekze
(qoreografiuli nimuSis naxazisa da sacekvao leqsikis dramatergiuli
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wyoba); cekvis saSemstuleblo ostatobis analizi (saSemsruleblo
teqnika da artistizmi) dramaturgiis kanonebis gaTvaliswinebiT.

aRniSnuli saswavlo kursis dasrulebisTanave daqtoranti srulad
flobs profesiuli Sefasebis da samecniero kvlevis unar-Cvevebs,
romelTa gamoyenebiT mas SeuZlia sacekvao nimuSis  qoreografiuli
analizi dramaturgiis kanonebis safuZvelze. SeZenili unar-Cvevebi
doqtorants SeuZlia gamoiyenos saSemsruleblo da pedagogiur
praqtikaSi.

IV. qoreografiuli anTropologia

saswavlo kursi `qoreografiuli anTropologia~ qoreografiuli
xelovnebis mimarTulebis sadoqtoro programis maprofilebel saswavlo
disciplinas warmoadgens. mocemuli saswavlo kursi miznad isaxavs
qoreologiuri problematikis gafarToebas da mkvlevarTa yuradRebis
koncentrirebas adamianis bunebaze, rogorc cekvis Semqmnel-
Semsrulebelze. anTropologiuri kvleva qoreografiul xelovnebasTan
mimarTebaSi moicavs sakiTxTa rig CamonaTvals, romelTa Seswavla
gaaRrmavebs doqtorantis codnas da daexmareba mas profesiul
daostatebaSi. adamianis sxeuli, rogorc qoreografiuli nimuSis Seqmnis
ZiriTadi masala da misi fsiqo-SemoqmedebiTi unarebi, romlebic
gansazRvraven am nimuSis esTetikur Rirebulebas kvlevis obieqtad
iqceva, rac cekvis Seswavlis inovaciur midgomas warmoadgens.

saswavlo kursis dasrulebisTanave doqtorants SeeZleba
xelovnebis dargTaSorisi urTierTkavSirebis kvleva da am
problematikis irgvliv  axali Teoriebis SemuSaveba, maTi praqtikaSi
Semdgomi danergvis mizniT.

zogadsauniversiteto kursebi

 komunikacia da prezentaciis unar-Cvevebi  _ komunikaciisa da
prezentaciis leqcia-seminarebi momavali profesionali kadrebis
momzadebis aucilebeli komponentia. garda akademiuri wreebisa
(universitetebi, samecniero-kvleviTi dawesebulebebi...), profesiuli
saqmianobis nebismier sivrceSi doqtorebma unda SeZlon efeqturi
komunikacia rogorc kolegebTan, aseve farTo auditoriasTan:
TviTprezentireba, SemoqmedebiTi Tu sxva tipis proeqtebis
wardgena, sajaro gamosvlebi da sxv. Sesabamisad, maT unda
SeeZloT rogorc kolegebTan, aseve sxva profesiis adamianebTan
saqmiani urTierToba, aseve mniSvnelovani interdisciplinuri
proeqtebis wardgena. kursis SefasebisTvis savaldebuloa:

 saCvenebeli leqcia-mimoxilva/prezentacia _ mimoxilvaSi sxvadasxva
sakiTxis, Temis, sakvlevi masalis specifikuri kinematografiuli,
istoriuli, socialuri da politikuri viTarebebisa da
Tvalsazrisebis gaTvaliswinebiTa da CarTulobiT (power-point
prezentaciis TanxlebiT).

 pedagogika _ programis mizania doqtorantebs misces Rrma,
mecnierul analizze dafuZnebuli codna pedagogikaSi, gaacnos
rogorc qarTuli, aseve ucxo enovani specialuri literatura;
doqtorants SeeZleba informaciis farTo speqtris moZieba,
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mopoveba da gaanalizeba. vinaidan, garda `pedagogikis~ Teoriuli
kursisa, doqtorantebi miiReben praqtikul gamocdilebas umaRlesi
skolis pedagogikis sferoSi: periodulad moamzadeben da
waikiTxaven leqciebs amave da momijnave (kinoreJisorebi, kulturis
menejerebi, xelovnebaTmcodneebi  da a.S.) dargis magistrantebTan;
regularulad daeswrebian xelmZRvanelis leqciebs
magistrantebTan, rogorc asistentebi.

 saganmanaTleblo-saswavlo meTodologia _ kanonmdebloba
ganaTlebis sferoSi _ normatiuli aqtebis, silabusebisa da
modulebis Sedgena. doqtorma unda icodes, Tu rogor aswavlos _
disciplina, kvleva, prezentacia da a.S.; umaRlesi skolis
pedagogikisa da ganaTlebis marTvis Seswavla. saCvenebeli leqcia-
prezentacia gulisxmobs: doqtorantis mier speckursisTvis
silabusis Sedgenas da leqciis Catarebas, sagnisTvis silabusis
Sedgenas, modulis Sedgenas da sakuTari silabusiT leqciis
Catarebas.

Sefaseba

I. saswavlo komponentSi Semavali seminarebisTvis  codnis Sefaseba
emyareba 100 qulian sistemas:

(A) 91-100 friadi

(B) 81-90 Zalian kargi

(C) 71-80 kargi

(D) 61-70 damakmayofilebeli

(E) 51-60 sakmarisi

(FX) 41-50 ver Caabara, students eZleva saboloo gamocdis erTxel
Cabarebis ufleba.

(F) 0-40 CaiWra, studentma kreditis miRebisaTvis Tavidan unda gaiaros
kursi.

II programiT gaTvaliswinebuli saswavlo-samecniero komponentebi
`asistentireba~ da `leqciis momzadeba-Catareba~ fasdeba zemoT
moyvanili 100 quliani sistemiTa da Semdegi kriteriumebiT:
a) asistentireba: 1. sabakalavro an samagistro doneze xelmZRvanelis
leqciebze daswreba da pedagogiur saqmianobasTan dakavSirebuli
davalebebis sistematuri Sesruleba (80 qula);
2. xelmZRvanelis asistentireba samecniero sferoSi (20 qula);
b) leqciis momzadeba- Catareba:
1. leqciis Tematikis garSemo masalis winaswari damuSavebis sisrule (40
qula)
2. leqciis prezentabeluroba (sul 60 qula):
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miwodebuli masalis Sinaarsobrivi siRrme (20 qula)
leqciis TemasTan adekvaturi masalis srulad wardgena (20 qula)
masalis sainteresod gadmocema (20 qula)

III. doqtorantis sadisertacio naSromis Sefasebisas gamoiyeneba Semdegi
sistema:
a) friadi (summa cum laude) – SesaniSnavi naSromi;
b) Zalian kargi (magna cum laude) – Sedegi, romelic wayenebul moTxovnebs
yovelmxriv aRemateba;
g) kargi (cum laude) – Sedegi, romelic wayenebul moTxovnebs aRemateba;
d) saSualo (bene) – Sedegi, romelic wayenebul moTxovnebs yovelmxriv
akmayofilebs;
e) damakmayofilebeli (rite) – Sedegi, romelic, xarvezebis miuxedavad,
wayenebul moTxovnebs mainc akmayofilebs;
v) aradamakmayofilebeli (insufficienter) – Sedegi, romelic wayenebul
moTxovnebs mniSvnelovani xarvezebis gamo ver akmayofilebs;
z) sruliad aradamakmayofilebeli (sub omni canone) – Sedegi, romelic
wayenebul moTxovnebs sruliad ver akmayofilebs.

sadisetacio naSromis Sefaseba xdeba Semdegi kriteriumebis gaTvaliswinebiT:

## კრიტერიუმი
მაქსიმალური
საძლო ქულა

1 ტექნიკური მხარე 30
1.1. ენობრივი გამართულობა 10
1.2. გამოყენებული წყაროების მრავალფეროვნება 5
1.3. გამოყენებული წყაროების მითითების სისწორე5

1.4.
სტილის და სამეცნიერო წერის სტანდარტების
დაცვა

10

2. შინაარსობრივი მხარე 50
2.1. შინაარსის სრულყოფილება 20
2.2. აქტუალურობა 10
2.3. ორიგინალობა 10
2.4. დასკვნის (შეჯამების) სრულყოფილება 5
2.5. კითხვებზე პასუხების დასაბუთებულობა 5
3. პრეზენტაბელურობა 20

3.1.
თვალსაჩინოებების, სქემების, დიაგრამების,
ვიზუალური მასალის არსებობა

10

3.2. მეტყველების კულტურა 10
სულ: 100

amasTan, doqtorants evaleba minimum sami publikacia referirebul
JurnalebSi:

impaqt-faqtoriani Jurnalebi:
ix. tomsonis sia:
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http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=H
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER

referirebuli Jurnalebi:
1. saxelovnebo mecnierebaTa Ziebani;
2. kavkasiis macne;
3. mecnierebaTa akademiis moambe;
4. mecnierebaTa akademiis macne;
5. saqarTvelos siZveleni;
6. Tsu-s samecniero Sromebis krebuli;
7. sadisertacio sabWos mier damtkicebul sxva gamocemebSi.

sadoqtoro programis reziume

saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo
universitetis sadoqtoro programa qoreografiuli xelovnebis
istoriasa da TeoriaSi moicavs or prioritetul kvleviT sferos –
qarTuli qoreografiis istorias da qoreografiuli xelovnebis
Teorias.
programis dasrulebisa da disertaciis warmatebiT dacvis Semdgom
doqtorants eniWeba akademiuri xarisxi xelovnebaTmcodneobis doqtori
(qoreologia), PhD in Arts Sciences (choreography).
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პროგრამული კონცენტრაცია: xelovnebaTmcodneoba

qarTuli xelovneba
msoflio xelovnebis konteqstSi

The History of Georgian Art in the Context of World Art
Ph.D. Program

sakvalifikacio daxasiaTeba
(mizani, Sinaarsi, mniSvneloba)

sadoqtoro programis mizania moamzados xelovnebaTmcodne, romelic
safuZvlianad flobs xelovnebis istoriis dargSi dagrovil codnasa
da kvlevis meTodebs; romelsac eqneba unari damoukideblad Caataros
kvleva, siRrmiseulad gaiazros, kritikulad miudges arsebul ideebs,
gaanalizos axali masala, gamoitanos logikuri, dasabuTebuli daskvnebi
da xelovnebis istoriis sferoSi Seqmnas axali codna, romelsac eqneba
ara mxolod lokaluri, adgilobrivi mniSvneloba, aramed Tavis wvlils
Seitans xelovnebaTmcodneobiT mecnierebaSi.
programis amocanaa Seuqmnas doqtorants pirobebi inteleqtualuri
zrdisTvis, kvleviTi potencialis gaaqtiurebisTvis. xelovnebis
istoriuli da Tanamedrove movlenebis gaazrebas rogorc adamianis
Sinagani samyaros, misi damokidebulebebis (sazogadoebasTan,  samyarosa
da garemosTan ) gamomxatveli sferosi, rogorc warsulSi, ise awmyoSi.
programa gamiznulia gansakuTrebuli yuradReba miaqcios erovnuli da
saerTaSoriso kulturuli memkvidreobis, istoriuli da Tanamedrove
saxelovnebo procesebis kvlevas da amiT Tavisi wvlili Seitanos
adamianisa da samyaros fundamenturi mimarTebebis warmoCenaSi.

programis koncefcia: saqarTvelos SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos
saxelmwifo universitetSi xelovnebaTmcodneobis sadoqtoro programa
`qarTuli xelovneba msoflio xelovnebis konteqstSi~ iTvaliswinebs sam
ZiriTad saswavlo-kleviT mimarTulebas: qarTuli xelovnebis istoria,
axali qarTuli xelovneba da Tanamedrove vizualuri xelovnebisa da
scenografiis analizi da ZiriTad meTodad iyenebs komparativistuli
kvlevis meTods.
xelovnebaTmcodneobis sadoqtoro programis studenti I semestris
dasawyisSi irCevs programiT SemoTavazebuli modulebidan erT-erTs.
yoveli konkretuli moduli  da masSi Semavali disciplinebi exeba im
kvleviT problemebs, romelzec muSaobs konkretuli profesori da
romeli mimarTulebiTac mas surs miiRos doqtorantebi. imavdroulad
studentma unda airCios sadoqtoro kvlevis Tema da xelmZRvaneli.
studenti amzadebs disertaciis proeqts da warudgens sadisertacio
sabWos ara ugvianes III semestris dasawyisisa.
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programis Sesabamisoba universitetis misiasTan: programa Seesabameba
misiaSi formulirebul miznebs ikvlevs ra xelovnebaTmcodneobiT
sakiTxebs, romlebic ukavSirdeba saqarTvelosa da msoflio xelovnebas.

programis konkretuli mizania samecniero interesis sagnad gaixados
problemuri sferos gamokvleva: qarTuli xelovnebis  da sxva
kulturuli wreebis urTierTmimarTeba. yovelives warmoCena da dadgena
unda moxdes xelovnebis istoriis ama Tu im etapisTvis niSneuli
problemuri sakiTxis, an/da konkretuli, saxelovnebo aspeqtis
gamokvlevis gziT; rogoricaa magaliTad, jer kidev bundovani da
Seuswavleli mxatvruli movlenebis kvleva, sazRvargareT arsebuli
qarTuli xelovnebis nimuSebis kvleva, saqarTveloSi arsebuli sxva
xalxebis xelovnebis nimuSTa kvleva. anda, magaliTad, scenografiasTan
dakavSirebuli samecniero problematika, romelic Teatrisa da kinos
universitetis specifikuri kvleviTi mimarTulebaa
xelovnebaTmcodneobis farglebSi.
saqarTvelom _ qveyanam, romelic evropisa da aziis gzaTSesayarze
imyofeboda, saukuneebis manZilze Seqmna ganumeorebeli da originaluri
xelovneba, romelic Tavis TavSi aerTianebda mraval aspeqts da
ganumeorebel esTetikur koncefciebs. aqamde warmoebuli gamokvlevebiT
dadginda, rom qarTuli xelovnebis istoria gviCvenebs saukunidan
saukuneSi gardamaval, myar mxatvrul formebs, rac aerTianebs yvela
droisa da epoqis qarTul xelovnebas da ganapirobebs mis gansazRvrul
adgils msoflio kulturaSi.
programis erT-erTi ZiriTadi amocanaa Seuqmnas doqtorants pirobebi,
raTa xelovnebis istoriis da dargis ZiriTadi ideebi safuZvlianad
gaiazros da gaiTavisos, amiT Cven SevinarCunebT xelovnebaTmcodneobis
dargSi codnis uwyvetobas, sicocxlisunarianobas;
programiT dasaxuli miznebis ganxorcielebis gzaze morigi amocanaa
momavali doqtoris mier gaazreba imisa, Tu rogor Tavsdeba
xelovnebaTmcodneobiTi kvlevebis sfero saerTo inteleqtualur
sivrceSi. doqtoranruraSi swavlis da kvlevis procesi mimarTuli unda
iyos TanamSromlobis unaris ganviTarebazec: doqtorma unda icodes
rogor iTanamSromlos monaTesave humanitaruli, socialuri da sxva
dargebis specialistebTan interdisciplinaruli kvlevis dros.
programis kidev erTi ZiriTadi amocanaa ganuviTaros doqtorants
codnis transformirebis unari. mas unda SeeZlos masalis gasagebi
formiT prezentireba, codnis gadacema, swavleba. mas unda SeeZlos
codnis miwodeba yvela daineresebuli pirisaTvis: nebismier doneze
(profesiuli wre, farTo sazogadoeba).

programis aqtualoba da mniSvneloba ganpirobebulia misi mizniT _
win wamowios iseTi sakiTxebis gamokvleva, romlebic qarTul xelovnebas
warmoaCens rogorc msoflio xelovnebis nawils, aCvenebs misi kavSir-
urTierTobebis ragvarobas sxva xalxebis xelovnebasTan, qarTuli
xelovnebis istoriis sxvadasxva etapze mimdinare procesebs ganixilavs
msoflio mxatvrul movlenebTan mimarTebiT, saerTaSoriso konteqstSi
da am gziT Seqmnis axal codnas xelovnebis istoriis sferoSi.
sakiTxis aRniSnuli formiT dasma moiTxovs qarTuli xelovnebis isto-
riaSi dadgenili faqtebis, mxatvruli movlenebis  aRniSnuli kavSirebis
msgavseba-gansxvavebebis kuTxiT gadaazrebs, aseve, axali, aqamde ucnobi,
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Seuswavleli anda nakleb Seswavlili mxatvruli movlenebis Tavisebure-
bebis gamoyofas, ama Tu im istoriul etapze aRmocenebuli mxatvrul-
stilisturi modelebis da modifikaciebis bunebaSi garkvevas da siRrmi-
seulad kvlevas, istoriul analizs, kritikuli kiTxvebis dasmas da am
kiTxvebze pasuxis Ziebas.
es problematika xelovnebaTmcodneobis dargSi sakiTxis mravali
kuTxiTa da mravali aspeqtiT Seswavlas moiTxovs da swored es
ganapirobebs doqtorantTa sakvlevi Temebis mravalferovnebas.
programis farglebSi studentebs saSualeba miecemaT ara mxolod axali
meTodebis gamoyenebis, aramed monawile gaxdebian movlenaTa analizis
safuZvelze kvlevis uaxlesi meTodebis Ziebis da SemuSvebis.
Tamaamedrove xelovnebis/kulturis kompleqsuri codna da
meTodologiuri kvlevis gamocdileba Camoayalibebs specialistebs,
romelTa nakleboba dRes SesamCnevia saswavlo, samecniero da
samauwyeblo dawesebulebebSi.
programis Sinaarsi esadageba xelovnebaTmcodneobis mimarTulebaze
amJamad mimdinare samecniero sagranto proeqts, romlis I etapi
dafinansebulia rusTavelis fondis mier da miznad isaxavs xelovnebis
terminTa leqsikonis Seqmnas. leqsikonis ZiriTadi siaxle is iqneba, rom
qarTuli xelovnebis istoriaSi arsebuli mxatvruli movlenebi aisaxeba
saerTaSoriso terminologiis paralelurad da daukavSirdeba msoflio
xelovnebas, xolo msoflio xelovnebaSi arsebuli mxatvrul movlenebs
daemateba qarTuli masalac.
doqtorantebs saSualeba eqnebaT proeqtis farglebSic gawion
asistentireba, SeiZinon jgufSi samecniero muSaobis gamocdileba da
Tavisi wvlili Seitanon proeqtis ganxorcielebaSi.

programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi

programis sakvlevi Tematika sam konkretul mimarTulebas moicavs:

1 Zveli qarTuli xelovnebis istoriis (ZiriTadad, Sua saukuneebis
periodi) sakiTxebi, romelic Zvel qarTuli xelovnebisa da Tanadrouli
msoflio an kavkasiis regionis xelovnebis, SedarebiT kvlevas
gulisxmobs.  misi interesis sagania msoflio xelovnebaTmcodneobaSi
dRes arsebuli Teoriuli Sexedulebebisa da xelovnebis istoriis
kvlevis meTodebis Seswavla, qarTuli masalis kvlevisTvis misaRebi
aspeqtebis gamokveTa.
mimarTuleba SesaZleblobas iZleva xelovnebis sxvadasxva sferoebis
(arqiteqtura, reliefebi, mxatvroba, oqromWedloba) Seswavlis kuTxiT
ganviTardes, sadisertacio Tema Semoifarglos rogorc konkretuli
dargiT anda konkretuli ZeglebiT, ise romelime samecniero problemiT,
romelic sxvadasxva sferoTa kvlevas gulisxmobs da moiTxovs
interdisciplinarul midgomas, erTi kulturis SigniT sxvadasxva
sferoebis kavSiris ragvarobis dadgenas.  sxva sakvlevi Temebi SeiZleba
gaxdes: dRemde Seuswavleli konkretuli Zegli an Zeglebis jgufi;
saqarTveloSi Semosuli bizantiuri, islamuri, evropuli da a. S.
mxatvruli tendenciebis transformirebis da gavlenis sakiTxebi,
qarTuli xelovnebis sxva qveynebsa da kulturul wreebze zemoqmedebis
sakiTxebi. Semdegi sakvlevi problemaa kavkasiis, rogorc kulturul-
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saxelovnebo regionis kvleva da masSi qarTuli xelovnebis da
urTierTzemoqmedebis xarisxisa da rolis gamokveTa. garda
zemoCamoTvlili ZiriTadi problematikisa, doqtorants SesaZlebloba
eqneba xelovnebis istoriasTan dakavSirebuli konkretuli sakiTxebis
Seswavlisa da kvlevisa.

2. axali qarTuli xelovneba, romelic orientirebulia Tanamedrove
etapsa da mis sawyisebze (ZiriTadad, XIX-XX ss.) da ainteresebs
Teoriul-esTeTikuri Sexedulebebi, romlebmac gansazRvres axali da
uaxles epoqaTa xelovnebis Sinagani winaaRmdegobrivi xasiaTi.
Tavisuflebiis ideebis da dasavluri liberaluri Rirebulebebis
SemoRweva saqarTveloSi da maTi SemoqmedebiTi interpretaciebi; XIX-
XXss. Mmijnaze saqarTveloSi evropidan SemoRweul mimarTulebaTa
Taviseburebani. SemoqmedebiTi gaTaviseba, Tu epigonoba;
e.w. „mxatvruli qarTulobis ZiebaTa sirTuleebi. erovnuli da
zeerovnuli; tradicia da novatoroba. saqarTveloSi moqmedi samxatvro-
sazogadoebriv organizaciaTa SemoqmedebiTi praqtikuli moRvaweoba
erovnuli kulturis faqtoris gaTvaliswinebiT, saerTaSoriso
mxatvruli tendenciebis fonze.
XIX-XX ss. samxatvro kritikis Camoualibeba saqarTveloSi.
sazogadoebrivi moTxovnebis da dakveTebis formirebis Taviseburebani
saqarTveloSi. art-produqtis konkurentunarianobis gansazRvris,
Sefasebis kriteriumebis Skala Tanamedrove saqarTveloSi.
qarTuli saxviTi xelovneba emigraciaSi emigraciuli nakadebis
tipologiuri daxasiaTebis fonze. Semoqmedis inspiracia ucxo garemoSi
socialur-kulturuli adaptaciis procesSi.
postmodernistuli xelovnebis Taviseburebani saqarTveloSi,
saeqspozicio xelovnebis tradiciuli formebi da ganviTarebis
perspeqtivebi Tanamedrove teqnologiebi da art-produqti. dijitaluri
xelovneba.
garda zemoCamoTvlili ZiriTadi problematikisa, doqtorants
SesaZlebloba eqneba diferencirebulad Seiswavlos Tanamedrove
xelovnebis Janrobrivi mravalferovneba, maTi specifika, saxviTi enis
Taviseburebani., mxatvrobis esTetikuri koncefciebis zemoqmedeba
mxatvruli formebis modifikaciebze da sxv.

3. Tanamedrove vizualuri xelovnebisa da scenografiis analizis
mimarTulebiT sakvlevi sakiTxebis Tematika ganisazRvreba rogorc
tanamedrove mxatvruli procesebis kvleviT, ise scenografiis istoriis
sferoSi dRes arsebuli mdgomareobiT:
scenogafia  me-20 saukunis qarTuli xelovnebis erT-erTi yvelze
warmatebuli dargia. miuxedavad ganviTarebis maRali donisa da mdidari
istoriisa, is saTanadod ar aris Seswavlili. gamosakvlevi problemebi
mravalia da mravalmxrivi: qarTuli da msoflio scenografiis istoriis
sakiTxebi, periodebi, calkeuli mxatvrebi, mimdinareobebi, romlebmac
asaxva poves am dargSi, zogadi xasiaTis Teoriuli da meTodologiuri
problemebi, da sxva.
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sadoqtoro programis swavlebis meTodologia:

sadoqtoro programis saswavlo meTodologia gulisxmobs swavlebis
sxvavdasxva meTodTa gamoyenebas. prioriteti eniWeba intensiur
saseminaro swavlebasa da praqtika-asistentirebas. wsavlebisas, roca es
saWiroa, SesaZlebelia gamoviyenoT meTodTa Serwymis gza. gansakuTrebiT
es exeba swavlebis induqcuir da deduqciur meTodebs, romelTa
sinTezireba konkretuli disciplinis farglebSic SesaZlebelia
ganxorcieldes. swavlebis procesSi, silabusiT gansazRvruli
saseminaro Tematika da amocana, pedagogis xelmZRvanelobiT,
SesaZlebelia ganviTardes rogorc kerZo faqtebis ganzogadebken, ise
Tavdapirvelad zogadi maxasiaTeblis gamokveTasa da Semdgom
konkretuli gamovlinebebis Seswavlisken. deduqciuri meTodi
gansakuTrebiT misaRebia saseminaro muSaobisas, rodesac ukve mis
gankargulebaSi arsebul zogad codnaze dayrdnobiT doqtoranti axal,
gaRrmavebul codnas iZens konkretuli mimarTulebiT.
ramdenime doqtorantis arsebobis SemTxvevaSi gamoyenebuli iqneba
jgufuri muSaobis meTodic. erToblivi davalebebis Sesruleba,
funqciebis gadanawileba, doqtorantebs jgufuri muSaobis unars
ganuviTarebT.
swavlebis sxva meTodTagan viyenebT analizisa da axsna-ganmartebis
meTodebs. amaTgan analizis meTodi gamoiyeneba konkretuli davalebebis
Sesrulebisas, xolo axsna-ganmartebiTi meTodis gamoyeneba gulisxmobs
sakiTxis irgvliv seminarebze msjelobas, mocemuli Temis farglebSi
konkretuli magaliTis dawvrilebiT ganxilvas.
swavlebis meTodologiaSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba qmedebaze
orientirebul swavlebas, romlis wilic ZiriTadad asistentirebis
procesze modis. students Teoriuli codnis praqtikaSi gamoyenebis
saSualeba eZleva. asistentireba aviTarebs aucilebel unarebs:
studentTan urTierTobis unars, codnis transformirebis unars,
masalis prezentirebis unars, codnis gadacemasa da a. S.

saswavlo procesi, romelic semestrebadaa dayofili, pirveli
semesrtidanve iTvaliswinebs samecniero kvlevisTvis aucilebel
samuSaosac: yoveli semestris Semdeg kvleviTi naSromis garkveuli etapis
amsaxveli masalis an konkretuli sakiTxis kvlevaa warmosadgeni. Tavad
kvlevis meTodologia SerCeuli iqneba konkretuli sakvlevi Temidan
gamomdinare.

Sedegebi

sadoqtoro programis sruli kursis dasrulebis da disertaciis
dacvis Semdeg

 miviRebT naSroms, romelic iqneba axali codna
xelovnebaTmcodneobaSi;
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 doqtoranti moipivebs akademiur xarisxs - humanitaruli
mecnierebebis doqtori xelovnebaTmcodneobaSi.

 doqtors eqneba safuZvliani, Rrma da sistemuri codna xelovnebis
istoriaSi, samomavlo sakvlevi problematikis globaluri xedva;

 mas eqneba xelovnebaSi mimdinare istoriuli an/da Tanamedrove
procesebis kvlevisa da gaanalizebis unari;

 is Rrmad gaacnobierebs xelovnebis arss, kulturuli
memkvidreobis mniSvnelobas da SeZlebs moZebnos saTanado gzebi da
meTodebi codnis gadasacemad.

 doqtori SeZlebs qarTuli xelovnebis gaazrebas msoflio
xelovnebis konteqstSi, kulturuli mravalferovnebisa da
gansxvavebulobis arsSi Cawvdomas, kavSirebis dadgenas sxvadasxva
xalxTa xelovnebaTa Soris.

 SeZlebs saqarTvelos, evropis, islamuri xelovnebis warsuli
mxatvruli movlenebis interpretirebas, rogorc erovnul, ise
saerTaSoriso doneze. maT ganxilvas, saerTo istoriuli da
kulturuli mimarTebiT, saWiroebis SemTxvevaSi gamoiyenebs
interdisciplinalur analizs.

 xelovnebis Teoriisa da samecniero kvlevis meTodebis floba
saSualebas miscems mas imuSaos saerTaSoriso standartis doneze;
is arCevs meTodologias da axdens Seuswavleli xelovnebis
nawarmoebis daTariRebas, mxatvruli da istoriuli adgilis
gansazRvras, Sefasebas.

 xelovnebaTmcodneobis doqtori SeZlebs gamoiyenos codna
praqtikaSi: erTi mxriv, gadasces codna xelovnebis istoriisa da
Teoriis sferoSi svadasxva saganmanaTleblo safexurze myof
studentebs. meore mxriv, samecniero-kvleviT sferoSi saqmianobisas
analitikurad miudges problemas, damoukideblad dagegmos da
ganaxorcielos kvleviTi proeqti, aseve zedamxedveloba gauwios
kvlevis msvlelobas; aRniSnul faqtorebze dayrdnobiT mas
SeeZleba Seqmnas axali codna, rac  aisaxeba mis samecniero
publikaciebSi.

 doqtors SeeZleba ganaxorcielos calke aRebuli xelovnebis
Zeglis an ZeglTa jgufis mravalmxrivi Seswavla, saWiroebis
SemTxvevaSi argumentirebuli daTariReba, saerTo istoriul
konteqstSi ganxilva da xelovnebis istoriaSi adgilis miCena. mas
SeuZlia ganaxorcielos saxviTi xelovnebis nawarmoebis an
samuzeumo koleqciis kvalificiuri eqspertiza.

 mas eqneba argumentirebuli daskvnis gakeTebis unari maSinac ki, Tu
monacemebi rTuli, arasruli da winaaRmdegobrivia. am procesSi is
SeZlebs gamoiyenos axali midgomebi, saWiroebis SemTxvevaSi,
damatebiTi resursebi da damoukideblad miiRos swori da
efeqturi gadawyvetileba.

 xelovnebis istoriisa da misi konkretuli sferos safuZliani
codna da kvlevis unari  saSualebas miscems kursdamTavrebuls
Seafasos da gaakritikos arsebuli informacia, aseve, daicvas
mopovebuli codna, logikurad daasabuTos daskvnebi. yovelive
mogvcems specialists, romelsac eqneba kvlevis damoukideblad
warmarTvisa da samomavlo proeqtebis ganviTarebas unari.
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 xelovnebaTmcodneobis doqtors SeeZleba xelovnebis istoriis
sferoSi arsebuli codna da ZiriTadi ideebi safuZvlianad
gaiazros da gaiTavisos, amiT Cven SevinarCunebT
xelovnebaTmcodneobis dargSi codnis uwyvetobas; miT doqtori
iqneba xelovnebaTmcodneobaSi arsebuli codnis da gamocdilebis
matarebeli da Semnaxveli.

 xelovnebaTmcodneobis doqtori gaiazrebs Tu rogor Tavsdeba misi
samecniero kvlevebis sfero saerTo inteleqtualur sivrceSi;
ecodineba rogor iTanamSromlos monaTesave dargebis
specialistebTan interdisciplinaruli kvlevis dros.

 doqtorma unda SesZlos momavali Taobebis aRzrda: doqtors
eqneba codnis transformirebis unari. mas unda SeeZlos masalis
gasagebi formiT prezentireba, codnis gadacema, swavleba. mas unda
SeeZlos codnis miwodeba yvela daineresebuli pirisaTvis:
nebismier doneze (profesiuli wre, farTo sazogadoeba).

sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

codna da gacnobiereba
sruli kursis gavlisa da disretaciis dacvis Semdeg

 doqtors aqvs xelovnebis istoriis Rrma da sistemuri codna, rac
efuZneba xelovnebaTmcodneobis dargSi dReisaTvis arsebul
miRwevebs.

 flobs kvlevisaTvis aucilebel meTodologias, iyenebs mas
kvleviTi sakiTxis Sesabamisad;

 is acnobierebs profesiul pasuxismgeblobas, misi daskvnebis
mniSvnelobas da Sedegebs;

 doqtori warsuli epoqebisa da Tanamedroveobis SemoqmedebiT
Taviseburebebs arsobrivad acnobierebs. yovelive  mas saSualebas
aZlevs, erTi mxriv, damoukideblad gansazRvros
xelovnebaTmcodneobaSi problemuri sakiTxebi da meore mxriv,
ganaxorcielos kvlevebi.

 yovelive iqneba xelovnebaTmcodneobiT mecnierebaSi arsebuli
codnis gafarTovebis sawindari, Cveni qveynisa da msoflios sxva
kulturebis kvleveviTi proeqtebis ganxorcielebis, axali
meTodebis SemuSavebis, arsebuli codnis xelaxali, SesaZloa
kritikuli gadaazrebis, jerac gamoukvlevel sakiTxebze ki
mecnierul kvlevaze dafuZnebuli codnis Seqmnis SesaZlebloba.

codnis praqtikaSi gamoyenebis unari
 doqtori flobs ra xelovnebaTmcodneobaSi farTo da aseve,

specifikur, Rrma codnas, acnobierebs ra mecnierebis dRevandel
mdomareobas, damoukideblad gegmavs axali, problemuri
sakiTxis/sakiTxebis gamokvelvas;

 mas SeuZlia uxelmZRvanelos mkvlevarTa jgufs an imuSaos jgufSi,
konkretul sakiTxze, kvlevis procesSi daeyrdnos rogorc
arsebul meTodologias, ise mis mier SemuSavebul axal meTods da
midgomas.

 doqtoris saerTaSoriso, referirebuli publikaciebi asaxavs axal
gamokvlevebs. amdenad, mas SeuZlia: samecniero naSromebis wera,
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samecniero moxsenebis warmodgena, azris naTlad da zustad
Camoyalibeba, sxvadasxva SexedulebaTa interpretacia, konteqstan
dakavSireba.

 saxlemZRvaneloebis Seqmna, saswavlo-meTodurli literaturis
Seqmna.

 saleqcio kursebis momzadeba-wakiTxva.
 doqtors aqvs unari codna gadasces sxvas, iqneba es studenti

(sauniversiteto swavlebis yvela – sabakalavro, samagisrto,
sadoqtoro – doneze), Tu sxva sferos dainteresebuli
warmomadgeneli.

 samecniero kvlevebisa da pedagogiuri unar-Cvevebis axal da
Tanamedrove kvlevis meTodebTan Tanaziaroba SesaZleblobas
aZlevs mas gazardos xelovnebaTmcodneTa momavali Taoba.

argumentirebuli daskvnis unari
 kritikuli midgomis gaTvaliswinebiT, SeuZlia rTuli, arasruli

da winaaRmdegobrivi monacemebis analizi, gansakuTrebiT, roca
saqme exeba warsuli epoqebis xelovnebis nimuSebs.

 SeuZlia axali midgomebis sinTezi, riTac xelovnebis istoriis da
Teoriis sferoSi xels uwyobs axali meTodologiis
SemuSaveba/ganviTarebas;

 aqvs unari, problemis gadaWrisaTvis damoukideblad miiRos swori
da efeqturi gadawyvetileba da saWiroebis SemTxvevaSi, gamoiyenos
damatebiTi resursebi.

komunikaciis unari
 doqtori flobs komunikaciisTvis saWiro praqtikul unars. am

unarebs igi gamoiyenebs rogorc pedagogi (swavlebis sxvadasxva
safexurze da sxvadasxva auditoriasTan urTierTobisas) da
rogorc mecnieri-mkvlevari sakvlev masalasa da samecniero
sazogadoebasTan (samecniero wreebi, gamomcemlobebi, sxva
pedagogebi) urTierTobebis procesSi.

 winamdebare programaze swavlis winapirobaa ucxo enis codna,
romelic Rrmavdeba swavlis periodSi specialuri, ucxoenovani
literaturis damuSavebisas da sxva samecniero aqtivobisas.
amdenad, kursdamTavrebuls, romelmac daicva disertacia da
moipova doqtoris xarisxi aqvs minimum erTi ucxo enis codna,
rasac kolegebTan, saerTaSoriso samecniero konferenciebze,
seminarebsa Tu vorqSofebze, saerTaSoriso proeqtebSi
monawileobisas gamoiyenebs.

 doqtori icnobs da erkveva Tanamedrove sainformacio da
sakomunikacio teqnologiebSi da SeuZlia maTi praqtikuli
gamoyeneba dargisTvis specifikur konteqstSi, saswavlo procesSi
da samecniero kvlevisTvis. SeuZlia Tanamedrove teqnikuri
saSualebebis SesaZleblobebis sxvebisTvis, rogorc Teoriuli,
aseve praqtikuli codnis gadacema.

swavlis  unari
xelovnebaTmcodneobis specifikis Teoriuli da praqtikuli codna
da swavlis periodSi miRebuli gamocdileba gamoumuSavebs
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doqtorants unars mudmivad ganaaxlos codna ara marto
xelovnebis istoriisa da Teoriis sferoSi, aramed, monaTesave, misi
kvlevisTvis saWiro dargebSi. mas eqneba mzaoba mudmivi
saqmianobisa da swavlisaTvis.

Rirebulebebi
 sadoqtoro programis kursdamTavrebuli doqtori acnobierebs da

siRrmiseulad gaiazrebs warsuli epoqebisa da Tanamedrovedrove
xelovnebis rols da mniSvnelobas RirebulebaTa sistemaSi, esmis
mxatvruli Semoqmedebis faseuloba;

 is Tavisi moRvaweobiT erTi mxriv, ikvlevs sxvadasxva periodis
xelovnebas, rogorc sazogadoebis RirebulebaTa sistemis nawils,
misi, rogorc Rirebulebis damkvidrebis gzebs; meore mxriv,
gaazrebuli aqvs sakuTari pasuxismgebloba codnis gavrcelebisa
da dargis Semdgomi SemoqmedebiTi ganviTarebis saqmeSi.

 xelovnebaTmcodneobis doqtori imuSavebs gzebs, raTa xeli
Seuwyos mxatvruli Semoqmedebis, rogorc sakacobrio da erovnuli
kulturuli sistemis nawilis gaazrebas da sazogadoebaSi misi,
rogorc faseulobisa da Rirebulebis damkvidrebas.

sadoqtoro programis kompetenciebi:

sagnis codna da gacnobiereba (gaazreba):
 aqvs xelovnebis istoriisa da Teoriis uaxles kvlevebze

dafuZnebuli Rrma da sistemuri codna, Aerkveva damxmare
disciplinebSi. aqvs qarTuli xelovnebis istoriis problematikis
srulyofili da kvleviTi gziT miRebuli codna.

 flobs SedarebiTi kvlevis meTodebs, romelic SeuZlia gamoiyenos,
rogorc konkretuli Zeglis an xelovnebis nimuSis Seswavlisas, ise
mxatvruli movlenis an movlenaTa jgufis Seswavla-gaanalizebisas.

 Rrmad gaiazrebs xelovnebis calkeul movlenebs
zogadkultuologiur konteqstSi;

 sruliad flobs xelovnebaTmcodneobis specifiur Teoriul da
kvleviT meTodebs. aqvs xelovnebaTmcodneobiTi dargis ganviTarebis,
sxvadasxva meTodologiuri midgomebis Camoyaklibebisa da maTi arsis
Sesaxeb amomwuravi informacia da acnobierebs maT specifikas.

 SeuZlia gamoiyenos sxvadasxva saxis resursebi gnoseologiuri da
aqseologiuri kvlevis TvalsazrisiT.

 misi publikaciebi dargobriv sferoSi msoflio samecniero
standartis donezea.

praqtikasTan dakavSirebuli kompetenciebi:

 ecodineba xelovnebis istoriis swavlebis Taviseburebani da codnis
miwodeba qarTuli masalis gaTvaliswinebiT.

 SeeZleba damoukidebeli muSaoba leqciis, seminaris momzadebaze.
 SeuZlia profesiul doneze amocanaTa dagegmva da ganxorcieleba.
 eqneba xelovnebaTmcodneobiTi Ziebebis srulyofilad Catarebis da

moZiebuli faqtebis analizis, sinTezis, istoriul-kulturul
konteqstSi warmodgenis unari. damoukideblad SeeZleba qarTuli
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xelovnebis sferoSi warelobiTi naSromis, rogorc statiis, aseve
monografiis xelovnebaTmcodneobiTi mecnierebis Tanamedrove
moTxovnebis Sesabamisad gaformeba.

 Tanamedrove xelovnebaTmcodneobis sferoSi SeZlebs inovaciuri
xasiaTis Sedgenas da mis ganxorcielebas.

 SeeZleba xelovnebis nimuSTa espertizas da atribucias.
 SeeZleba kulturuli memkvidreobis ZeglTa restavracia-

konservaciisTvis kvalificiuri xelovnebaTmcodneobiTi
rekomendaciis da aseve, saeqperto daskvnis gacema.

 SeeZleba dagegmos an monawileoba miiRos gamofenebis, auqcionebis,
mowyobaSi. damoukideblad SeimuSaos saeqpozicio koncefcia.

 SeeZlebaDxelovnebis istoriisa da Teoriis sakiTxebisadmi miZRvnil
sxva naSromTa recenzireba,  komentireba, Sefaseba.

 SeeZleba saxelmwifoebrivi uwyebis mier kulturuli politikis
SemuSavebaSi kvalificiuri rekomendaciebis gziT monawileobis
miReba.

 SeeZleba Seuswavlel an ucnob ZeglTa Seswavla, masze rogorc
piradpiri, ise iribi informaciis Sekreba, gaazreba, Zeglis
istoriul konteqstSi ganxilva, misi sameniero mimoqcevaSi Cayeneba.
werilobiTi naSromis gamosacemad momzadeba da Sesabamisi
samecniero aparatiT aRWurva.

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

 SeuZlia ucxoenovan literaturaze muSaoba, monawileoba diskusiebSi
rogorc mSobliur, ise ucxo enaze, aqvs prezentaciis unari.

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

gamomJRavneba;
 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 sazogadoebriv movlenebSi swarfi orientirebis da
adeqvaturi Teoriuli da praqtikuli gadawyvetilebis miReba.

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi

 umaRles saswavleblebSi pedagogiuri da samecniero moRvaweoba;

 muzeumebSi an ZeglTa dacvis organizaciebSi kvleviTi an
administraciuli saqmianoba (xelmZRvanel poziciaze);

 kvleviT-samecniero dawesebulebebSi samecniero moRvaweoba;

 saxelmwifo da arasamTavrobo seqtorSi saxelovnebo mimarTulebiT
administraciuli an samuSaos Sesruleba (xelmZRvanel poziciaze);

 xelovnebaTmcodne-eqpertis rangSi muSaoba (sabaJo samsaxurSi,
auqcionebze, bankebSi da a.S.).
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 damoukidebeli eqspertis an mkvlevaris statusiT muSaoba;

 damoukidebelad proeqtis dagegmva, amocanebis gansazRvra da
ganxorcieleba;

 samecniero jgufSi muSaoba, rogorc konkretuli amocanis
Semsruleblis, ise jgufis xelmZRvanelis rangSi.

samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza

sadoqtoro programis doqtorantebi iyeneben saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebze, Tematur forumebze.
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 programis xangrZlivoba

swavlebis xangrZlivoba – saqarTvelos kanoni “umaRlesi ganaTlebis
Sesaxeb” adgens sul mcire 3 wlis vadas. doqtornturaSi swavlis
formati mxolod dRis daswrebuli swavlebaa. rig SemTxvevaSi
doqtorants  miecema damatebiTi vada kvlevis dasrulebisaTvis.
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dasaxeleba

mediis kvleva (kultura mediaSi)

mimarTuleba socialuri mecnierebebi
programis
statusi/akademiu
ri safexuri

doqtoranturis akademiuri safexuris saganmanaTleblo
programa

swavlebis ena qarTuli ena
misaniWebeli
akademiuri
xarisxi

socialuri mecnierebebis doqtori (mediis kvlevebi),
PhD in Media Sciences

programis
xelmZRvaneli

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

programis
moculoba
kreditebiT

180 krediti

programaze
daSvebis
winapiroba

doqtorantobis kandidats unda gaaCndes socialuri,
humanitaruli, xelovnebis, kulturis mecnierebaTa
magistris an masTan gaTanabrebuli piris kvalifikacia.
sxva kvalifikaciis mqone magistrebis an maTTan
gaTanabrebuli pirebisTvis, aucilebelia,
mediasaSualebebSi an “sazogadoebasTan urTierTobebis”
samsaxurebSi muSaobis aranakleb 5 wliani staJi.
doqtorantobis kandidati unda flobdes ucxo enas
(inglisuri, germanuli, franguli, rusuli) 2 doneze mainc.
ucxo enis codnis damadasturebeli serTifikatis ar
arsebobis SemTxvevaSi kandidatebi abareben gamocdas ucxo
enaSi, aseve yvela kandidatma unda gaiaros gasaubreba
specialobaSi.

analogia NYU Steinhardt - Department of Media, Culture, and Communication -
239 Greene Street, 7th Floor, New York, NY 10003. Doctoral – Doctor of
Philosophy in Media, Culture, and  Communication.
Erasmus Universiteit Rotterdam,  Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam,
Faculty of History and Arts,  Specialisation Media, Culture and Society.
Ph.D. Program in  Law, Society and Culture.
The University of Exeter, The Queen's Drive, Exeter, Devon, UK EX4 4QJ
Telephone: +44 1392 661000.  Department of Sociology & Philosophy.

programaSi
CarTuli
personali

doqtorantis sakvlevi Temidan gamomdinare, konsultantad
da sagnebis pedagogebad mowveuli iqnebian dargis
konkretuli sferos profesorebi Sesabamisi profilis
mqone universitetebis fakultetebidan da SoTaA
rusTavelis Teatris da kinos saxelmwifo universitetis
profesorebi.

doqtorantTa
raodenoba

arsebuli materialuri da adamianuri resursebidan
gamomdinare, SesaZlebelia 6 doqtorantis miReba
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sadoqtoro programis sakvalifikacio daxasiaTeba

(mizani, Sinaarsi, mniSvneloba)

axali, srulyofili sazogadoebis formireba, civilizebuli,
demokratiuli faseulobebis matarebeli, zneobrivad srulyofili da
eTikurad daxvewili sazogadoebis Seqmna, romelic orientirebulia
liberalur Rirebulebebze da aRiarebs adamianis Tavisuflebis
principebs, SeuZlebelia kulturuli faseulobebis ganviTarebis da
kulturuli Rirebulebebis propagandis gareSe.

masmedia eris kulturuli potencialis amaRlebas, gemovnebis
formirebas da azrovnebis sistemasac gansazRvravs. masobrivi
informaciis saSualebebs masmediis saSualebebis mravalferovnebis, misi
Janrobrivi Taviseburebebis Tu teqnikuri mravalferovnebis gamo,
SeswevT Zala, moicvan Tanamerove kulturis TiTqmis yvela sfero da
iqcnen kulturis, xelovnebis da mecnierebis ara mxolod
propagandistebad, aramed mematianeebadac. maT SeswevT unari Seqmnan
fondebi da SeinarCunon xelovnebis unikaluri nimuSebi.

masobrivi informaciis saSualebebma gansakuTrebuli da
gamorCeuli yuradReba unda dauTmon qveynis kulturul cxovrebaSi
mimdinare movlenebs, itvirTon imgvari eqspertis da makontroleblis
roli, rogoric maT dRes politikur Tu socialur-ekonomikur
sferoebSi ukaviaT. masmediis didi avtoritetis gamoyeneba unda SesZlon
kulturis sferoSi moRvawe obieqtebmac. aucilebelia, Tanamedrove
Jurnalistikam SeiZinos qarTuli kulturis da xelovnebis
kvalificirebuli da kompetenturi Semfaseblisa da propagandistis
funqciac. amisaTvis ki, pirvel yovlisa, saWiroa kulturis Jurnaklistis
sferos kvalificiuri mkvlevarebis momzadeba, ris seriozul deficitic
dRes aRiniSneba. amis gamo, problema, romlis Seswavlasac emsaxureba es
programa metad aqtualuria Tanamedrove kulturologiasa da mediaSi,
ramdenadac Seexeba mediis da kulturis urTierTmimarTebas. media, erTi
mxriv Tavad warmoadgens kulturologiur fenomens da, meore mxriv,
iyenebs kulturas, mecnierebas, xelovnebas, rogorc sazogadoebaze
zemoqmedebis mniSvnelovan iaraRs. Sesabamisad, sazogadoebrivi azris,
misi gemovnebis warmarTvaSi media politikur, analitikur da sxva
Janrebis produqciasTan erTad, iyenebs kulturul-saganmanaTleblo da
SemecnebiTi xasiaTis produqciasac. sazogadoebrivi azris formirebaSi
am produqcias gamorCeuli adgili ukavia.

programa interdisciplinarulia da moicavs rogorc humanitarul
(kulturologia) aseve socialur (Jurnalistika) mecnierebebs.

programis umTavresi mizania, xeli Seuwyos imgvari naSromebis
Seqmnas, romlebSic srulyofilad iqneba Seswavlili rogorc ucxouri
mediis da kulturis, aseve qarTuli mediasaSualebebis da qarTuli
kulturis urTierTmimarTebis sakiTxebi.
programis konkretuli mizania univeritetis bazaze Seqmnili
sadoqotoro programis kursdamTavrebulebi, momavali doqtorebi
Seavseben Tanamedrove mediasivrceSi kulturis sakiTxebze momuSave
mediamkvlevarTa arsebul deficits. aseve, isini SesZleben kulturis
JurnalistikaSi ara mxolod Teoriul, aramed praqtikul moRvaweobasac.
am specialobis kursdamTavrebulebi iqcevian kvalificiur media-
eqspertebad kulturis sferoSi, rac SesaZleblobas miscems
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sazogadoebas zusti da profesiulad gamarTuli Sefasebebi miiRos
mediasaSualebebSi kulturasa da xelovnebaSi mimdinare movlenebis
asaxvis Sesaxeb.

socialur mecnierebaTa momavali doqtorebi, romlebsac
universitetis es programa moamzadebs, mediisa da kulturis
urTierTmimarTebis kvlevebis safuZvelze, Seqmnian interdiciplinaruli
xasiaTis Teoriul naSromebs, romlebSic aisaxeba socialuri da
humanitaruli mecnierebebis urTierTzegavlenis da urTierTgadakveTis
umniSvnelovanesi sakiTxebi.

Tanamedrove sazogadoebis Semswavleli mkvlevarebisTvis am tipis
naSromebs eqneba gamorCeuli mniSvneloba, radgan media es dRes is
umTavresi instituciaa, romelic ara mxolod inaxavs kulturologiur
movlenebs, aramed Tavad wamoadgens kulturis propagandists,
zogadsakacobrio humanuri ideebis damamkvidrebels, kulturologiur
nimuSTa Semqmnels da kulturis saSualebiT sazogadoebriv
cnobierebaze zemoqmedebis saSualebasac.

msoflios mraval saxelovnebo saswavlebelSi am tipis analoguri
programebi imis gamo arsebobs, rom Tanamedrove msoflioSi swored
kulturis da Jurnalistikis urTioerTobis mkvlevarebi arian mediaSi
maxtvrul-kulturologiuri movlenis upirvelesi Semfaseblebi. isini
gvevlinebian xelovnebis da kulturis sakiTxebSi mediaeqspertebad bevr
solidur beWdur gamocemaSi Tu satelevizio mauwyebelSi.

programis aqtualoba da mniSvneloba

programis miznebidan da amocanebidan gamomdinare, kargad ikveTeba
misi aqtualoba da mniSvneloba.

Tanamedrove media mravalferovani da gansxvavebulia. aseve
mravalferovania masSi kulturis sakiTxebis, kluturologiuri
movlenebis asaxvis formebi, kulturis da xelovnebis nimuSebis
gamoyenebis miznebi da amocanebi.

qarTuli mediis mravalwlianma gamocdilebam (rogorc beWduri,
aseve audio-vizualuri da axali mediis) naTlad dagvanaxa kulturis
udidesi roli mediis ganviTarebis da misi Janruli srtuqturis
foemirebis sakiTxebSi.

am didi gamocdilebis miuxedavad, media TiTqmis arasdros
gamxdara kulturologiuri aspeqtebis mxriv kvlevis obieqti da
Sesabamisad, am mimarTulebiT TiTqmis ar arsebobs kvalificiuri
mkvlevarebis mier Seqmnili mniSvenelovani naSromebi.

saqarTveloSi medias umetesad ikvleven rogorc sazogadoebriv-
politikur institucias, mis propangandistul, organizatorul,
socialuri marTvis da sxva am tipis funqciebs da igi TiTqmis
Seuswavlelia mxatvrul-SemoqmedebiTi aspeqtebiT sazogadoebaze
zemoqmedebis mxriv. ar aris Seswavlili media, rogorc
kulturologiuri fenomeni, ar aris Sefasebuli mediakulturis
nimuSebi. mediam dRes Tavad iqca xelovebis axali, TviTmyofadi
nimuSebis Semqnel da arc es fenomenia srulyofilad Seswavlili.
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Tanamedrove mediamkvlevarTa mier ar aris sistematizebuli mediis
istoriis sakiTxebi. iSviaTia Teoriuli kvlevebi mosaxlebis azrovnebis
da gemovnebis, ubralod cxovrebis wesis formirebaze mediasaSualebis
kulturul-saganmanaTleblo proeqtebis gavlenis Sesaxeb. aseve, ar aris
Seswavlili Tu rogor zemoqmedebs demokratiuli da liberaluri
sazogadoebis formirebis procesebze mediis swored kulturuli,
saganmanaTleblo, SemcnebiTi funqciebi.

amdenad, mediis kvlevis sakiTxebSi am seriozuli TeTri laqebis
amovsebisTvis programas metad didi mniSvneloba gaaCnia.

programiT gaTvaliswinebuli savaraudo sakvlevi sakiTxebi
programis safuZvelze Seiqmneba mniSvnelovani naSromebi,

romlebSic aisaxeba mediis kulturologiur safuZvlebi, Jurnalistikis
SemoqmedebiTi moRvaweobis sakiTxebi, reklamis SemoqmedebiT buneba,
kulturis da xelovnebis saSualebiT mediapropagandis da agitaciis
sakiTebi, aseve televiziis, radios, beWduri mediis istoriis, Teoriis da
kritikis sakiTxebi da sxv.

magaliTebi:
o mediis roli kulturis globalizaciis procesSi
o mediakultura rogorc sazogadoebis fsiqologiuri

modernizaciis integratori
o media da kulturuli eqspansia
o saqarTvelos televiziis roli XX saukunis meore naxevris

qarTuli kulturis propagandasa da ganviTarebaSi.
o televiziis roli axali qarTuli sazogadoebrivi azrovnebis

formirebis procesSi (1990 – 2000 ww.)
o televizia da Teatri
o qarTuli telefilmebis studia
o sazogadoebrivi televiziebis kulturul-saganmanaTleblo

funqcia.
o mediafsiqologiis roli  kulturaTa integraciis procesSi.
o telemediis mier Tanamedrove sazogadoebaSi axal kulturul

faseulobaTa damkvidrebis fsiqologiuri aspeqtebi.
o postsabWoTa sazogadoebaSi demokratiuli da  liberaluri

Rirebulebebis damkvidrebis mcdeloba televiziis
kulturologiuri da gasarTobi programebis saSualebiT

o tele da kino propagandis roli XX saukunis bolo
aTwleulis qarTuli sazogadoebrivi azrovnebis formirebis
procesSi

o kultura, religia da tradicia mediaSi
o politikuri da religiuri ideologiis propagandis formebi

totalitaruli reJimis qveynebis mediaSi
o beWduri mediis roli sazogadoebrivi gemovnebis formirebis

procesSi
o kulturis gaSuqeba postsabWoTa periodis qarTul mediis

sainformacio saSualebebSi
o satelevizio reklamis mxatvrul-SemoqmedebiTi aspeqtebi
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Sedegebi

sadoqtoro programis sruli kursis dasrulebis da sadoqtoro
naSromis momzadebis Semdeg, doqtoranturis kursdamTavrebulebs
ecodinebaT kulturis da mediis urTierTmimarTebis metad mniSvnelovani
sakiTxebi, maT Soris, erTis mxriv, media, rogorc kulturis da
xelovnebis propagandisti; media kulturul RirebulebaTa konservatori
da kulturis beWduri Tu audiovizualuri arqivis Semqmneli; media,
rogorc kulturis da xelovnebis originaluri nimuSebis Semqmneli;
xolo meores mxriv, media, romelic kulturis da xelovnebs nimuSebs
aqtiurad iyenebs rogorc sazogadoebis socialur Tu politikuri
cxovrebaze zemoqmedebis mniSvnelovan iaraRs.

am programis Sedegad Seqmnili samecniero naSromebi xels
Seuwyobs qarTul mediaSi arsebuli uzarmazari masalis sistematizacias,
diferenciacias da analizs.

sadoqtoro programis warmatebiT gavlisa da sakvalifikacio
naSromis Sesrulebis Semdeg, kursdamTavrebulebs eqnebaT farTe
arealis Teoriuli codna, Teoriuli da praqtikuli kvlevebis warmoebis
unari. daeuflebian kvlevis empiriul meTodebs da teqnologiebs da
miecemaT pedagogiuri moRvaweobis SesaZlebloba. aseve isisni SesZleben:
kvlevis damoukideblad warmarTvas rogorc socialuri, ise
humanitaruli mecnierebebis sferoebSi;
warsulSi miRebuli codnisa konservacias;
pedagogiur moRvaweobas.

sadoqtoro programis kvalifikaciis aRmweri (deskriptori):

a) codna da gacnobiereba - interdisciplinaruli kvlevebis
(humanitaruli da socilauri mecnierebebi) safuZvelze damyarebuli
codnis miReba mediis kvlevis sferoSi inovaciuri meTodebis gamoyenebis
saSualebas iZleva.

kulturis sakiTxebis kvlevis meTodebis mediaproduqtis analizis
sakiTxebSi gamoyeneba ki SesaZlbels xdis mediis, rogorc
sazogadoebrivi moRvaweobis  sferos srulyofili SeswavlisTvis.
msoflio gamocdileba da mravalio samecniero naSromis Tu publikaciis
gacnoba ki saSualebas iZleva referirebadi publikaciisaTvis
aucilebeli standartis doneze statiebis da publikaciebis
momzadebisTvis.

qarTul mediaSi mravlad arsebuli kulturologiuri produqtebis
Teoriuli analizis unari ki mravali am produqtis xelaxali gaazrebis,
Tanamedrove movlenebTan misi mimarTebis, movlenaTa gadafasebis da
sworad SefasebisTvis axali meTodologiis danergvas uwyobs xels.
b) codnis praqtikaSi gamoyenebis unari - programiT gaTvaliswinebuli
kvlevebi warmoebul iqneba Tanamedrove standsartebis gaTvaliswinebiT.
publikaciebi momzaddeba saerTaSoriso referirebadi JurnalebisTvis
mimzidvel Tematikaze. radgan am programiT gaTvaliswinebuli kvlevebi
ar warmoadgens mxolod adgilobrivi mniSvnelobis naSromebs.

postsabWoTa sivrcis kulturis da mediis ganviTarebis etapebi
gansakuTrebiT am ori sferos urTierTmimarTebis sakiTxebSi
mniSvnelovani samecniero Sromebia demokratiuli sazogadoebis
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mSeneblobis procesebisT dainteresebuli nebismieri mkvlevarisTvis.
Sesabamisad, kvlevebi SeiZens saerTaSoriso xasiaTs.
g) daskvnis unari - mediis da kulturis urTierTobis sakiTxebSi
dainergeba  rTuli da winaaRmdegobrivi ideebisa da midgomebis
kritikuli analizis axali meTodebi. gakeTdeba Sesabamisi daskvnebi.
radmendadac am  tipis kvlevebi sakmaod iSiaTia Tanemdrove mediis
kvlevis sfroS gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba kvlevis Sedegad
swori daskvnebis gakeTebas. am daskvnebma unda danergon kvlevis axali
sistemebi, swori orientirebi gansazRvron dargis Semdgomi
sistematizaciisTvis. probelmebis efeqturad gadaWrisTvis.

kulturologiuri mediaproduqtis istoriuli ganviTarebis da
Tanamedrove saxis analizi movlenis erTiani procesebis gaazrebis da
Sesabamisi daskvnebis gakeTebis SesZleblobas mogvcems.
d) komunikaciis unari - ramdenadac programa interdisciplinarulia da
mis safuZvelze Seqnili naSromebi saerTaSorisi interesis sferoebs
ganekuTvneba, mkvlevarebi SesZleben saerTaSoroso konferenciebSi,
simpoziumebSi da seminarebSi monawileobas mediis da kulturis
sakiTxebze. amavdroulad, ramdenadac qarTuli mediakvlevebi ar moicavs
am Tematikisadmi miZRvnil naSromTa did raodenobas, aucilebeli iqneba
mkvlevarebis sistematuri urTierToba sxvadasxva qveynis mecnierebTan
gamoclilebis miRebis da gaziarebis mizniT. ucxoeli mediaeqspertebi da
mkvlevarebi daexmarebian qarTvel mkvlevarebs sakvlevi Tematikis
meTodologiis sworad SemuSavebaSi, masalis sistematizaciaSi, swori
daskvnebis gakeTebaSi da a.S. amavdroulad, qarveli mkvlevarebis
naSromebi ucxoel mecnierebs SesZleblobas miscems gaerkvnen qarTul
sinamdvileSi mimdinare movlenebSi, gaiazron qarTuli sazogadoebis
mSeneblobis procesSi mediis  roli da mniSvenloba, qarTuli kulturis
zegavlena mediis ganviTerebis etapebze da a.S.
e) swavlis unari - mediis kvlevis sferoSi uaxles miRwevebze
damyarebuli codnidan gamomdinare, mkvlevarebi SesZleben axali ideebis
generirebas da mimdinare procesebSi swor orientirebas. miRebuli codna
maT daexmareba ara mxolod sakuTari kvalifikaciis srulyofaSi, aramed
momavali Taobebis sworad aRzrdaSi da axali specialitebis,
mkvlevarebis aRzrdaSi. mediis kvlevebis Tematikis mqone gamocemebSi Tu
mediasaSualebebSi praqtikuli saqminobisTvis ki miRebuli codna
mkvlevarebs profesiulad daxvewili produqtis Semnis SesZleblobas
miscems. isini mediis Teoriis da istoriis mkvlevarebis garda, gaxdebian
mediakritikosebi, rac mediaproduqciis profesiul da kvalificiur
Sefasebas gulisxmobs.
v) Rirebulebebi - es metad mniSvnelovani punqtia sadoqtoro
programisTvis, ramdenadac, nebismieri mediasaSualebis saqmianoba
dakavSirebulia sazogadoebaSi da sxvadasxva saxis Rirebulebebis
Seqmnis, damkvidrebis da ganmtkicebisTvis. am RiebulebaTa sistemis
SeqmnaSi, medisaSuelebebi gansakuTrebiT iyeneben kulturis da
xelovnebis sferoebs da im meTodebs, romliTac kultura da xelovneba
Tavis mxriv nergavs axal Rirebulebebs an inaCunebs Zvel faseulobebs.

RirebulebaTa sistema gansxvavebuli iyo mediis ganviTrebis
sxvadasxva etapze da sadoqtoro progremis mixedviT Seqmnili naSomebi
swored am Rirebulebebis kvlevas isaxvas miznad.

liberalur Rirebulebeze damyarebuli da demokratiuli
faseulobebis Seqmnisken miswrafebuli sazogadoebis formirebis
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procesebSi udidesi mniSvneloba eniWeba Tu ramdenad sworad iqneba
warmarTuli momavali mkvlevarebis  kvlevis obieqtebi da is mecnieruli
safuZvlebi, romlebzec unda gakeTdes Sesabamis daskvnebi. momavali
mkvlevarebis pasuxismgeblobaa imgvari naSormebis Seqmna, romlebic ar
iqneba romelime gabatonebuli ideologiis gavlenis qveS da Sefasebebis
kriteriumebi daefuZneba movlenis mizez-Sedegobrivi kavSirebis moZiebas
da maT obieqtur analizs.

Sesabamisad, qarTvel mkvlevarTa mier sworad gaazrebuli
mecnieruli Sedegebi, romlebic Rrmad da safuZvliand warmoaCenen
qarTuli mediis da qrTuli kulturis Tanacxovrebis swor RirebulebiT
orientirebs, udaod saintereso da aqtualuri gaxdeba nebismieri qveynis
ucxoeli mkvlevarebisTvis da samecniero gamocemebisTvis.

sadoqtoro programis kompetenciebi:

sagnis codna da gacnobiereba (gaazreba):
mediis kulturologiuri produqciis Sefasebis da analizis unari
mediis saSulebiT kulturis da xelovnebis nawamoebebis propagandis

da sazogadoebaze zemoqmedebis uanrebis codna
mediis sazogadoebis gemovnebis formirebis procesebSi

monawileobis rolis gansazRvris unari.
mediis da kulturis urTierTobaSi politikuri da socialuri

aspeqtebis xedvis unari.

praqtikasTan dakavSirebuli kompetenciebi:
mediagamocemebis da redaqciebis kulturis da xelovnebis

redaqciebis muSaobis principebis codna.
mediaSi xelovnebis formebis gamoyenebis teqnologiebSi garkvevis

unari

zogadi (anu gadanacvlebadi) kompetenciebi (unar-Cvevebi) :
mediis da kulturis urTierTobis sakiTxebSi orentirebis unari.
mediaSi kulturologiuri produqciis Seqmnis teqnologiebis codna
xelovnebis sxvadasxva dargis mediaSi asaxvis formebis codna.
media rogorc Semoqmedebis produqtis Sewavlis unari.

programis kursdamTavrebulTa dasaqmebis sferoebi

 umaRles saswavleblebSi pedagogiuri da samecniero moRvaweoba;

 kulturis Tematikis periodul gamocemebSi muSaoba;

 mediasaSualebebSi muSaoba
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samecniero kvlevebis materialur-teqnikuri baza

sadoqtoro programis doqtorantebi iyeneben saqarTvelos SoTa
rusTavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo universitetis biblioTekasa
da kompiuterul centrs. amasTanave, universitetSi arsebobs filmoTeka,
gamomcemloba `kentavri~, perioduli samecniero Jurnali `saxelovnebo
mecnierebaTa Ziebani~, yovelwliuri konferenciebi. SesaZlebelia maTi
monawileoba rogorc adgilobriv, ise saerTaSoriso samecniero
konferenciebSi, seminarebze, Tematur forumebze.
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.
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ფრანგული, რუსული) მინიმუმ B2 დონეზე. უცხო ენის ცოდნის
დამადასტურებელი სერთიფიკატის არ არსებობის შემთხვევაში
კანდიდატები აბარებენ გამოცდას უცხო ენაში, ასევე ყველა კანდიდატმა
უნდა გაიაროს გასაუბრება სპეციალობაში.

ანალოგია კულტურის სფეროს   მართვა მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების
ერთ–ერთი სამეცნიერო მიმართულებაა.

http://www.phdportal.eu/students/browse/programme/19143/arts-
management-and-cultural-policy-phd.html
http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=2031
http://www.universities.com/edu/Doctors_degree_in_Entertainment_and_Arts
_Management_at_Drexel_University.html
http://www.bbk.ac.uk/study/phd2011/artsmanagement/artsmanphd.html

პროგრამაში
ჩართული
აკადემიური
პერსონალი

ასოცირებული პროფესორი:
ნინო სანადირაძე, (ასოცირებული პროფესორი),
დოქტორანტის საკვლევი თემიდან გამომდინარე, კონსულტანტად და
საგნების პედაგოგებად მოწვეული იქნებიან პროფესორები შესაბამისი
პროფილის მქონე უნივერსიტეტების ფაკულტეტებიდან. პროგრამაში
ჩაერთვებიან შოთაA რუსთაველის თეატრის და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორები.

დოქტორანტთა
რაოდენობა

არსებული მატერიალური და ადამიანური რესურსებიდან გამომდინარე
შესაძლებელია 3–4 დოქტორანტის მიღება.
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სადოქტორო პროგრამის საკვალიფიკაციო დახასიათება
(მიზანი, შინაარსი, მნიშვნელობა)

ქართული კულტურის სფეროს  განვითარება, რომლის აუცილებლობა არ შეიძლება
მცირე ეჭვსაც კი იწვევდეს,  დარგის მაღალკვალიფიციური  სპეციალისტების (თეატრის,
კინოს და სხვა მიმართულებების მკვლევარების) ნაყოფიერ  სამეცნიერო–კვლევით,
პედაგოგიურ საქმიანობასა და  თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამის მატერიალურ–
ტექნიკურ ბაზასთან  ერთად მნიშვნელოვანწილად არის  დამოკიდებული   მის,
მაღალპროფესიულ დონეზე მართვაზე.  უპირატესად არაკომერციული სფეროს, მათ შორის
კულტურის სფეროს მართვა მეტად  რთული, უაღრესად სპეციფიკური და თავისებურებებით
გაჯერებული პროცესია, რომელიც   უმაღლესი რანგის მენეჯერული თვისებების მქონე
სპეციალისტების  გარეშე წარმოუდგენელია. მთავარი სირთულე  იმაში მდგომარეობს, რომ
კულტურის სფეროს მართვის უმაღლესი რანგის სპეციალისტმა  დაკისრებული ფუნქცია
წარმატებით რომ შეასრულოს,  აუცილებელია, იგი,  მართვის თეორიისა და პრაქტიკის
საფუძვლიან ცოდნასთან ერთად ღრმად  იცნობდეს ქართული  კულტურისა და ხელოვნების
სფეროს, მისი მიმართულებების (თეატრი, კინო, სამუზეუმო საქმე და ა.შ.) განვითარების
ისტორიას,  თანამედროვე მდგომარეობას და პერსპექტივებს, აგრეთვე, ამ მხრივ, მსოფლიოში
არსებულ მდგომარეობას.  მას კარგად უნდა ჰქონდეს გაცნობიერებული  დარგის სპეციფიკა
და თავისებურებები, ფლობდეს  ლიდერის უნარ–ჩვევებს.

სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ   საქართველოში,  დღემდე, კულტურის სფეროს
მართვის უმაღლესი რანგის სპეციალისტები,  მათზე დიდი მოთხოვნის მიუხედავად,  არ
მზადდება.  ამიტომ, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის
ფაკულტეტზე კულტურის სფეროს  მართვის  სადოქტორო პროგრამის  შექმნა და ამოქმედება
მნიშვნელოვანი ღონისძიება  იქნება.

სადოქტორო პროგრამის მიზანია მომზადდეს მაღალი კვალიფიკაციის
სპეციალისტი, რომელსაც ექნება როგორც ზოგადად მართვის, ისე კულტურის სფეროს
მართვის შესახებ ღრმა თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, მართვის სფეროში
კრეატიული იდეების გენერაციისა და მათი რეალიზაციის,  შემუშავებული
ნოვატორული იდეების პროგრესულობაში სხვების, პირველ რიგში კი სპეციალისტების
დარწმუნების,  მეცნიერული კვლევების განხორციელების, დარგში მიმდინარე
მოვლენებისა და პროცესების ადეკვატური შეფასებისა და სათანადო მეცნიერული
დასკვნების გაკეთების უნარ-ჩვევები, რაც ასახვას ჰპოვებს დოქტორანტის მიერ
მომზადებულ საკვალიფიკაციო ნაშრომში და გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებში.

პროგრამის კონკრეტული მიზანია შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის (ხელოვნების მენეჯმენტი)
ხარისხის მქონე სპეციალისტების მომზადება.

დოქტორანტი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შემდეგ
საფუძვლიანად უნდა იცნობდეს არა მხოლოდ მართვის თეორიას და პრაქტიკას,
აგრეთვე, ამ მხრივ მსოფლიოში არსებულ უახლეს მიღწევებსა და გამოცდილებას,
არამედ, საქართველოში კულტურის სფეროს /მისი მიმართულებების/ განვითარების
სპეციფიკასა და თავისებურებებსაც, რომელთა გონივრული სინთეზის საფუძველზე
შეძლებს კულტურის სფეროს მთლიანად, ან მისი ამა თუ იმ მიმართულების მართვის
დასაბუთებული მოდელის შემუშავებას.

პროგრამა მიზნად ისახავს დოქტორანტში განავითაროს მეცნიერული აზროვნების,
აქტუალური საკითხების გამოკვეთის, მათი კვლევის, ახალგაზრდა თაობის აღზრდის,
პედაგოგიური საქმიანობის უნარ-ჩვევები. მაშასადამე, საგანმანათლებლო პროგრამის
უმნიშვნელოვანესი დანიშნულებაა კულტურის სფეროს მართვის საკითხებში კარგად
გათვითცნობიერებული, მაღალი კვალიფიკაციის მეცნიერის, უმაღლესი სკოლის
პედაგოგის და მენეჯერის მომზადება.
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სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში სწავლების უმთავრესი ამოცანებია დოქტორანტს
შეუქმნას პირობები:

 თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული სრულყოფისათვის
აუცილებელი სპეციალური დისციპლინების სიღრმისეული დაუფლებისათვის;

 სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების ანალიზის თანამედროვე მეთოდებისა და
ტექნოლოგიათა ათვისებისათვის;

 კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფეროში აქტუალური პრობლემების
გამოკვეთისა და მეცნიერული ანალიზისათვის;

 ანალიტიკური აზროვნების განვითარებისათვის.;
 თანამედროვე სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის ხერხებისა და მეთოდების

დაუფლებისათვის.
წარმოდგენილი სადოქტორო პროგრამის წარმატებით განხორციელების
განმაპირობებელი ფაქტორებია:

 შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის აკადემიური
პერსონალი, რომელიც საფუძვლიანად იცნობს კულტურისა და ხელოვნების
დარგის განვითარების ისტორიას, თანამედროვე მდგომარეობასა და
პერსპექტივებს, აგრეთვე მართვის თეორიასა და პრაქტიკას;

 უნივერსიტეტში არსებული კარგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
 საქართელოში კულტურის სფეროს /მისი მიმართულებების/ მართვის დოქტორის

ხარისხის დაუფლების მსურველთა არსებობა;
 აუცილებლობის შემთხვევაში პროგრამის ზოგიერთი კომპონენტის

საზღვარეთულ უნივერსიტეტებში გავლის, აგრეთვე  სპეციალისტების მოწვევის
შესაძლებლობა.

პროგრამის აქტუალურობა და მნიშვნელობა. საქართველოში ბიზნესის
ადმინისტრირების დოქტორის (ხელოვნების მენეჯმენტი) აკადემიური ხარისხის მქონე
კადრების მომზადების აუციელებლობა განპირობებულია აღნიშნული კატეგორიის
სპეციალისტებზე შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნით. კერძოდ, კი:

 თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში კულტურის სფეროს /მისი
მიმართულებების/ როგორც არაკომერციული ისე კომერციული სექტორების
განვითარების ინტერესებით;

 უმაღლეს სკოლებში კულტურის სფეროს მართვის ბაკალავრების, მაგისტრებისა
და დოქტორების მომზადების საჭიროებით;

 კულტურის სფეროს ეფექტიანი მართვის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი
მეცნიერული გამოკვლევებისა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავების
მიზნით.

პროგრამით გათვალისწინებული სავარაუდო საკვლევი საკითხები
1. კულტურის სფეროს მენჯმენტის შესახებ მსოფლიოში არსებული გამოცდილება,
სახელმწიფოს როლი და მნიშვნელობა მისი მართვა-რეგულირების საქმეში;
2. საქართველოში კულტურის სფეროს ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფის
მდგომარეობის ანალიზი და სრულყოფის გზები (დინამიკაში კულტურის სფეროს
ორგანიზაციების დაფინანსების საკუთარი და მოზიდული წყაროების სისტემური
ანალიზის საფუძველზე, დაფინანსების მდგომარეობის გაუმჯობესების ქმედითი
მექანიზმის შემუშავება);
3. საქართველოში კულტურის სფეროს თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებით
უზრუნველყოფის მდგომარეობის შეფასება და ქვეყანაში ამ მხრივ არსებული
პრობლემების დაძლევის ღონისძიებების შემუშავება;



134

4. კულტურის სფეროს მართვაში დასაქმებული ადამიანური რესურსების ხარისხობრივი
შემადგენლობის შეფასება და კადრების განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა;
5. ლიდერობისა და ხელმძღვანელობის სტილის ანალიზი და მათი გავლენა
საქართველოს კულტურის სფეროს ცალკეული ორგანიზაციების საქმიანობაზე;
6. კულტურის სფეროს მართვის ეფექტიანობის შეფასება (როგორც მთლიანად, ისე
ცალკეული ორგანიზაციების/ან მიმართულებების მიხედვით);

7. კულტურული პროგრამებისა და პროექტების მართვის მდგომარეობის ანალიზი და
სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში;
8. კულტურის პოლიტიკა საქართველოში, მისი პრიორიტეტების დასაბუთება;
9. საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის განვითარების მიმართულებები;
10. კულტურული რესურსების მართვის სრულყოფის საკითხები;
11. მარკეტინგული საქმიანობის ანალიზი კულტურის სფეროს ორგანიზაციებში,

მისი სრულყოფის მიმართულებები და ა.შ.

სადოქტორო პროგრამის შედეგები

სადოქტორო პროგრამის კურსდამთავრებულები:
 ფლობენ  მართვის საკითხების კვლევის უახლეს მეთოდებსა და ხერხებს,

სისტემურ კვლევაზე დაფუძნებულ ღრმა ცოდნას, ფართო ფუნდამენტური,
სამეცნიერო კვლევებისა და პედაგოგიური საქმიანობის უნარ–ჩვევებს,
თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას საბაზრო ეკონომიკის პირობებში
არაკომერციული და კომერციული სფეროების მართვის  შესახებ;

 საფუძვლიანად იცნობენ  კულტურის სფეროში არსებულ მიღწევებსა და
სიახლეებს, ზოგადად მართვის, მათ შორის კულტურის სფეროს მართვის
ძლიერ და სუსტ მხარეებს, შესაძლებლობებსა და პრობლემებს, ამ მხრივ არსებულ
სრულ ინფორმაციასა და მასალებს, რომლებიც  შექმნილი სიტუაციისათვის
ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღების  შესაძლებლობას იძლევა;

 შეძენილი ცოდნის საფუძველზე შეძლებენ ახალი, ნოვატორული იდეების
შემუშავებას, ანალიზს, შეფასებასა და სინთეზს, კოლეგებთან, მეცნიერთა
ფართო წრეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დამყარებას;

 სრულად აცნობიერებენ კულტურის სფეროს მართვის ძირითად პრობლემებს
და მსოფლიოში არსებული მოწინავე გამოცდილების გათვალისწინებით ამ
მხრივ ქვეყანაში გასატარებელ ღონისძიებებს;

 მოამზადებენ როგორც თეორიული ისე  პრაქტიკული სიახლეების შემცველ
საკვალიფიკაციო (სადოქტორო)  ნაშრომს, აგრეთვე  სხვადასხვა სახის
პუბლიკაციებს, რომლებშიც  გაანალიზებული იქნება  კულტურის სფეროს
მართვის აქტუალური საკითხები;

 დააკმაყოფილებენ კულტურის სფეროს მართვის საკითხების
საფუძვლიანად მცოდნე კადრებზე, როგორც საკანონმდებლო და
აღმასრულებელი ხელისუფლების, სამეცნიერო და პედაგოგიური
სისტემის, ისე ეკონომიკისა და კულტურის სფეროების მოთხოვნას

სადოქტორო პროგრამის კვალიფიკაციის აღმწერი (დესკრიპტორი)
ზოგადი (ტრანსფერული) კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება – სოციალურ მეცნიერებათა, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და
ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნა, რაც
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არსებული ცოდნის გაფართოებისა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საშუალებას
იძლევა (რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი სტანდარტის დონეზე).
არსებული ცოდნის ხელახალი გააზრებისა და ნაწილობრივ გადაფასების გზით ცოდნის
განახლებული ფარგლების გაღრმავებული გაცნობიერება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ინოვაციური კვლევის დამოუკიდებლად დაგეგმვა,
განხორციელება და ზედამხედველობა; ახალი კვლევითი და ანალიტიკური მეთოდებისა
და მიდგომების შემუშავება, რომლებიც ახალი ცოდნის შექმნაზეა ორიენტირებული და
აისახება საერთაშორისო რეფერირებად პუბლიკაციებში;

დასკვნის უნარი - ახალი, რთული და წინააღმდეგობრივი იდეებისა და მიდგომების
კრიტიკული ანალიზი, სინთეზი და შეფასება, რაც ხელს შეუწყობს ახალი მეთოდოლოგიის
შემუშავება/განვითარებას; პრობლემის გადაჭრისათვის სწორი და ეფექტური
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;

კომუნიკაციის უნარი - ახალი ცოდნის არსებულ ცოდნასთან ურთიერთკავშირში
დასაბუთებულად და გარკვევით წარმოჩენა, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოებასთან თემატურ პოლემიკაში ჩართვა უცხოურ ენაზე;

სწავლის უნარი - უახლეს მიღწევებზე დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე ახალი
იდეების ან პროცესების განვითარების მზაობა სწავლისა და საქმიანობის, მათ შორის
კვლევის პროცესში;

ღირებულებები - ღირებულებათა დამკვიდრების გზების კვლევა და მათ დასამკვიდრებლად
ინოვაციური მეთოდების შემუშავება.

დარგობრივი  (პროფესიული)   კომპეტენციები

ცოდნა და გაცნობიერება - ზოგადად მართვის, აგრეთვე კულტურის სფეროს მართვის
თეორიისა და პრაქტიკის ღრმა, სისტემური ცოდნა და გაღრმავებულად გაცნობიერება,
რომელიც ახალი, ორიგინალური იდეების შემუშავების, სიტუაციებისადმი კრეატიული
მიდგომის საშუალებას იძლევა. საფუძვლიანად იცნობს მართვის სფეროში არსებულ
მსოფლიო გამოცდილებას, მართვის ფუნქციებს, მიდგომებს, მეთოდებს, პრინციპებს,
კომუნიკაციის საშუალებებს, გადაწყვეტილების მიღების (ალტერნატივების შეფასებისა და
მათგან ოპტიმალური ვარიანტის არჩევის) რთულ მექანიზმს, ფლობს ლიდერისათვის
აუცილებელ უნარ-ჩვევებს; სრულად აქვს გაცნობიერებული გაპიროვნებული ფუნქციების
მაღალი პასუხისმგებლობით, დროულად და ხარისხიანად შესრულების აუცილებლობა.
მართვის შესახებ მსოფლიო გამოცდილებისა და მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის თუ
პუბლიკაციის ძირითადი იდეებისა და შინაარსის გაღრმავებულად გაცნობიერება
კულტურის სფეროს მართვის პროცესში შექმნილი სიტუაციების ადეკვატური
გადაწყვეტილებების მიღებისა და რეფერირებადი პუბლიკაციისათვის აუცილებელი
სტანდარტის დონეზე სტატიების და პუბლიკაციების მომზადების საშუალებას იძლევა;
მართვის მეთოდებისა და მიდგომების ხელახალი გააზრების, თანამედროვე მოვლენებთან
მათი მიმართების, მოვლენათა სწორად შეფასებისთვის ახალი მეთოდოლოგიის
დანერგვა;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - ახალ, გაუთვალისწინებელ და
მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედება; კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის
ახალი, ორიგინალური გზების ძიება; კულტურისა და ხელოვნების კონკრეტული
სფეროს ან ორგანიზაციის გაძღოლის სპეციფიკის სრულად ათვისება და წარმატებულ
მენეჯერად ჩამოყალიბება, რაც აუცილებელია როგორც საქართველოში ისე
საზღვარგარეთ საქმიანობისათვის; მეცნიერული კვლევების   ხელმძღვანელობა, ამ თუ
იმ პრობლემის დამოუკიდებლად დამუშავება;
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მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების სფეროს საკვანძო საკითხებთან დაკავშირებული
ამოცანების დაგეგმვა და პროფესიულ დონეზე დამოუკიდებლად განხორციელება
კვლევის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;

მსოფლიო და ეროვნულ ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა და მოვლენების
ანალიზი და შეფასება, რაც აუცილებელია კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების
ადმინისტრირების სფეროში სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად.

ორგანიზაციაში ან მართვის უფრო მაღალ რგოლში არსებული რისკებისა და
კონფლიქტების დროული განაზღვრა და მათი რეგულირებისათვის ეფექტიანი
მმართველობითი გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად შემუშავება;
სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული კვლევების ჩატარება თანამედროვე
სტანდარტების გათვალისწინებით. პუბლიკაციების მომზადება საერთაშორისო
რეფერირებადი ჟურნალებისთვის საინტერესო თემატიკაზე, რადგან ამ პროგრამით
გათვალისწინებული კვლევის შედეგებით საზღვარგარეთელი მკვლევარების  დაინტერესება
ეჭვს არ იწვევს;

დასკვნის უნარი - რთული და დიდი მოცულობის ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი
კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების
ჩამოყალიბება; უახლეს მონაცემებზე დაყრდნობით ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;
კულტურის სფეროს  მართვის პრობლემების მაღალპროფესიულ დონეზე შეფასებისა
და მისი გადაწყვეტის მიზნით, მრავალი ალტერნატივისაგან, ოპტიმალური
ვარიანტის დამოუკიდებლად შერჩევის, შექმნილი სიტუაციის ადეკვატური
გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;

კომუნიკაციის უნარი - მომზადებული დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის
მეთოდების წარდგენა აკადემიური საზოგადოებისა თუ სპეციალისტების წინაშე,
ქართულ და უცხოურ ენებზე, დადგენილი სტანდარტებისა და საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა გათვალისწინებით; საკუთარი მოსაზრებების
როგორც წერილობით ისე ზეპირად, ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით
პრეზენტაცია. დისკუსიებშიMმონაწილეობის, წინადადებებისა და რეკომენდაციების
სახით პრობლემის დაძლევის საკუთარი ხედვის წარდგენის უნარი. რამდენადაც
სადოქტორო  პროგრამის საფუძველზე შექნილი ნაშრომები, ჩვეულებრივ, საერთაშორისო
ინტერესის სფეროებს განეკუთვნება, მკვლევარები შესძლებენ სხვადასხვა ქვეყნის
მეცნიერებთან გამოცდილების გაზიარების მიზნით, მართვის საკითხებზე, საერთაშოროსო
კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და სემინარებში მონაწილეობას. უცხოელი ექსპერტები
დაეხმარებიან ქართველ მკვლევარებს საკვლევი თემატიკის მეთოდოლოგიის სწორად
შემუშავებაში, მასალის სისტემატიზაციაში, სწორი დასკვნების გაკეთებაში და
ამავდროულად, ისინიც შეიძენენ გარკვეულ ცოდნას საქართველოში  სოციალურ–
ეკონომიკური  პროცესების  მართვის  შესახებ;

სწავლის უნარი - სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა, მისი
თავისებურებების გაცნობიერება და სტრატეგიული დაგეგმვის მაღალი დონე;
სწავლის გაგრძელება ცოდნის შემდგომი გაღრმავებისათვის, კერძოდ კი იმ სიახლეების
დასაუფლებლად, რაც მსოფლიოში ბიზნესის ადმინისტრირების (ხელოვნების მენეჯმენტი)
სფეროში დანერგილია ან ინერგება. კულტურის სფეროს მართვის უახლეს მიღწევებზე
დამყარებული ცოდნიდან გამომდინარე, დოქტორები შესძლებენ ახალი იდეების
გენერირებას და მიმდინარე პროცესებში სწორ ორიენტირებას. სადოქტორო პროგრამის
გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა მათ დაეხმარება არა მხოლოდ საკუთარი
კვალიფიკაციის სრულყოფაში, არამედ მომავალი სპეციალიტების, აგრეთვე
მკვლევარების აღზრდაში;
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ღირებულებები - სადოქტორო პროგრამისთვის მეტად მნიშვნელოვანი პუნქტია,
რამდენადაც, კულტურის სფეროს მართვის სრულყოფასა და ამ საფუძველზე დარგის
განვითარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს მთელ საზოგადოებაში სხვადასხვა სახის
ღირებულებების შექმნის, დამკვიდრებისა და განმტკიცებისთვის. ლიბერალურ
ღირებულებეზე დამყარებული და დემოკრატიული ფასეულობების შექმნის მისწრაფების
მქონე საზოგადოების ფორმირების პროცესში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება იმგვარი
ნაშრომების მომზადებას, რომლებშიც  დასკვნები და რეკომენდაციები გაკეთებული იქნება
მოვლენებს შორის რეალურად არსებული მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ობიექტურ
ანალიზზე  დაყრდნობით.
საგანმანათლებლო პროგრამის საფუძვლიანად შესწავლის  შემდეგ დოქტორი შეძლებს
კულტურის მართვის  სფეროში ღირებულებებისადმი თავისი და მასთან ურთიერთობაში
მყოფთა დამოკიდებულების შეფასებასა და ინოვაციური მეთოდების გამოყენებით
ახალი ღირებულებების დამკვიდრებას.

სადოქტორო პროგრამის კომპეტენციები

დარგობრივი (ანუ პროფესიული) კომპეტენციები (უნარ–ჩვევები):

საგნის ცოდნა და გაცნობიერება (გააზრება):
დოქტორანტს უნდა შეეძლოს:

 მოწინავე იდეების გენერირება და მართვის პროცესში მათი ეფექტიანად
გამოყენება;

 კვლევის მეთოდებისა და ხერხების კრიტიკული ანალიზი და მისი მისადაგება
ქვეყნის კულტურის სფეროს მართვის სპეციფიკასა და თავისებურებებთან;

 მსოფლიოში კულტურის სფეროს   მართვის შესახებ არსებული გამოცდილების
ანალიზი და მისი გაზიარების მიზნით საჭირო ღონისძიებების შემუშავება;

 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში სასწავლო და
სამეცნიერო საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვა;

 კულტურის სფეროს  მართვის საკითხებზე სამთავრობო დონეზე დაგეგმილ
ღონისძიებათა ექსპერტიზა, მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასება და
შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;

 კულტურის სფეროს მართვის პრობლემის გადაჭრისათვის ეფექტურ
გადაწყვეტილებათა დამოუკიდებლად მიღება.

 სხვების სწავლის პროცესის მართვა.

პრაქტიკასთან დაკავშირებული კომპეტენციები:
დოქტორს უნდა ჰქონდეს:
 კულტურის სფეროს ფინანსური უზრუნველყოფის მიზნით დაფინანსების ნებისმიერი

არხით  (მათ შორის ფანდრეიზინგული კამპანიის შედეგად) საჭირო  ფინანსური
სახსრების მოზიდვისათვის აუცილებელი  უნარ–ჩვევები;

 კულტურის სფეროს  მართვის საკითხებზე სამთავრობო დონეზე დაგეგმილ
ღონისძიებათა ექსპერტიზის, მოსალოდნელი შედეგების შეფასებისა და შესაბამისი
რეკომენდაციების შემუშავების უნარი;

 კულტურის  სფეროს მართვის  მსოფლიოში  კარგად აპრობირებული მოდელების
მაღალპროფესიულ  დონეზე ანალიზისა და მათი  საქართველოში დანერგვისათვის
აუცილებელ ღონისძიებათა  შემუშავების  უნარი.
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ზოგადი (ანუ  გადანაცვლებადი) კომპეტენციები  (უნარ–ჩვევები):
 საზოგადოების განვითარებაში კულტურის სფეროს როლისა და მნიშვნელობის

დამსახურებულად წარმოჩენის უნარი;
 ეკონომიკის კომერციული და არაკომერციული სფეროების  მართვის საკითხებში სწორად

ორიენტირების უნარი;
 სახელმწიფო მართვის ფუნქციების,  პრინციპების, მეთოდებისა და მიდგომების ცოდნა

და მათი კულტურის სფეროს მართვის  პროცესში  გათვალისწინების  უნარი;
 ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის

მექანიზმის საფუძვლიანი ცოდნა და მისი კულტურის სფეროს განვითარებისათვის
გამოყენების (მაგალითად, კულტურის სფეროს, მისი მიმართულებების  დაფინანსების
მდგომარეობის  გაუმჯობესების მიზნით)  უნარი.

პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმების სფეროები
დოქტორის პროფესიული საქმიანობის სფერო შეიძლება იყოს:

 უმაღლესი სასწავლებლები (პროფესორის თანამდებობა, ან რომელიმე
სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელობა);

 სახელმწიფო მართვის უმაღლესი და საშუალო რგოლები – პირველ რიგში,
კულტურისა და ხელოვნების მართვის სფერო (მაგალითად, კულტურის
სამინისტრო, მისი ქვედანაყოფები), აგრეთვე საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაცია, მთავრობის კანცელარია, ადგილობრივი თვითმმართველობები;

 კულტურისა და ხელოვნების სფეროთი დაინტერესებული როგორც სამთავრობო
ისე არასამთავრობო, მათ შორის არაკომერციული და კომერციული
ორგანიზაციები, მართვის უმაღლესი ან საშუალო რგოლის თანამდებობები;

 კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ძირეულ რგოლებში – თეატრი,
მუსიკალური სასწავლებელი და ცენტრები, კინოსტუდია, სამხატვრო აკადემია,
მუზეუმი, გამომცემლობა და ა.შ. უმაღლესი ან საშუალო რგოლის
თანამდებობები.

ზოგადად, ბიზნესისა და ადმინისტრირების დოქტორის (ხელოვნების მენეჯმენტი)
პროფესიული საქმიანობის სახეებია: საორგანიზაციო-მმართველობითი,
ადმინისტრაციულ-სამეურნეო, საინფორმაციო-ანალიტიკური, საკონსულტაციო-

ექსპერტული, სამეცნიერო-კვლევითი, პედაგოგიური და სხვა სახის ხელმძღვანელ
თანამდებობებზე საქმიანობა.

სამეცნიერო კვლევების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა
დოქტორანტები იყენებენ საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასა და კომპიუტერულ ცენტრს. ამასთანავე,
უნივერსიტეტში არსებობს ფილმოთეკა, გამომცემლობა `კენტავრი~, პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი `სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი~, ყოველწლიური
კონფერენციები. შესაძლებელია მათი მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ისე
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში, სემინარებზე, თემატურ ფორუმებზე.

უნივერსიტეტში არსებობს პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფის გეგმა,
რომელიც განაპირობებს მის ფინანსურ სტაბილურობას. ფინანსური გეგმა ასახულია
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2011 წლის ბიუჯეტში.

სადოქტორო პროგრამის ხანგრძლივობა
საქართველოს კანონი “უმაღლესი განათლების შესახებ” ადგენს სადოქტორო პროგრამის
სწავლების სულ მცირე 3 წლის ვადას. დოქტორანტურაში სწავლის ფორმატი მხოლოდ
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დღის დასწრებული სწავლებაა. რიგ შემთხვევაში დოქტორანტს მიეცემა დამატებითი
ვადა კვლევის დასრულებისათვის.

სადოქტორო პროგრამის რეზიუმე

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სადოქტორო პროგრამა  ხელოვნების  მენეჯმენტში მოიცავს  სამ პრიორიტეტულ კვლევის
სფეროს – ,,კულტურის სფეროს მენეჯმენტის“, ,,კულტურის სფერო სახელმწიფო მართვის
სისტემაში” და ”საზოგადოებასთან ურთიერთობა“ სფეროებს. პროგრამის დასრულებისა და
დისერტაციის წარმატებით დაცვის შემდეგ დოქტორანტს ენიჭება აკადემიური ხარისხი
მენეჯმენტის დოქტორი (ხელოვნების მენეჯმენტში) The Academic Degree of Doctor in Art
Management.
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