
ისტორიის დამატებითი პროგრამა 

I. ფაკულტეტის დასახელება:  განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა  

II. პროგრამის დასახელება:  ისტორია (History) 

III. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური:  ბაკალავრიატი  

IV. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი:  დამატებითი 

V. სწავლების ენა:     ქართული 

VI. მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:  - აკადემიური ხარისხი არ ენიჭება 

VII. პროგრამის მოცულობა:  60 ECTS კრედიტი   (1კრედიტი - 25 საათი).  

VIII. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: ისტორიის დამატებითი პროგრამის არჩევა შეუძლია სსსიპ - სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ყველა იმ სპეციალობის სტუდენტს, სადაც 
პროგრამით გათვალისწინებულია დამატებითი (minor–ი) საგანამანათლებლო პროგრამა. 
IX. პროგრამის ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ ახალკაცი - განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის პროფესორი (საკ. ინფ.: e-mail:Akhalkatsi@sjuni.edu.ge    577 98 77 29 

X. პროგრამის აკრედიტაცია: 13.09.2012 წ.  №390 

XI. პროგრამის განახლების თარიღი:   2019 წ.  

XII. პროგრამის მიზანი:  

ა. სტუდენტს მისცეს: წარსულის ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ცოდნა; საქართველოს და მსოფლიო ისტორიის 

ყველა პერიოდის  (პრეისტორიული, ძველი, შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი) ფართო ცოდნა; 

საქართველოს ისტორიის ცოდნა კავკასიის რეგიონის და მსოფლიოს იმ ცივილიზაციათა ისტორიის 

კონტექსტში, რომელთანაც საქართველო ისტორიულად იყო დაკავშირებული.      

ბ. სტუდენტს ჩამოუყალიბოს: მოვლენების ისტორიული ხედვის და ზოგადად ისტორიული პროცესის 

კრიტიკული გააზრების უნარი როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში; წარსულსა და 

დღევანდელობას შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის კრიტიკულად აღქმისა და გააზრების უნარი.  

გ. სტუდენტი დაეუფლოს: ისტორიის კვლევის სპეციფიკას და თანამედროვე სამეცნიერო მეთოდოლოგიას; 

დამოუკიდებლად სწავლისა და მეცნიერული კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევებს სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელებისა და პრაქტიკული საქმიანობისათვის. 

დ. ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური, კულტურული და 

რეგიონული იდენტობის ფორმირებას, საქართველოს და სხვა ქვეყნების კულტურული ღირებულებებისა და 

მსოფლმხედველობრივი თავისებურებების გააზრებასა და პატივისცემას.  

 

XIII. სწავლის  შედეგი: 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

            პროგრამის წარმატებით დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს: 

  აქვს წარსულის ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ცოდნა; ფართო ცოდნა მსოფლიო 

ისტორიის პრეისტორიული, ძველი, შუა საუკუნეების, ახალი და უახლესი   

პერიოდების ფართო ცოდნა; ამ სფეროს თეორიულ პრინციპებისა და კვლევის 

მეთოდების ცოდნა. გააცნობიერებს წარსულს, როგორც ერთიან ისტორიულ პროცესს  

მის მრავალფეროვნაბაში (ისტორიული ეპოქები თავისი ძირითადი 

მახასიათებლებით, სხვადასხვა ქვეყნის განვითარების სპეციფიკა, კულტურული და 

მსოფლმხედველობრივი განსხვავებულობა და მრავალფეროვნება და სხვ.). მოახდენს 

არსებული ცოდნის სისტემურ და კრიტიკულ გააზრებას და ნაწილობრივ 

გადაფასებას.  

 აქვს საქართველოს ისტორიის ცოდნა კავკასიის რეგიონის და მსოფლიოს იმ 

ცივილიზაციათა ისტორიის კონტექსტში, რომელთანაც საქართველო ისტორიულად 

იყო დაკავშირებული. შეძლებს  საქართველოს და სხვა ქვეყნების კულტურული 

ღირებულებებისა და მსოფლმხედველობრივი თავისებურებების გააზრებას. 
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უნარები 

 

 შეუძლია: 

 ისტორიული მოვლენების გაანალიზება, ისტორიული პროცესების მიმართ საკუთარი 

აზრის ჩამოყალიბება და დასაბუთება; ისტორიული წყაროების ანალიზი და 

კრიტიკული შეფასება, მათი კულტურულ და ისტორიულ ჭრილში განხილვა და 

კომენტირება; 

    სხვადასხვა წყაროებიდან მოძიებული ინფორმაციის (ბიბლიოგრაფიული, 

ელექტრონული, საარქივო, სამუზეუმო, ზეპირსიტყვიერი და სხვ.) საფუძველზე 

წინასწარ განსაზღვრული მითითებების გამოყენებით, აკადემიური წერისა და 

ეთიკური პრინციპების დაცვით კვლევითი პროექტის/ნაშრომის მომზადება და 

პრეზენტაცია; საკუთარი შემდგომი სწავლის საჭიროებების დადგენა და 
დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით განხორციელება. 

 პროფესიული კომუნიკაცია როგორც სპეციალისტებთან, ისე არასპეციალისტებთან 

ისტორიოგრაფიისათვის სახასიათო ტერმინოლოგიის, მათ შორის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

 

. სტუდენტის  შეფასება 

 სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა (განათლებისა და 

მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება №3) და უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად. 

 კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სასწავლო კურსის სილაბუსით დაგეგმილი 
სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ.  

 სტუდენტთა შეფასება  ხორციელდება შემდეგი წესით: 

 ა. საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში (სასწავლო კურსი, პრაქტიკა, საბაკალავრო ნაშრომი 

ან სხვ.) შეფასება ხორციელდება 100 ქულიანი სისტემით. 

 ბ. სასწავლო კურსი ათვისებულად ითვლება, თუ სტუდენტის საბოლოო შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

 გ. საბაკალავრო ნაშრომის შეფასება დადებითია, თუ ნაშრომის შეფასება ტოლია  ან მეტია 51%. 

 შეფასების სისტემით დასაშვებია 

 ა)   ხუთი სახის დადებითი შეფასება: 
 ა.ა) (A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

 ა.ბ) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

 ა.გ) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

 ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა; 

 ა.ე) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

 ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასება: 
 ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი 

მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 სასწავლო კომპონენტში უარყოფითი შეფასების (FX)  მიღების შემთხვევაში სტუდენტს დამატებით  დასკვნით 

გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს იმავე სემესტრში (საბაკალავრო ნაშრომის განმეორებით მომზადება იმავე ან 
მომდევნო სემესტრში). დამატებითი გამოცდა ინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან 
არანაკლებ 5 დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით 

შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით 

საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს 

უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

 სასწავლო კომპონენტში  სტუდენტის სემესტრული შეფასების ფორმებია: 
 შუალედური შეფასება (ერთჯერადი ან მრავალჯერადი); 
 დასკვნითი შეფასება. 



 სასწავლო კომპონენტის შეფასების სისტემაში შეფასების ფორმებს  შორის ხვედრითი წილის განაწილება ხდება 
სასწავლო კომპონენტის სილაბუსით. ასევე სილაბუსით განისაზღვრება სასწავლო კომპონენტის შეფასების 
კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები. 

 საბოლოო შეფასება გამოითვლება შუალედური და დასკვნითი შეფასებების დაჯამების საფუძველზე. 
 შეფასების თითოეულ ფორმაში განსაზღვრული უნდა იყოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი 

შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის ხვერდრითი წილი არ უნდა აღემატებოდეს დასკვნითი 
შეფასების 60 %-ს. სასწავლო კურსის პედაგოგი უფლებამოსილია შეფასების კომპონენტშიც განსაზღვროს 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. 

 შუალედური და დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრების ჯამი უნდა შეადგენდეს 51 
ქულას. 

 დასკვნით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც სილაბუსით გათვალისწინებული 
შუალედური შეფასების კომპონენტების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი/ზღვრები დაძლეული აქვს. 
შესაძლებელია შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის მისაღწევად დასკვნით 
გამოცდამდე სტუდენტმა განმეორებით ჩააბაროს სილაბუსით გათვალისწინებული შუალედური 
კომპონენტები. დასკვნით გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლები 
შეფასების მიღების შემთხვევაში, თუ სტუდენტს შუალედური შეფასებითურთ ჯამურად უგროვდება 
მაქსიმალური შეფასების 41-50%, განმეორებით აბარებს დასკვნით გამოცდას. ხოლო, თუ სტუდენტი დასკვნით 
გამოცდაზე სილაბუსით დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე ნაკლებ შეფასებას მიიღებს და 
სტუდენტს შუალედური შეფასებითურთ ჯამურად უგროვდება მაქსიმალური შეფასების 40% დანაკლები, 
საბოლოო შეფასებად უფორმდება F-0. ასეთ შემთხვევაში სტუდენტი კურსს გაივლის განმეორებით.  

 დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო 
შეფასებაში 0-50% მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფორმდება F-0 შეფასება და სტუდენტი კურსს გაივლის 
განმეორებით.  

 შუალედური  და დასკვნითი გამოცდები საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კურსის (საგნის) 
თავისებურების გათვალისწინებით, ტარდება  წერილობით, ზეპირად, ელექტრონულად ან შერეული სახით. 

   სტუდენტთა აკადემიური დავალიანების დასაფარავად სასწავლო წლის განმავლობაში პროგრამით 

გათვალისწინებულ 60 კრედიტის                        

 ზევით დეკანატის  მიერ შეიძლება დაინიშნოს 15 კრედიტი. 

   სტუდენტის მიერ დამატებითი სალექციო კურსების მოსმენა ხორციელდება ძირითად ჯგუფებთან ერთად. 

   დამატებით სალექციო კურსებზე სტუდენტთა რეგისტრაცია ხორციელდება  სემესტრის ადმინისტრაციული 

რეგისტრაციის   

 დამთავრებიდან ორი კვირის  განმავლობაში. 

   თუ სტუდენტი ძირითად სასწავლო ვადაში ვერ ასწრებს აკადემიური დავალიანების დაფარვას, დეკანატის 

მიერ შეიძლება დაინიშნოს    დამატებითი სემესტრი/ები (მაქსიმუმ ოთხი). 

 სასწავლო კურსში სტუდენტის მიღწევის შეფასების  დამატებითი კრიტერიუმები განისაზღვრება შესაბამისი 

სილაბუსით. 
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