
ქართული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამა 

 

I. ფაკულტეტის დასახელება: განათლების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

II. პროგრამის დასახელება: ქართული ფილოლოგია  

III. უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი 

IV. საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: დამატებითი   

V.  სწავლების ენა:  ქართული 

VI.  მისანიჭებელი აკად. ხარისხი/კვალიფიკაცია:   არ ენიჭება 

VII.  პროგრამის მოცულობა:  60 კრედიტი 

VIII. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: 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:   პროფესორი მერაბ ბერიძე    

X.   პროგრამის აკრედიტაცია:  2012  წლის  13  სექტემბერი,  გადაწყვეტილება N 391 

XI.  პროგრამის განახლების თარიღი:  2019 წელი 

XII. პროგრამის მიზანი:  

ქართული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის მიზანია: 

 ჩამოუყალიბოს სტუდენტს ინტერესი ფილოლოგიის საკითხებისადმი;  

 შეასწავლოს პრაქტიკული ქართული ენა, სტუდენტს შესძინოს ქართული ენის ცოდნა იმ დონეზე, 

რომელიც მას სჭირდება  საბაკალავრო პროგრამაზე  ქართულ ენაზე სწავლის გასაგრძელებლად, 

წარმატებული სოციალური და პერსონალური ურთიერთობის დასამყარებლად. 

 მისცეს ენობრივად და სტილისტურად გამართული მსჯელობისა და წერის უნარი, რათა 

გამოხატოს თავისი აზრი და გადმოსცეს სამეცნიერო ლიტერატურის არსი, გამოთქმული 

შეხედულებები. 

XIII . დასაქმების სფერო:  

 ქართული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამის კურსდამთავრებული შეიძლება დასაქმდეს 

საქართველოს რესპუბლიკის ყველა სახელმწიფო და არასამთავრობო საზოგადოებრივ და 

ჰუმანიტარული სტრუქტურის დაწესებულებაში, სადაც საჭიროა სახელმწიფო ენაზე ზეპირი და 

წერილობითი კომუნიკაცია.   

 სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ და განხორციელებულ პროექტებში, რომლებიც მიზნად ქართული 

ენის მხარდაჭერას ისახავს. 

XIV.  სწავლის შედეგები 

პროგრამის დასრულების შემდეგ სტუდენტს შეუძლია: 

 1. ძველი და ახალი ქართული ენის ფონეტიკის, მორფოლოგიის, სინტაქსის 

ძირითადი კანონზომიერებების შესახებ ცოდნის საფუძველზე,  გაანალიზოს 

ტექსტი ლინგვისტურად, განასხვაოს ტოპონიმიკის ძირითად 

სტრუქტურული, სემანტიკური მოდელები/ ლექსიკური მარაგის,  

სინტაქსური და მორფოლოგიური წესების გამოყენებით გააზრებულ 

გამოთქმებად გარდაქმნას და ააგოს ქართული ენის ნორმების შესატყვისი 

კონსტრუქციები, აითვისოს ენობრივი ფორმები, შეარჩიოს კონტექსტის 

შესაბამისად. ჩაიწეროს და დააახარისხოს  ქართული სალიტერატურო ენის 

დიალექტურ ფორმები. წაიკითხოს და გააანალიზოს ტოპონიმები, 

გააანალიზოს ქართველური ენა–დიალექტების მსგავსება-განსხვავებებს.  

2. ქართული ლიტერატურის განვითარების პერიოდების და ძირითადი 

ტენდენციების. ქართული ლიტერატურის ძეგლების,   ქართული 



ფოლკორული ნიმუშების ცოდნაზე დაყრდნობით დააკავშიროს ქართული 

მწერლობა და მითოსი/გაერკვეს ზეპირი და წერილობითი ტექსტის 

სტრუქტურაში , გაიაზროს მის ნაწილებს შორის კავშირი. გაიგოს სხვადასხვა 

ტიპის წერილობითი ტექსტების თავისებურებების გაგება, შეადაროს 

მხატვრულ და არამხატვრულ ტექსტები. შეადაროს დაგა აანალიზოს  

ლიტერტურის ნიმუშები  

3. წაიკითხოს და გაიგოს ძველი ქართული მწერლობის ძეგლებს, გააანალიზოს 

მხატვრული ნაწარმოები და ფოლკლორულ ნიმუშები იდეური, 

სტრუქტურული და მხატვრულ–ესთეტიკური თვალსაზრისით 

4. იმსჯელოს  წყაროებზე დაყრდნობით ქართული ენისა და ლიტერატურის 

ისტორიის პრობლემებზე, ლოგიკურად  დაასაბუთოს 

თავისიშეხედულებები.   

5. გააანალიზოს და მოაახდინოს დემონსტრირებას, რაც ეფუძნება მიღებული 

ცოდნის საფუძველზე კრიტიკულად შეფასებისა და გააზრების პროცესს.    

6. სიტუაციების სწორი ანალიზის საფუძველზე  ჩამოააყალიბებს სათანადო 

დასკვნებს,  დაიმოწმებს მონაცემებს,    გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას 

სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან თანამედროვე კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიების გამოყენებით, განახორციელებს საკუთარ საქმიანობას 

ეთიკის პრინციპების დაცვით. 

 

. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	. სტუდენტის  შეფასება

