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შეფასების წესი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მისამართი:
6010, ქ. ბათუმი ნინოშვილის ქ., №35ტელ/ფაქსი: (+995 222) 27 17 87 ელ. ფოსტა:
info@bsu.edu.ge
ლინგვისტიკა

ფილოლოგიის მაგისტრი ლინგვისტიკაში
პროგრამის მოცულობა - 120 კრედიტი: 70 კრედიტი ეთმობა ძირითად სპეციალობას
20 კრედიტი არჩევით დისციპლინებს. სადიპლომო ნაშრომის შესრულებისათვის
გათვალისწინებულია 30 კრედიტი
პროგრამის მიზანია ყველა დაინტერესებულ პირს ეროვნების, სარწმუნოებისა
და
პოლიტიკური ნიშნით კუთვნილების მიუხედავად შესთავაზოს მაღალი ხარისხის
განათლება ენათმეცნიერებაში. პროგრამის მიზანია - აღზარდოს
თანამედროვე
მოთხოვნების
შესატყვისი
კომპეტენციის
მქონე
მაღალკვალიფიციური,
კონკურენტუნარიანი, ცვალებად პროფესიულ გარემოსთან ადვილად ადაპტირებადი
ფართო პროფილის ლინგვისტი, რომელიც იქნება მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისა და
აქტივობის, ჰუმანიზმის, დემოკრატიის, ლიბერალური ღირებულების პრინციპების
მატარებელი თავისუფალი პიროვნება. პროგრამა ორიენტირებულია ჰუმანიტარულ
სფეროში ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის კვლევების განხორციელებაზე
მოსახლეობის კეთილდღეობის, ეკონომიკური ძლიერების, თავდაცვისუნარიანობის,
დემოკრატიული პრინციპების დაფუძნებისა და სულიერების ამაღლების მიზნით.
I ცოდნა და გაცნობიერება:
1) აქვს ზოგადი და დარგობრივი ლინგვისტიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა;
2) აცნობიერებს კულტურათშორისი პრობლემების გადაჭრის გზებს;
3) აქვს მთარგმნელობითი საქმიანობის ცოდნა.
II ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი:
1) ფლობს მეცნიერული დაკვირვებისა და ანალიზის უნარ-ჩვევებს და შეუძლია
მულტიდისციპლინურ გარემოში კვლევის დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი
ლინგვისტური მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით;
2) ფლობს და პრაქტიკაში იყენებს მთარგმნელობითი საქმიანობის უნარ-ჩვევებს.
III დასკვნის უნარი:
1) შეუძლია ჩატარებული მეცნიერული კვლევის საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნების გაკეთება და მათი შედეგების განზოგადება;
2) შეუძლია ლინგვისტური ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი.
IV კომუნიკაციის უნარი:
1) აქვს აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთან მშობლიურ და უცხოურ ენაზე
კომუნიკაციის უნარი;
2) აქვს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიღწევათა შემოქმედებითად
გამოყენების უნარი.
V სწავლის უნარი:
1) აქვს ლინგვისტიკაში შეძენილი ცოდნის გაღრმავებისა და სრულყოფისთვის
დამოუკიდებელი მუშაობისა და თვითშეფასების უნარი;
2) აქვს ფართო პროფილის ლინგვისტური ცოდნის ადვილად ადაპტირების უნარი
ცვალებად პროფესიულ გარემოში.
VI ღირებულებები:
1) გაცნობიერებული აქვს და პატივს სცემს ეროვნულ
და ზოგადსაკაცობრიო
ფასეულობებს, აქვს გამომუშავებული მოქალაქეობრივი შეგნება და შეუძლია სხვისი
დამოკიდებულების
შეფასება;
2) წარმატებით იყენებს პოლიკულტურული პიროვნების თვისებებს პროფესიულ და
საზოგადოებრივ საქმიანობაში და იბრძვის ახალი ღირებულებების. დამკვიდრებისათვის.
სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით:
ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; გ) (C) კარგი - 71-80

ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 ქულა; ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა.

საკონტაქტო პირი

(FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში სტუდენტს უფლება ეძლევა
დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. (F) ჩაიჭრა - 40 ქულის ან ნაკლების
მიღებისას სტუდენტს საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.
ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
მამია ფაღავა
ტ. 7-64-93; 899 38-06-26; 1-02-70. mamia.p@mail.ru
ბსუ-ს სლავისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი
მარინე აროშიძე
(+995) 77 14 10 30 marina.aroshidze@yahoo.com
ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
თემურ ავალიანი
მობ. 577-979-312 temuriavaliani@mail.ru

