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შავიზღვისპირეთისა და კავკასიის არქეოლოგია

არქეოლოგიის მაგისტრი

სამაგისტრო პროგრამა მოიცავს 12
კრედიტს, საიდანაც
90
კრედიტი ეთმობა სასწავლო კომპონენტს(მათგან - 10
კრედიტი - არჩევით კურსებს), 30
კრედიტი სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებასა და დაცვას.

მოამზადოს მაგისტრები არქეოლოგიის სფეროში სამეცნიეროკვლევითი, პედაგოგიური და პრაქტიკული საქმიანობისათვის.
მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა არქეოლოგიის თეორიული და
მეთოდოლოგიური
მიმართულებებისა
და
განვითარების
პერსპექტივების
შესახებ.
საფუძვლიანად
დაეუფლონ
დაზვერვების,
გათხრების
დაგეგმვის,
ორგანიზების,
სტრატიგრაფიისა და კულტურული ფენების განსაზღვრის უნარ–
ჩვევებს. შეეძლოს მატერიალურ ნაშთებში ასახული კულტურულისტორიული პროცესების კანონზომიერებათა დადგენა და
ინტერპრეტაცია,
განავითაროს
მასალის
ანალიზისა
და
სინთეზირების, ასევე კრიტიკული ხედვის უნარი, შეძლოს
ისტორიულ
ცოდნაში
თეორიული
და
გამოყენებითი
კომპონენტების გამოყოფა, მისი საექსპერტო, პროგნოსტიკული და
სხვა ფუნქციების განსაზღვრა.

ფლობს კვლევის თანამედროვე მეთოდებს; აქვს დაზვერვების,
გათხრების დაგეგმვის, ორგანიზების, სტრატიგრაფიისა და
კულტურული ფენების განსაზღვრის, აღმოჩენილი მასალების
მორფოლოგიური,
ფუნქციონალური,
ტიპოლოგიური
კლასიფიკაციის, სისტემატიზაციის, კამერალური სამუშაოების და
კვლევის დარგობრივი უნარჩვევები;
შეუძლია არქეოლოგიური
შეჯერება,
ნივთიერი

და წერილობითი მონაცემების
მასალის
ტიპოლოგიური
და

ქრონოლოგიური დამუშავება, ახლად აღმოჩენილი ნივთიერი
მასალების განსაზღვრა, აღწერა, დახასითება, კლასიფიკაცია, და-

თარიღება, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება;
შეუძლია შავიზღვისპირეთის და კავკასიის კულტურათა
კომპლექსური შესწავლა, საკვლევი პრობლემის გამოკვეთა და დასაბუთება, ველზე წამოჭრილი ახალი და რთული პრობლემების
გაცნობიერება, ანალიზი, მათი გადაჭრის სტრატეგიის დაგეგმვა
და სწორი დასკვნის გაკეთება;

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 - 6170 ქულა; ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა.

შეფასების წესი

(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.
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