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სწავლის
შედეგები

სტუდენტებს მისცეს ფართო ცოდნა მსოფლიო ისტორიის უმნიშვნელოვანესი
მოვლენების, წარსულში სხვადასხვა კულტურული და მენტალური სისტემების შესახებ
ჩამოუყალიბოს სტუდენტს მოვლენების ისტორიული ხედვის და კრიტიკული გააზრების
უნარი როგორც ადგილობრივი (ნაციონალური) ისტორიის ფარგლებში, ისე მსოფლიო
ისტორიის კონტექსტში;
კაცობრიობის წარსულის კრიტიკულ გააზრება და იმის გაგება, რომ წარსული გავლენას
ახდენს ჩვენს აწმყოსა და მომავალზე;
პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსებით მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში
გამოყენება;
საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისების შედეგად ისტორიის ბაკალავრის აკადემიუროი
ხარისხის მინიჭება;
ისეთი დარგობრივი
და ზოგადი
კომპეტენციების გამომუშავება, რომ
კურსდამთავრებულებმა
დასაქმება
შეძლონ
ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებებში, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოებში, ტურიზმის,
განათლების,
სამუზეუმო,
საარქივო,
სამეცნიერო-კვლევითი,
საექსპერტოსაკონსულტაციო მოქმედების და სხვა სფეროებში, ასევე სწავლა გააგრძელონ განათლების
შემდეგ საფეხურზე;
ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების, სოციალური ერთიანობის, ნაციონალური,
კულტურული და რეგიონალური იდენტობის ფორმირებას, კულტურული და მსოფლმხედველობრივი მრავალფეროვნების გააზრებასა და პატივისცემას.

ცოდნა

ცოდნა და
გაცნობიე
რება

აქვს: -მსოფლიო ისტორიის, მათ შორის საქართველოს (პრეისტორიული, ანტიკური,
შუასაუკუნეების,ახალი და უახლესი), ზოგადი დიაქრონული ჩარჩოს ცოდნა;
-ისტორიული მოვლენების, პრობლემების და ინტერესების ამა თუ იმ ეპოქის
კულტურულ-პოლიტიკურ ვითარებასთან კავშირის გაცნობიერება და მათი დროში
ცვალებადობის გაგება-გაანალიზების უნარი;
-საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის საფუძვლიანი ცოდნა არა იზოლირებულად,
არამედ კავკასიის რეგიონთან, მახლობელ აღმოსავლეთთან და იმ ცივილიზაციებთან
მიმართებაში, რომლებთანაც ისტორიულად იყვნენ დაკავშირებულნი;
-მოვლენების ისტორიული ხედვის და კრიტიკული გააზრების უნარი როგორც ნაციონალური,ისე მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში;
-ისტორიის სრულყოფილი შესწავლისათვის დამხმარე ისტორიული დისციპლინების
(პალეოგრაფია,ეპიგრაფიკა,წყაროთმცოდნეობა,
ნუმიზმატიკა და ა.შ) ცოდნა;
-კვლევის საგნის დასახვისა და მცირე მოცულიბის ნაშრომის შექმნა;
-სხვადასხსვა სახის ისტორიული კვლევის, მიდგომებისა და მეთოდის ცოდნა;
აცნობიერებს, რომ:
-წარსულის სრულფასოვანი და
კრიტიკული გააზრება, გამოცდილების,
ტრადიციების, კულტურული მემკვიდრეობის
და ზოგადად საზოგადოების
განვითარების შესწავლა დროსა და სივრცეში
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია
კაცობრიობის შემდგომი განვითარებისათვის, მსოფლიოში არსებული გამოწვევების
ადეკვატურად აღქმისათვის და ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნებისათვის.
-კარგად გაგებული და გამოყენებული ისტორია დაგვეხმარება
სხვადასხვა
სახელმწიფოებსა და ეროვნებებს და საერთოდ ხალხთა შორის აგრესიისა და
დაპირისპირების აცილება-დაძლევაში.

უნარები

შეუძლია: -ისტოროიგრაფიული ტექსტებისა და წყაროების კითხვა, სწორად
კომენტირება,ანოტირება და გამოყენება;
-ინფორმაციის მოძიების საშუალებების
ფლობა(ბიბლიოგრაფიული,ზეპირსიტყვიერება,საარქივო,
სამუზეუმო, ელექტრონული და ა.შ.) და მოძიებული ინფორმაციის გამოყენება;
-საველე (არქეოლოგიურ და ეთნოგრაფიულ) ექსპედიციებში მონაწილეობა;

დასკვნის
უნარი

1. შეუძლია ისტორიული მასალის განზოგადების საფუძველზე არგუმენტირებული
დასკვნების გაკეთება;
2. შეუძლია წერილობითი, დოკუმენტური, ბიბლიოგრაფიული და სხვა სახის
მონაცემების შეგროვებითა და გამოყენებით, ისტორიოგრაფიულ პრობლემებთან
მიმართებაში, დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება;
1. შეუძლია მშობლიურ ენაზე ზეპირი და წერილობითი ფორმით გამართული
კომუნიკაცია; ისტორიოგრაფიული ტექსტების და წყაროების კითხვის უნარი;
უცხოურ ენაზე საშუალო მოცულობის ისტორიოგრაფიული ხასიათის ანგარიშის
შედგენა და თანმიმდევრულად გადაცემა პროფესიული ტერმინოლოგიის
გამოყენებით, აკადემიური და არააკადემიური აუდიტორიისათვის;
2. ფლობს კომპიუტერულ და ინტერნეტრესურსებს ისტორიული მონაცემების
დამუშავებისას.
შეუძლია:-საკუთრი სასწავლო პროცესის ორგანიზება,ინფორმაციისა და დროის
ეფექტური გამოყენების გზით.
აქვს:- დამოუკიდებლად სწავლის უნარი-მიღებული ცოდნის მუდმივად განახლება;
ახალი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მიღბის,გადამუშვებისა და შეთვისების,ასევე
სპეციალური ლიტერატუის გამოყენების უნარი;
-აკადემიურად მზად იქნებიან სწავლა გააგრძელონ განათლების შემდეგ
საფერხურზე.
1. აქვს ქართველი ერის ისტორიის, მისი წარსულის, კულტურული მემკვიდრეობისა
და შემოქმედების პატივისცემა;
2. აქვს სხვა ერების ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობისა და შემოქმედების
პატივისცემა და ამ ფასეულობების საზოგადოებაში დამკვიდრების უნარი;

ცოდნის
პრაქტიკაშ
ი
გამოყენებ
ის უნარი

კომუნიკა
ციის
უნარი

სწავლის
უნარი

კომპეტენ
ციები

ღირებულ
ებები

შეფასების წესი

სტუდენტთა შეფასება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობითა და ბსუ-ს მიერ
დადგენილი პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი
საგანმანათლებლო პროგრამების
განხორციელების წესის მიხედვით.
სტუდენტის გაწეული შრომის შეფასება გარკვეული შეფარდებით ითვალისწინებს:
ა) შუალედურ შეფასებებს (ყოველდღიური აქტიურობა, მიმდინარე რეიტინგული შეფასება
და შესაბამისი სილაბუსით გათვალისწინებული სხვა კომპონენტები);
ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას.
სასწავლო კურსის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია, საიდანაც შუალედურ შეფასებას
ეთმობა 60, ხოლო დასკვნითი გამოცდის მაქსიმალურ შეფასებას ეთმობა 40 ქულა. შეფასების
მეთოდებიდან ძირითადად გამოიყენება: შუალედური და შემაჯამებელი (საგამოცდო) ტესტები,
ზეპირი პრეზენტაციები, ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება, პრაქტიკის შეფასების
მეთოდები, რომელიც დეტალურად გაწერილია სასწავლო კურსების სილაბუსებში.
სტუდენტი ვალდებულია დაესწროს სალექციო მეცადინეობების მინიმუმ 50%-ს, წინააღმდეგ
შემთხვევაში იგი დასკვნით გამოცდაზე არ დაიშვება.
შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი არის 21 ქულა, ხოლო დასკვნითი
გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 20 ქულა;
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;
ვ) (FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა
სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის
უფლება.
ზ) (F) ჩაიჭრა - 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული
სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი თავიდან აქვს შესასწავლი.

საკონტაქტო
პირი

ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები:
ასოც. პროფესორი, ჯემალ კარალიძე

ტელ: 577 17 97 70 ; ელ-ფოსტა: jemal.karalidze@bsu.edu.ge
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