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MASTER OF PHILOLOGY IN LINGUISTICS
120 ECTS კრედიტი



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;

ჰუმანიტარულ სფეროში ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის
კვლევების განხორციელება მოსახლეობის კეთილდღეობის, ეკონომიკური
ძლიერების,
თავდაცვისუნარიანობის,
დემოკრატიული
პრინციპების
დაფუძნებისა და სულიერების ამაღლების მიზნით;

ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია;

* საერთაშორისო კონტაქტებისა და ეფექტური კულტურათაშორისი
დიალოგის/პოლილოგის გაუმჯობესება.
სპეციალიზაციის მოდული - თარგმანმცოდნეობა:


აქვს ზოგადი და თარგმანის თეორიის ღრმა და სისტემური ცოდნა;



აცნობიერებს კულტურათშორისი პრობლემების გადაჭრის გზებს;



აცნობიერებს

მთარგმნელობითი

საქმიანობის

ცალკეული

პრობლემის

გადაჭრის გზებს;


ფლობს მეცნიერული დაკვირვებისა და ანალიზის უნარ-ჩვევებს და
შეუძლია

მულტიდისციპლინურ გარემოში კვლევის დამოუკიდებლად

განხორციელება

თარგმანმცოდნეობის

უახლესი

მეთოდებისა

და

მიდგომების გამოყენებით;


ფლობს და პრაქტიკაში იყენებს მთარგმნელობითი საქმიანობის

უნარ-

ჩვევებს;


შეუძლია

ჩატარებული

მეცნიერული

კვლევის

საფუძველზე

არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება და მათი შედეგების განზოგადება;


შეუძლია ლინგვისტური ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;



აქვს აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთანმშობლიურ და უცხოურ
ენაზე კომუნიკაციის უნარი;



აქვს

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების

მიღწევათა

შემოქმედებითად გამოყენების უნარი;


აქვს

თარგმანმცოდნეობაში

სრულყოფისთვის

შეძენილი

ცოდნის

დამოუკიდებელი მუშაობისა

გაღრმავებისა
და

და

თვითშეფასების

უნარი;


აქვს ფართო პროფილის ლინგვისტური ცოდნის ადვილად ადაპტირების
უნარიცვალებადპროფესიულგარემოში;



გაცნობიერებული აქვს და პატივს სცემს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო
ფასეულობებს, აქვს გამომუშავებული მოქალაქეობრივი შეგნება და შეუძლია
სხვისი დამოკიდებულების შეფასება;



წარმატებით
პროფესიულ

იყენებს
და

პოლიკულტურული

საზოგადოებრივ

პიროვნების

საქმიანობაში

და

თვისებებს

იბრძვის

ახალი

ღირებულებების. დამკვიდრებისათვის.
სპეციალიზაციის მოდული - რუსული ენა:


აქვსზოგადი და რუსული ლინგვისტიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა;



აცნობიერებს კულტურათშორისი პრობლემების გადაჭრის გზებს;



აცნობიერებსრუსული ფილოლოგიის ცალკეული პრობლემის გადაჭრის
გზებს;



ფლობს მეცნიერული დაკვირვებისა და ანალიზის უნარ-ჩვევებს და
შეუძლია

მულტიდისციპლინურ გარემოში კვლევის დამოუკიდებლად

განხორციელება

რუსული

ფილოლოგიის

უახლესი

მეთოდებისა

და

მიდგომების გამოყენებით;


ფლობს და პრაქტიკაში იყენებს ფილოლოგიური

საქმიანობის

უნარ-

ჩვევებს;


შეუძლია

ჩატარებული

მეცნიერული

კვლევის

საფუძველზე

არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება და მათი შედეგების განზოგადება;


შეუძლია ლინგვისტური ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;



აქვს აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთანმშობლიურ და უცხოურ
ენაზე კომუნიკაციის უნარი;



აქვს

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო

შემოქმედებითად გამოყენების

ტექნოლოგიების

უნარი;აქვს

მიღწევათა

რუსულ ფილოლოგიაში

შეძენილი ცოდნის გაღრმავებისა და სრულყოფისთვის დამოუკიდებელი
მუშაობისა და თვითშეფასების უნარი;


აქვს ფართო პროფილის ლინგვისტური ცოდნის ადვილად ადაპტირების
უნარიცვალებადპროფესიულგარემოში;



გაცნობიერებული აქვს და პატივს სცემს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო
ფასეულობებს, აქვს გამომუშავებული მოქალაქეობრივი შეგნება და შეუძლია
სხვისი დამოკიდებულების შეფასება;



წარმატებით
პროფესიულ

იყენებს
და

პოლიკულტურული

საზოგადოებრივ

პიროვნების

საქმიანობაში

და

თვისებებს

იბრძვის

ახალი

ღირებულებების. დამკვიდრებისათვის.
სპეციალიზაციის მოდული - ქართული ენა:


აქვსზოგადი და ქართული ლინგვისტიკის ღრმა და სისტემური ცოდნა;



აცნობიერებს კულტურათშორისი პრობლემების გადაჭრის გზებს;



აცნობიერებსქართული ფილოლოგიის ცალკეული პრობლემის გადაჭრის
გზებს;



ფლობს მეცნიერული დაკვირვებისა და ანალიზის უნარ-ჩვევებს და
შეუძლია

მულტიდისციპლინურ გარემოში კვლევის დამოუკიდებლად

განხორციელება ქართულიი ფილოლოგიის უახლესი მეთოდებისა და
მიდგომების გამოყენებით;


ფლობს და პრაქტიკაში იყენებს ფილოლოგიური საქმიანობის უნარ-ჩვევებს;



შეუძლია

ჩატარებული

მეცნიერული

კვლევის

საფუძველზე

არგუმენტირებული დასკვნების გაკეთება და მათი შედეგების განზოგადება;


შეუძლია ლინგვისტური ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი;



აქვს აკადემიურ თუ პროფესიულ საზოგადოებასთანმშობლიურ და უცხოურ
ენაზე კომუნიკაციის უნარი;



აქვს

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო

ტექნოლოგიების

მიღწევათა

შემოქმედებითად გამოყენების უნარი;


აქვს

ქართულ ფილოლოგიაში შეძენილი ცოდნის გაღრმავებისა და

სრულყოფისთვის

დამოუკიდებელი მუშაობისა

და

თვითშეფასების

უნარი;


აქვს ფართო პროფილის ლინგვისტური ცოდნის ადვილად ადაპტირების
უნარიცვალებადპროფესიულგარემოში;



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.
შეფასების წესი

საკონტაქტო
პირი

სტუდენტის ცოდნა ყოველ სასწავლო დისციპლინაში ფასდება 100 ქულიანი
სისტემით, სადაც:
ა. მიმდინარე აქტივობის შეფასება – 40 ქულა;
ბ. შუალედური გამოცდები - 20 ქულა;
გ. დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა (პრეზენტაციის შემთხვევაში: დასკვნითი
გამოცდა - 30 ქ.; პრეზენტაცია - 10 ქ.)
პროგრამის ხელმძღვანელები:
მარინე აროშიძე, პროფესორი
მობ.: +995 577 141030
e-mail: marina.aroshidze@bsu.edu.ge,
მამია ფაღავა, პროფესორი
მობ.: +995 599 380626
e-mail: mamia.fagava@bsu.edu.ge,

