
 

 

    სსიპ-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  

ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი  

 

 

პროგრამის სახელწოდება 

(ქართულად და ინგლისურად) 

 

ი ს ტ ო რ ი ა / H i s t o r y 

ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა სტუდენტებს სთავაზობს ორ 

სასპეციალიზაციო მოდულს: 

1. საქართველოს ისტორია; 

2. მსოფლიო ისტორია (ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი 

და უახლესი ისტორია (XVI-XXI სს.); 

სტუდენტს უფლება აქვს აირჩიოს პროგრამის მხოლოდ ერთი  

სასპეციალიზაციო მოდული. 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

(ქართულად და ინგლისურად) 

ისტორიის მაგისტრი 

Master of  History 

(იხ. ბრძანება №69/ნ) 

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი 

განაწილება 

120 ECTS კრედიტი:  (4 სემესტრი) 

სპეციალობის კომპონენტები: 

  სასწავლო კომპონენტი - 90 კრედიტი:  

 30 კრედიტი ეთმობა ორივე მოდულისათვის გათვალის-

წინებულ სავალდებულო სასწავლო კურსებს; 

 50 კრედიტი - ეთმობა თითოეული მოდულის სავალდე-

ბულო სასწავლო კურსებს, რომელშიც შედის სავალდე-

ბულო სასწავლო პრაქტიკა - 5 კრედიტის მოცულობით;  

 10 კრედიტი განსაზღვრულია თითოეული მოდულის 

არჩევითი კურსებისათვის.  



 სამეცნიერო/კვლევითი კომპონენტი -  სამაგისტრო ნაშრომის 

(სავალდებულო) შესრულება -     30 კრედიტი.   

 სწავლების სემესტრი - 4 სემესტრი:  

 პირველი სამი სემესტრი ეთმობა სასწავლო კომპონენტის 

შესრულებას; 

 მეოთხე სემესტრი ეთმობა სამაგისტრო ნაშრომის 

მომზადების დასრულებას და დაცვას  

 (იხ. საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, საქა-

რთველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 

იანვრის ბრძანება №3 უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრა-

მების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ 

და ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო (ბრძანება №69/ნ, ECTS-

ის სახელმძღვანელო) 

სწავლების ენა ორივე მოდულისათვის სწავლების ენა არის ქართული ენა 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

 

ნანა ხახუტაიშვილი - ისტორიის დოქტორი, პროფესორი  

ხათუნა დიასამიძე - ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი  

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 1 

პროგრამაზე მიღების წინაპირობები გამჭვირვალეა,  ხელმისაწვ-

დომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის და უზრუნ-

ველყოფს შესაბამისი ცოდნის, უნარებისა და ღირებულებების 

მქონე პირთა პროგრამაში ჩართვას, რაც ემსახურება სტუდენტის 

მიერ სწავლის შედეგების მიღწევას. 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, უმაღ-

ლესი განათლების მეორე საფეხურზე (მაგისტრატურა) დაშვე-

ბის წინაპირობაა  უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის 

დასრულება (ბაკალავრის ხარისხი) და  ეროვნული ცენტრის 

მიერ საერთო სამაგისტრო გამოცდების წარმატებით ჩაბარება 

(უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 

წლის 28 მარტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების 

დებულების დამტკიცების შესახებ №127 ბრძანების 

შესაბამისად). 

ბსუ-ში ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე 

 
1 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა განისაზღვრება უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 

2005 წლის 28 მარტის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ №127 ბრძანების შესაბამისად.. 



ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დად-

გენილი წესით,  ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო გამოცდების 

შედეგებისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის აკადემიური საბჭოს  2015 წლის 8 ოქტომბრის № 

111 (კოდიფიცირებული) დადგენილებით დამტკიცებული 

„ბსუ–ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო 

პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის“ და 

2022 წლის 03 ივნისის დადგენილება  №06-01/39 შესაბამისად,  

ასევე, ბსუ–ს მიერ დადგენილი შიდა საუნივერსიტეტო 

გამოცდების შედეგების საფუძველზე.  ბსუ-ს მიერ 

განსაზღვრულია 2 შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება: 

1. სპეციალობაში და 2. უცხო ენაში  (B2 დონე). სპეციალობაში 

გამოცდა ტარდება წერითი ფორმით (შესაბამისი სასპეციალიზა-

ციო მოდულის მიხედვით) 

ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღება 

ცხადდება ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით, რომლითაც განისაზღვ-

რება მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის, გამოცდე-

ბის ჩატარების წესი, ადგილი და ვადები, გამოცდების შედეგე-

ბის გამოქვეყნების, მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკ-

რულებების გაფორმებისა და ბსუ-ში ჩარიცხვის აქტის გამოცე-

მის ვადები.   

ინფორმაცია შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდებისა და საგამოც-

დო საკითხების შესახებ განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-

გვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული 

პირისათვის (https://www.bsu.edu.ge/text_files/ge_file_392_3.pdf// 

https://bsu.edu.ge/sub-8/program/3/index.html).    

პროგრამაზე მიღების წინაპირობა  ქვეყნდება უნივერსიტეტისა 

და ფაკულტეტის  ვებ-გვერდზე. მაგისტრანტობის კანდიდატს, 

სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია, ასევე, დეტალურად გაეცნოს 

საგანმანათლებლო პროგრამის აღწერას, სასწავლო გეგმას და 

საგამოცდო საკითხების ნუსხას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე  

www.bsu.edu.ge/https://www.bsu.edu.ge/text_files/ge_file_392_3.pdf/ 

https://bsu.edu.ge/sub-8/program/3/index.html.    

ბსუ-ს სასწავლო პროცესის დეპარტამენტი, ბსუ-ს მიერ განსა-

ზღვრული გამოცდის/გამოცდების საბოლოო შედეგების გამოქ-

ვეყნების შემდეგ, ქმნის სამაგისტრო გამოცდების შედეგების 

კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტს. 



სამაგისტრო გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუ-

მენტში მოხვდება მხოლოდ ის მაგისტრანტობის კანდიდატი, 

რომელმაც საერთო სამაგისტრო გამოცდა და საქართველოს 

მთავრობის მიერ დამტკიცებული მაგისტრატურის საგანმანათ-

ლებლო პროგრამული მიმართულების შესაბამის საგანმანათლე-

ბლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით ბსუ-ს მიერ განსაზღვრუ-

ლი გამოცდები წარმატებით ჩააბარა. 

სამაგისტრო გამოცდების შედეგების კოეფიციენტებით რანჟირე-

ბის დოკუმენტი იქმნება შესაბამის სამაგისტრო პროგრამებზე 

მისაღები კონტიგენტის (ადგილების რაოდენობის), მაგისტ-

რანტობის კანდიდატების მიერ მიღებული ქულებისა და ბსუ-ს 

მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდებისთვის მინიჭებული 

კოეფიციენტების მაჩვენებლების გათვალისწინებით. 

მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია ბსუ-ს რექტორის 

ბრძანებით დადგენილ ვადაში გააფორმოს ხელშეკრულება ბსუ-

სთან, გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (გადაიხადოს 

სწავლის საფასური) და აკადემიური რეგისტრაცია (სასწავლო 

პროცესის ელექტრონულ სისტემაში აირჩიოს პროგრამით 

გათვალისწინებული სასწავლო კურსები). 

საერთო სამაგისტრო გამოცდების გარეშე ბსუ-ს მაგისტრატუ-

რაში ჩარიცხვის უფლებას მაგისტრანტობის კანდიდატი მოი-

პოვებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტ-

რის 2011 წლის 29 დეკემბრის N224/ნ ბრძანების, ,,ბსუ-ში 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოც-

დების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტე-

ბის/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების ჩარიცხვის 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 

წლის 1 მარტის N34 დადგენილების, ,,ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების ჩაბარების გარეშე ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგ-

რამაზე ჩარიცხვის მსურველ პირებთან გასაუბრების ჩასატა-

რებლად გასატარებელი ღონისძიებების  შესახებ“ ბსუ-ს რექტო-

რის 2018 წლის 12 ივლისის N01-08/85 ბრძანებისა და ბსუ-ს 

აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის № 111 

(კოდიფიცირებული) დადგენილებით გათვალისწინებული 

პროცედურების დაცვით. 

სამინისტროს ბრძანების შესაბამისად, საერთო სამაგისტრო 

გამოცდების გავლის გარეშე ბსუ-ში ჩარიცხვის უფლებამოპო-



ვებული პირი უფლებამოსილია სამინისტროს ბრძანების 

გამოცემიდან 1 წლის განმავლობაში ჩაირიცხოს და დაიწყოს 

სწავლა ბსუ-ში.  ბსუ-ში ჩარიცხვის ბრძანება უნდა გამოიცეს 

შესაბამისი სასწავლო წლის (სემესტრის) დაწყებამდე. სამინისტ-

როს ბრძანების, ბსუ-ში ჩარიცხვაზე უფლებამოპოვებული 

პირის განცხადების და ფაკულტეტის დეკანის სამსახურებრივი 

ბარათის საფუძველზე შესაძლებელია ამ პირთან გაფორმდეს 

ხელშეკრულება და ბსუ-ში ჩარიცხვის ბრძანება გამოიცეს 

სასწავლო სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს მე-7 კვირისა. 

ბსუ-ში ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული პირი ვალდებულია 

სამინისტროს ბრძანების გაცნობის შემდეგ შესაბამისი ფაკულ-

ტეტის დეკანის ოფისიდან მიღებული ინფორმაციის (აკადემიუ-

რი კალენდარის, აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტ-

რაციის, სასწავლო კურსების და სხვა) საფუძველზე წარმოად-

გინოს განცხადება ჩარიცხვის შესახებ, რომელშიც უნდა მიუთი-

თოს კონკრეტული სასწავლო წელი (სემესტრი), საიდანაც 

შეძლებს სასწავლო პროცესში ჩართვას. შესაბამისი ფაკულტე-

ტის დეკანის ოფისი უფლებამოსილია გააფორმოს ხელშეკრუ-

ლება ბსუ-ში ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირთან მას 

შემდეგ, რაც წარმოდგენილი იქნება ბსუ-ს საქმისწარმოების 

ინსტრუქციით ან/და კანონმდებლობით  გათვალისწინებული 

დოკუმენტაცია; ამის შემდეგ, გამოიცემა ბსუ-ში ჩარიცხვის 

შესახებ ბსუ-ს რექტორის ბრძანება. 

„ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე  შესა-

ძლებელია  შიდა ან გარე მობილობის (გადმოყვანის)  წესით  

სტუდენტთა ჩარიცხვა (იხ. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 

წლის 8 ოქტომბრის № 111 (კოდიფიცირებული) დადგენილება).  

პროგრამაზე ჩარიცხვისა და დაშვების წინაპირობის შესახებ  

აუცილებელი ინფორმაცია განთავსებულია უნივერსიტეტის 

ვებ-გვერდზე. ინფორმაციის მიღება, ასევე, შესაძლებელია 

საინფორმაციო ბუკლეტებიდან,  სასწავლო პროცესის ელექტ-

რონული სისტემიდან portal.bsu.edu.ge  და ღია კარის დღეების 

დროს  საინფორმაციო შეხვედრებზე.  

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანი 

 

„ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

აქტუალობა: 

ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში ისტორია გააზრებული იყო არა 

მხოლოდ შემეცნებითი დატვირთვის მქონე მეცნიერების დარ-



გად, არამედ ცხოვრების ერთგვარ გზამკვლევად. დღეისათვის 

ისტორიული მეცნიერება აღიარებულია თანამედროვეობის შეც-

ნობისა და მომავლის განჭვრეტის საშუალებად, რომელსაც შეუძ-

ლია ერთ მთლიანობაში წარმოაჩინოს კაცობრიობის ისტორია. 

(ა) მოდულის - „ საქართველოს ისტორია“  - აქტუალობა. დღეს, 

სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში მყოფი საქართველოსათ-

ვის ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულ-ფაქტობრივი ცოდნით 

და ზოგადი უნარებით აღჭურვილი სპეციალისტების მომზადე-

ბა, რომლებიც შეძლებენ ეროვნული ისტორიის საფუძვლიანი 

ცოდნით ხელი შეუწყონ ქართული სახელმწიფოებრივი თვითშე-

გნების განვითარებას და საქართველოს  მოსახლეობის მოქალაქე-

ობრივ კონსოლიდაციას, ასევე, გლობალიზაციის პროცესში ერო-

ვნული კულტურის უნიკალურობის შენარჩუნებას. სწორედ 

ასეთი, ფართო სამეცნიერო ჰორიზონტის მქონე სპეციალისტების 

მომზადებას ისახავს მიზნად წინამდებარე სამაგისტრო 

პროგრამა.  

პროგრამა საინტერესო იქნება უპირველესად მათთვის, ვისაც 

სურს ჰქონდეს საფუძვლიანი, შემოქმედებითი პროცესის თანა-

მონაწილეობით მიღებული ცოდნა ქართველი ერის ისტორიის 

სხვადასხვა პერიოდის ან დიაქრონულ ჭრილში დანახული კონკ-

რეტული ისტორიული ფენომენის შესახებ და შესაბამის სფეროში 

კვლევების ჩატარებისათვის საჭირო  უნარ-ჩვევები.  

საქართველოს ისტორიის საკვანძო საკითხების შესწავლა მოხდე-

ბა მსოფლიოს ისტორიულ პროცესებთან ინტეგრირებულად, რაც 

მაგისტრანტებს ქვეყნის ისტორიის ხედვისა და ანალიზის თანა-

მედროვე უნარებს გამოუმუშავებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

ქვეყნის დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით  ამ დარგის 

სპეციალისტებსა და პროფესიონალებზე მოთხოვნა  დღითიდღე 

იზრდება.  

(ბ)  მოდულის - „ მსოფლიო ისტორია“ (ევროპის და ამერიკის 

ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია (XVI-XXI სს.)“ - 

აქტუალობა. საქართველოს სწრაფვა ჩაერთოს მსოფლიო 

თანამეგობრობის სისტემაში მოითხოვს სასწავლო-სამეცნიერო 

სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის ისტორიის ახლებურ გააზრებას, 

მის გათავისუფლებას საბჭოთა პერიოდის მითებისაგან და საზო-

გადოებისათვის რეალური სურათის მიწოდებას.  

წინამდებარე მოდულის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა  XVI-



XXI საუკუნის დასაწყისის ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ისტო-

რიაში, რომელიც მსოფლიო ისტორიის უაღრესად რთული და 

 დრამატული პერიოდია, დღეს განსაკუთრებით საყურადღებო 

და აქტუალური გახდა. პოლიტიკური  სისტემების და ინსტიტუ-

ტების როლი, სოციალურ-ეკონომიკური, საგარეო პოლიტიკის 

და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია, კულტურის და 

საზოგადოებრივი აზროვნების განვითარების ისტორია 

უკიდურესად მნიშვნელოვანია მსოფლიო სტაბილურობისა და 

ჰარმონიული თანაარსებობისათვის. საგულისხმოა ის, რომ 

მრავალი თანამედროვე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროცესი 

სათავეს სწორედ ამ პერიოდიდან იღებს, რაც მისდამი 

სამეცნიერო-კვლევით  ინტერესს უფრო  მნიშვნელოვანს ხდის. 

 

„ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

„ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი 

შეესაბამება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის მისიას, მიზნებსა და სტრატეგიული განვითარების 

გეგმას, ნათლად არის ჩამოყალიბებული, ორიენტირებულია 

დასაქმების ბაზარზე, რეალისტური  და მიღწევადია. ამასთან, 

უნივერსიტეტი აცნობიერებს თავის განსაკუთრებულ მნიშვნე-

ლობას რეგიონის განვითარებაში და პრიორიტეტად მიაჩნია 

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის კვლევებისათვის 

ახალგაზრდა სპეციალისტების-ისტორიკოსების მომზადება. 

პროგრამის მიზანია: 

  მაგისტრანტს: 

1. მისცეს ღრმა და სისტემური ცოდნა ქართული ცივილიზაციის 

/ ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტო-

რიის  ძირითადი ეტაპების თავისებურებების და ტენდენცი-

ების  შესახებ მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში და მათ 

გავლენაზე თანამედროვე მსოფლიოში;  

2. მოამზადოს საქართველოს ისტორიასა და ევროპისა და 

ამერიკის ქვეყნების ახალ და უახლეს ისტორიაში კომპლექსუ-

რი ცოდნის მქონე, მოთხოვნებზე ორიენტირებული, მაღალკ-

ვალიფიციური,  კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი, რომელ-

საც შესწევს უნარი ღრმად და სისტემურად გაიაზროს და 

პრაქტიკაში გამოიყენოს შეძენილი ცოდნა;  

3. გამოუმუშავოს უახლესი კვლევებისა და მიღწევების ფართო 



ცოდნაზე დაყრდნობით ცალკეული ისტორიული პერიოდისა 

და მოვლენის ქრონოლოგიური ჩარჩოს განსაზღვრის, 

სამეცნიერო, საარქივო და სხვა ტიპის ტექსტების დამოუკი-

დებლად მოძიების, სისტემატიზაციის, დამუშავების და 

კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე საკუთარი დასკვნების 

გაკეთების, წარსულის რეკონსტრუქციის და დარგში  არსებუ-

ლი  სამეცნიერო მიდგომებისა და თეორიების შესწავლით 

ინოვაციური იდეების გენერირების უნარი;   

4. განუვითაროს სათანადო ცოდნასა და კვალიფიკაციასთან 

ერთად უწყვეტი განათლებისა და პროფესიული განვითა-

რების,  კონკურენციის გაწევის, ინოვაციებისთვის მზაობის, 

ეთიკური ნორმების, აკადემიური კეთილსინდისიერების 

დაცვით სამეცნიერო ნაშრომის/პროექტის შექმნის და შესაბა-

მისი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებით  სპეციალისტებისა და ფართო საზოგადოების 

წინაშე მათი წარდგენის და მსჯელობის უნარი;  

5. ჩამოუყალიბოს ცალკეულ პერიოდში სხვადასხვა ქვეყნებისა 

და ერების განსხვავებული ღირებულებების, იდეების და 

შეხედულებათა პატივისცემის უნარი; სამართლიანობისა და 

ტოლერანტობის პრინციპებზე დაყრდნობით ისტორიული 

მოვლენების ობიექტურად შეფასების, სწავლასა და საქმია-

ნობაში ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის პრინციპე-

ბის დაცვის და სხვების მოსაზრების პატივისცემის უნარი. 

 

სწავლის შედეგები 

ბსუ-ს “ისტორიის” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის 

სწავლის შედეგები შესაბამისობაშია საგანმანათლებლო პროგრა-

მის მიზნებთან, უნივერსიტეტის მისიასთან, ბსუ-ს სტრატეგიუ-

ლი განვითარების გეგმასთან და მოთხოვნებთან შრომის ბაზარ-

ზე.  

პროგრამის  სწავლის შედეგები შეესაბამება მისანიჭებელ კვალი-

ფიკაციას (იხ. ბრძანება №69/ნ) და უმაღლესი განათლების 

საფეხურს. აღნიშნული ასახულია  მიზნებისა და შედეგების 

შესაბამისობის რუკაში, რომელიც თან ერთვის პროგრამას. 

პროგრამის  სწავლის შედეგები, ასევე, შეესაბამება   საკვალიფიკა-

ციო ჩარჩოს მოთხოვნებს და მის საფუძველზე შემუშავებულ 

ისტორიის უმაღლესი განათლების შესაბამისი საფეხურის 

დარგობრივ მახასიათებლებს.  ნათლად არის ჩამოყალიბებული 

და ითვალისწინებს  შედეგების - ცოდნა და გაცნობიერება, 

უნარები, პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა - მიღწევას 



შესაბამის დონეზე 

ა ) ცოდნა და გაცნობიერება 

კურსდამთავრებული: 

 

1. ავლენს ღრმა და სისტემურ ცოდნას 

ა) ქართული ცივილიზაციის ჩამოყალიბების და მისი განვითა-

რების ეტაპების თავისებურებების შესახებ; იაზრებს საქართვე-

ლოს ისტორიის ცალკეულ მოვლენებსა და ფაქტებს, ახდენს მათ 

ინტერპრეტაციას და ანალიზს მსოფლიო ისტორიის კონტექსტში 

და აფასებს მათ გავლენას თანამედროვეობაზე სფეროს ტრადი-

ციულ მიდგომებსა და უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით; 

ბ) XVI-XXI საუკუნის დასაწყისის ევროპის და ამერიკის ქვეყნების 

ისტორიის (სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური) ძირი-

თადი ეტაპებისა და ტენდენციების შესახებ; ასევე, ევროპის და 

ამერიკის კონტინენტებზე მცხოვრები ხალხების კულტურის, 

რელიგიური კუთვნილების, გეოპოლიტიკური თავისებურებე-

ბისა შესახებ; ახდენს ისტორიული განვითარების ცალკეულ 

ეტაპზე ქვეყნებს შორის პარალელის გავლებას, საერთო და 

განმასხვავებელი მახასიათებლების წარმოჩენას და აფასებს მათ 

გავლენას თანამედროვეობაზე სფეროს ტრადიციულ მიდგომებსა 

და უახლეს მიღწევებზე დაყრდნობით; 

2. იყენებს დარგში არსებულ მიდგომებსა და თეორიებს ახალი 

სამეცნიერო იდეების შემუშავების, სამეცნიერო ნაშრომის შექმ-

ნისა და ორიგინალური იდეების განვითარებისათვის; 

3.  აცნობიერებს ცალკეული ისტორიული ფაქტის თუ მოვლენის 

განსხვავებულად გადმოცემის და შეფასების შესაძლებლობას, 

ისტორიის ფალსიფიკაციის და ისტორიული მეცნიერების განვი-

თარებაში იდეოლოგიური გავლენის არსებობას.  

ბ) უნარები 

4. მოიძიებს, ამუშავებს და აანალიზებს  წყაროებს და ისტორიო-

გრაფიულ ძეგლებს; შესაბამის  მეთოდოლოგიაზე და აკადე-

მიურ სტანდარტებზე დაყრდნობით კრიტიკულად იაზრებს 

და მიზნობრივად იყენებს შეძენილ ცოდნას ისტორიული 

ფაქტის თუ მოვლენის რეკონსტრუქციისას; სამეცნიერო კვლე-

ვის პროცესში ახდენს საისტორიო უახლესი და  ინოვაციური 

იდეების გენერირებას; 

5. გეგმავს და ახორციელებს  სამეცნიერო-კვლევით პროექტებს; 

აყალიბებს დასაბუთებულ დასკვნებს ისტორიულ პრობლე-

მებთან მიმართებაში; შეუძლია კვლევის მეთოდების სწორად 

შერჩევის, სინთეზის, ანალიზისა და შეფასების  საფუძველზე  



დასახული ამოცანის გადაწყვეტა; 

6. მონაწილეობს დისკუსიაში, განსხვავებულ აზრს აანალიზებს 

და კვლევის შედეგებს წერილობითი თუ ზეპირი ფორმით წა-

რადგენს  სპეციალისტებისა და ფართო საზოგადოების წინაშე; 

7. პროფესიული საქმიანობის დროს აქტიურად იყენებს საინფო-

რმაციო ტექნოლოგიებს დარგის სპეციალისტებთან მშობლი-

ურ თუ უცხო ენაზე კომუნიკაციის დროს.  

გ) პასუხისმგებლობა და 

ავტონომიურობა 

8. პატივს სცემს ჰუმანიზმის და დემოკრატიის იდეებს, ეროვ-

ნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, მშობლიური და 

სხვა ქვეყნების ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას, 

ტრადიციებსა და ფასეულობებს;  

9. კვლევით პროცესში მუშაობს როგორც ინდივიდუალურად, 

ასევე, ჯგუფში; მულტიდისციპლინურ სასწავლო თუ სამუშაო 

გარემოში ჩართვისას ახდენს საკუთარი უნარების განვითა-

რებას, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებას და 

მათზე პასუხისმგებლობის აღებას; პროფესიული სტანდარ-

ტების, ეთიკური ნორმების და ობიექტურობის პრინციპის და-

ცვით კეთილსინდისიერად ახორციელებს თავის საქმიანობას 

და ხელს უწყობს დარგში არსებული ცოდნის განვითარებას; 

10. აღიარებს უწყვეტი პროფესიული განათლების აუცილებლო-

ბას; აფასებს პროცესის თანმიმდევრულობას და მრავალმხრი-

ვობას; ისტორიის დარგში განსაზღვრავს სწავლის საჭიროე-

ბებს და გამოყოფს იმ პრიორიტეტებს, რაც განათლების შემ-

დეგ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების ან/და სფეროში 

დასაქმების შესაძლებლობას მისცემს. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები 

„ისტორიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავ-

ლება-სწავლის მეთოდების შერჩევა და გამოყენება ხორციელდე-

ბა პროგრამის კურიკულუმით გათვალისწინებული სასწავლო 

კურსების ფარგლებში შესასრულებელი იმ დავალების მოცულო-

ბისა და სირთულის შესაბამისად, რომელიც უზრუნველყოფს 

კონკრეტული სწავლის შედეგის მიღწევას სწავლების პროცესში. 

პროფესორს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა, მრავალ-

ფეროვანი მეთოდის გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს 

მეთოდთა შერწყმას (ლექცია - ვიზუალური პრეზენტაცია - ვერ-

ბალური განმარტება - დისკუსია - დამოუკიდებელი დავალება 

(წიგნზე მუშაობა, ჩანაწერები) და სხვ. ამრიგად, სწავლება-

სწავლის პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და 

ერთმანეთში გადადიან. 



ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის განხორციელების დროს გა-

მოიყენება შესაბამისი სწავლება-სწავლის მეთოდები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ დარგით განსაზღვრული შედეგების მიღწევას: 

1. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი; 

2. ახსნა–განმარტებითი მეთოდი;  

3. წიგნზე მუშაობის მეთოდი; 

4. დემონსტრირების მეთოდი; 

5. გონებრივი იერიში;  

6. ინდუქციური და დედუქციური მეთოდი; 

7. ანალიზის და სინთეზის მეთოდი;   

8. ინტერაქტიული მეთოდი; 

9. წერითი გამოკითხვა; 

10. ევრისტიკული მეთოდი; 

11. როლური და სიტუაციური თამაშები; 

12. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL);  

13. თანამშრომლობითი სწავლება; 

14. შემთხვევის ანალიზი; 

15. როლური/სიტუაციური თამაშები; 

16. ტექსტზე/წყაროზე მუშაობის მეთოდი (ისტორიული 

წყაროს წაკითხვისა და ანალიზის მეთოდი); 

17. კვლევითი სწავლების მეთოდი; 

18. წერითი მუშაობის მეთოდი;  

19. დისკუსია/დებატები; 

20. ჯგუფური/გუნდური მუშაობის მეთოდი; 

21. პროექტის შემუშავება, მისი წერილობითი და ზეპირი 

ფორმით წარმოდგენა ინფორმაციული და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

22. პრაქტიკული მეთოდი სტუდენტს პრაქტიკულ უნარ-

ჩვევებს უყალიბებს; 

სწავლა-სწავლების მეთოდოლოგია ხელს უწყობს სწავლებისა და 

კვლევის ინტეგრაციას, არის  მოქნილი და გამოიყენება  სტუდენ-

ტების ინტერესებისა და აკადემიური მომზადების დონის 

შესაბამისად. 



 

შეფასების სისტემა 

 

ბსუ-ში სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება განათლე-

ბისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის №3 

ბრძანების და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 

დადგენილებით  და 2022 წლის 03 ივნისის დადგენილება  №06-

01/39  დამტკიცებული „ბსუ–ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატუ-

რის საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის 

მარეგულირებელი წესი“-ს შესაბამისად. 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ყოველ სასწავლო დისციპლინაში 

ხორციელდება 100-ქულიანი სისტემით. ბსუ-ს აკადემიური 

საბჭოს 2015 წლის 8 ოქტომბრის №111 (კოდიფიცირებული) 

დადგენილებით სტუდენტის სემესტრის განმავლობაში გაწეული 

შრომის შეფასება ითვალისწინებს: 

1. შუალედურ შეფასებას, რომელიც მოიცავს: 

ა) მიმდინარე  შეფასებას - მაქსიმუმ 40 ქულა; 

ბ) შუალედური გამოცდის შეფასებას - მაქსიმუმ 20 ქულა; 

2.  დასკვნით  შეფასებას (დასკვნითი გამოცდა, პროექტი ან სხვა) 

- მაქსიმუმ 40 ქულა; 

პროგრამის ცალკეული კომპონენტის სილაბუსში მკაფიოდ     

აღიწერება შეფასების ფორმები და კრიტერიუმები, რეკომენდე-

ბულია:  

ა) მიმდინარე შეფასების თითოეული წერითი გამოკითხვა  

შეფასდეს მაქსიმუმ 10 ქულით;  

ბ) მიმდინარე შეფასების თითოეული ზეპირი გამოკითხვა 

შეფასდეს მაქსიმუმ 5 ქულით; 

გ) მიმდინარე შეფასებაში, შუალედურ და დასკვნით გამოცდაში  

გამოყენებული ღია ტესტი ან მრავალპასუხიანი დახურული 

ტესტი შეფასდეს მაქსიმუმ 1 ქულით; 

დ) მიმდინარე შეფასებებში, შუალედურ და დასკვნით გამოცდე-

ბში გამოყენებული დახურული ერთპასუხიანი ტესტი შეფასდეს 

მაქსიმუმ 0.5 ქულით; 

შუალედური გამოცდა ტარდება წერითი ფორმით, ხოლო დასკვ-

ნითი გამოცდა -  წერითი  ან კომბინირებული (წერითი და ზეპი-

რი) ფორმით. კომბინირებული გამოცდის შემთხვევაში, წერითი 

ნაწილის ხვედრითი წილი შეადგენს საერთო შეფასების არანაკ-



ლებ 50%-ს.  

შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია 21 

ქულა. სტუდენტი, რომელიც ვერ გადალახავს  მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვარს, დასკვნით გამოცდაზე არ დაიშვება 

(ცვლილება ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 03 ივნისის 

N06-01/39 დადგენილებით) 

დასკვნითი გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარია  20 

ქულა. დასკვნითი გამოცდის საკითხები  მოიცავს: თეორიულ 

საკითხებს,  პრაქტიკულ დავალებებს, სიტუაციურ ამოცანებს, 

ტესტებს და სხვა ტიპის დავალებებს. შუალედურ ან დასკვნით 

გამოცდაზე საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

დასაშვებია შესაბამისი გამოცდის აღდგენა, მისი ჩატარებიდან 

არაუგვიანეს ერთი კვირისა, სტუდენტის დასაბუთებული განცხ-

ადების საფუძველზე. გამოცდაზე დაშვების ბრძანება გამოიცემა 

შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის მიერ, განცხადების შემოსვ-

ლიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში. 

პროგრამით განსაზღვრულ სასწავლო კომპონენტში სტუდენტის 

საბოლოო შეფასება იყოფა კატეგორიებად:  

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 დამოუკიდე-

ბელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე/საჯარო დაცვაზე 

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.  

ბსუ-ში  გამოიყენება  აგრეთვე  სტუდენტის შეფასების საშუალო 

მაჩვენებელი (GPA). შეფასების საშუალო მაჩვენებლის გამოსათვ-

ლელად სასწავლო კურსის შესაბამისი კრედიტების რაოდე-

ნობისა და სტუდენტის მიერ ამავე სასწავლო კურსში მიღებული 



შეფასების (ქულის) შესაბამისი კოეფიციენტის (50 ქულამდე  - 0; 

51-დან 61-მდე -1.55; 61-დან 71-მდე -2.16; 71-დან - 81-მდე - 2.77; 

81-დან 91-მდე - 3.38; 91-ზე მეტი -4) ნამრავლთა ჯამი იყოფა 

კრედიტების ჯამზე. GPA=(ΣGP ∙ CR)/(Σ CR), სადაც GP- 

წარმოადგენს კონკრეტულ სასწავლო კურსში მიღებული შეფა-

სების (ქულის) შესაბამის კოეფიციენტს, ხოლო  CR - აღნიშნული 

სასწავლო კურსის შესაბამის კრედიტს. 

 

კვლევითი კომპონენტის/სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება 

კვლევითი კომპონენტი გულისხმობს სტუდენტის მიერ სამაგის-

ტრო ნაშრომის მომზადებას და მის საჯაროდ დაცვას. სამაგისტ-

რო ნაშრომი წარმოადგენს სტუდენტის მიერ ინდივიდუალუ-

რად შესრულებულ    სამუშაოს. იგი არ არის ჯგუფური პროექტი. 

მასში უნდა აისახოს სწავლის პერიოდში სტუდენტის მიერ შეძე-

ნილი თეორიული და პრაქტიკული   ცოდნა. კერძოდ, დარგის 

სისტემური ცოდნა, მათ შორის ისეთი სპეციფიკური მეთოდე-

ბის/საკითხების, რომელთა ძირითადი ნაწილიც ასახავს კვლე-

ვაზე დაფუძნებულ ახალ ცოდნას ან/და პროფესიულ პრაქტიკას. 

სტუდენტმა სამაგისტრო ნაშრომში უნდა შეძლოს კომპლექსური 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების მო-

ძიება, უნდა გამოავლინოს კვლევის დამოუკიდებლად განხორ-

ციელების უნარი უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების 

გამოყენებით, ნაშრომში უნდა ჩანდეს, რომ სტუდენტს შეუძლია   

რთული და არასრული ინფორმაციის (მათ შორის უახლესი 

კვლევების) კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებუ-

ლი დასკვნების ჩამოყალიბება, მონაცემებზე დაყრდნობით 

ინფორმაციის ინოვაციური სინთეზი. ნაშრომში შემოქმედები-

თად უნდა იყოს გამოყენებული თანამედროვე საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები დარგის თავისებურებების გათ-

ვალისწინებით. სამაგისტრო  ნაშრომის  საბოლოო მიზანია  სწავ-

ლის  პროცესში  მიღებული  მთელი    ცოდნის  სისტემატიზაცია, 

დარგობრივი ცოდნის, პრაქტიკული და შემოქმედებითი 

უნარების გამოვლენა.  

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება: 

სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება მთლიანობაში, ერთიანად - საჯა-

რო დაცვაზე დასკვნითი შეფასებით, 100 ქულიანი სისტემით, 



რომელიც მოიცავს: 

 რეცენზენტის შეფასებას - მაქსიმუმ 40 ქულა  

 კომისიის შეფასებას - მაქსიმუმ 60 ქულა   

სამაგისტრო ნაშრომი ფასდება შესაბამისი სამაგისტრო ნაშრო-

მის სილაბუსით განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმე-

ბის/რუბრიკების მიხედვით. სამაგისტრო ნაშრომის შეფასება 

გამოითვლება კომისიის წევრების შეფასებათა საშუალო 

არითმეტიკულით. 

სამაგისტრო ნაშრომმა შეიძლება მიიღოს დადებითი შეფასება 

(51-100 ქულის ფარგლებში) შემდეგი 5 სახის შეფასებიდან: 

ა) (A) ფრიადი – 91-100 ქულა; 

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. 

სამაგისტრო ნაშრომმა შეიძლება მიიღოს უარყოფითი შეფასება 

(0-50 ქულის ფარგლებში) შემდეგი 2 სახის შეფასებიდან: 

ა)(FX) ვერ ჩააბარა (41-50 ქულა), ასეთ შემთხვევაში მაგისტრანტს 

უფლება ეძლევა გადამუშავებული სამაგისტრო ნაშრომი/სამეც-

ნიერო-კვლევითი კომპონენტი წარმოადგინოს მომდევნო სემეს-

ტრის განმავლობაში, დამატებითი ადმინისტრაციული რეგისტ-

რაციის ვალდებულების გარეშე; 

ბ) (F) ჩაიჭრა (0-40 ქულა), ასეთ შემთხვევაში მაგისტრანტი 

კარგავს იმავე სამაგისტრო ნაშრომის/სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტის  წარდგენის უფლებას.   

დასაქმების სფეროები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის „ისტორიის“ სამა-

გისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკულუმით განსა-

ზღვრული სასწავლო კურსების გავლისა და არანაკლებ 120 კრე-

დიტის ათვისების შემდეგ სტუდენტს  ენიჭება კვალიფიკაცია 

„ისტორიის მაგისტრი.“  

სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ 

დასაქმდნენ:   



 სახელმწიფო და საზოგადოებრივ დაწესებულებებში ყველა 

იმ თანამდებობაზე სამუშაოდ, რომელიც გათვალისწინე-

ბული იქნება მაგისტრის ხარისხის მქონე სპეციალისტები-

სათვის; 

 სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორებში; 

 სამეცნიერო-კვლევით ცენტრებსა და ინსტიტუტებში; 

 საარქივო და სამუზეუმო დაწესებულებებში; 

 განათლების სისტემაში; 

 კულტურის სფეროში; 

 ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე; 

 საინფორმაციო და ტურისტულ სააგენტოებში;  

 დიპლომატიურ სამსახურებში; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებში;  

 მასობრივი მედიის საშუალებებში;  

 

ასევე, შეძენილი ცოდნა და  უნარ-ჩვევები  შესაძლებლობას მის-

ცემს კურსდამთავრებულს დაგეგმოს საკუთარი უწყვეტი პროფე-

სიული განვითარება, დაადგინოს საკუთარი შემდგომი სწავლის 

საჭიროებები და სწავლა გააგრძელოს აკადემიური განათლების 

მესამე საფეხურზე -სადოქტორო პროგრამაზე. 

სწავლის საფასური 

საქართველოს მოქალაქე და 

უცხო ქვეყნის მოქალაქე 

სტუდენტებისათვის 

უმაღლესი განათლების მაგისტრატურის საფეხურის სწავლის 

წლიური საფასური საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის 

შეადგენს 2250 ლარს.  

სწავლის  საფასური  უცხო  ქვეყნის  მოქალაქეებისათვის განისა-

ზღვრება  საქართველოში  მოქმედი  კანონმდებლობით, საქართ-

ველოს  ხელისუფლების  მიერ  დადებული  და რატიფიცირე-

ბული შეთანხმებების მიხედვით. 

                პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო 

ადამიანური და მატერიალური 

რესურსი 

უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსი,  ინფრასტრუქტურა და 

ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუნველყოფს ისტორიის სამაგის-

ტრო საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სწავ-

ლის შედეგების მიღწევას.  

უნივერსიტეტს აქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ინვენ-

ტარით აღჭურვილი სასწავლო აუდიტორიები, ლაბორატორიები, 

ინტერნეტ ქსელში ჩართული კომპიუტერული კლასები. უნივერ-

სიტეტი საგანმანათლებლო პროგრამებს უზრუნველყოფს, ასევე, 

სპორტული ბაზებით, საკონფერენციო დარბაზებით, პრაქტიკის 



ბაზებით, საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკით, ელექტრონული სა-

ბიბლიოთეკო რესურსებით.  

პროგრამის განხორციელებაში ძირითადად მონაწილეობს უნი-

ვერსიტეტის აკადემიური პერსონალი, ასევე, შესაბამისი კვალი-

ფიკაციის მქონე მოწვეული ლექტორ-მასწავლებლები, რომელ-

თაც აქვთ პროგრამის სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის 

აუცილებელი კომპეტენცია, პროგრამის პროფილის შესაბამისი 

აკადემიური ხარისხი, სწავლებისა და კვლევის გამოცდილება 

(იხ. თანდართული CV-ები). 

ადამიანური რესურსი: 

პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია 22  პირი (მათ შორის, 

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი). მათგან 20 არის ბსუ-ს 

აკადემიური პირი, ხოლო 3 - მოწვეული პერსონალი (იხ. თანდა-

რთული სია). 

ბსუ-ს პროფესორები: მერაბ ხალვაში,  ნანა ხახუტაიშვილი, 

ნუგზარ მგელაძე, ოთარ გოგოლიშვილი, ჯემალ კარალიძე, 

კახაბერ სურგულაძე, ემზარ მაკარაძე. 

ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორები: ხათუნა დიასამიძე, ციური 

ქათამაძე, თამაზ ფუტკარაძე, ზაზა შაშიკაძე, ემზარ კახიძე, 

იზოლდა ბელთაძე, ნუგზარ ზოსიძე, მზია ხახუტაიშვილი, ნანა 

ცეცხლაძე, ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ნატალია ლაზბა, . 

ასისტენტ პროფესორები: ნინო სამნიძე, ლევან ტარიელაძე. 

მეცნიერი/უფროსი მასწავლებელი: მერაბ მეგრელიშვილი. 

მოწვეული პერსონალი: თემურ ტუნაძე. 

მატერიალური რესურსი:  

  ბსუ-ს ინფრასტრუქტურა და ტექნიკური აღჭურვილობა უზრუ-

ნველყოფს ისტორიის საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალის-

წინებული სწავლის შედეგების მიღწევას. სასწავლო აუდიტო-

რიები განლაგებულია უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში 

(ნინოშვილის ქ.#35), უზრუნველყოფილია ინვენტარით, ელექტ-

როენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემით, სველი წერტი-

ლებით, ცენტრალური გათბობის სისტემით, უნივერსიტეტს აქვს 

სამედიცინო პუნქტი.  

ბსუ-ს I კორპუსშია განლაგებული ისტორია/არქეოლოგიის მიმა-

რთულების მდიდარი წიგნადი ფონდის მქონე უნივერსიტეტის 

ცენტრალური და ფაკულტეტის ბიბლიოთეკები. სტუდენტების 

განკარგულებაშია ინტერნეტქსელში ჩართული კომპიუტერული 



კლასები, სათანადო მულტიმედიური საშუალებებით აღჭურვი-

ლი ამერიკის შემსწავლელი ცენტრი, კლასიკური ფილოლოგიის, 

ბიზანტინოლოგიის და ნეოგრეცისტიკის კაბინეტი, აკადემიკოს 

დავით ხახუტაიშვილის სახელობის არქეოლოგიის კაბინეტ-

მუზეუმი  და იქ განთავსებული მეცნიერის უნიკალური ბიბლი-

ოთეკა ((I კორპუსი, აუდიტორია N44)), ასევე, რომანისტიკის, 

გერმანისტიკისა და თურქოლოგიის კაბინეტები; სასწავლო 

პროცესის წარმართვისათვის ისტორიის, არქეოლოგიისა და 

ეთნოლოგიის დეპარტამენტს აქვს საჭირო კომპიუტერული 

ტექნიკა და დამხმარე მეთოდური საშუალებები.  

ასევე, ისტორიის სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინე-

ბული სწავლის შედეგების მისაღწევად სტუდენტებისთვის 

შეუზღუდავად  ხელმისაწვდომია:  

1. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული 

სწავლების პორტალი https://portal.bsu.edu.ge/ ;  

2. ბსუ-ს საბიბლიოთეკო რესურსები და ელექტრონული ბაზები; 

უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ ძირითად საერთაშორისო 

ბაზებთან:     

 Elsevier - www.elsevier.com;  

 sciencedirect- www.sciencedirect.com;  

 Scopus - www.scopus.com;  

 EBSCO და სხვა. ასევე, უნივერსიტეტს გააჩნია წვდომა 

კემბრიჯის სხვადასხვა მიმართულების ბაზებთან, 

ჩამონათვალი და მათზე ზოგადი ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია ბსუ-ს ვებგვერდზე: 

https://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-174/index.html  

 ბიბლიოთეკა იყენებს მართვის ინტეგრირებულ სისტემებს 

„Open Biblio“ და „KOHA“, რაც საშუალებას აძლევს მკითხველს 

დისტანციურად მონახოს და დაჯავშნოს მისთვის საინტერესო 

რესურსი; დამატებითი ინფორმაცია საბიბლიოთეკო 

რესურსების შესახებ იხილეთ ბმულზე - 

http://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/2-237/index.html). 

 ბსუ დარეგისტრირებულია EURAXESS-ის პორტალზე, 

შესაბამისად, უნივერსიტეტის სამეცნიერო და აკადემიურ 

პირებს აქვთ შესაძლებლობა დარეგისტრირდნენ EURAXESS 

ვებ. გვერდზე, რაც საშუალებას აძლევს მათ ჩაერთონ 

საერთაშორისო კონკურსებსა და პროექტებში, მოიპოვოთ 



დაფინანსება. 

 გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმების 

ფარგლებში სტუდენტები ისარგებლებენ აჭარის მუზეუმის 

ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის, 

ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის, აჭარის ა.რ. მთავრობის 

საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველოს, ბსუ-ს 

სამეცნიერო ცენტრის - ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის 

რესურსებით, ასევე, ფიჭვნარის და გონიო-აფსაროსის 

მუზეუმ-ნაკრძალის არქეოლოგიური ბაზებით. 

პროგრამაზე მისაღებ სტუდენტთა მაქსიმალური კონტინგენტი: 

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის № 06 

გადაწყვეტილების „საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის წესის თაობაზე“, 

დასაქმების ბაზრის კვლევის, კურსდამთავრებულთა დასაქმების 

მაჩვენებლის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და ადამიანური 

რესურსის გათვალისწინების საფუძველზე, ისტორიის სამაგის-

ტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღებ სტუდენტთა 

კონტინგენტი განისაზღვრა 10 სტუდენტით. 

პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

იხილეთ დანართი - ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო 

პროგრამის  ბიუჯეტი 

დამატებითი ინფორმაცია 

(საჭიროების შემთხვევაში) 

2019-2020 წლებში ბსუ-ს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაზე, 

სასპეციალიზაციო მოდული - საქართველოს ისტორია - 

სწავლობდა უცხოელი სტუდენტი -  მარჩინ ხმიელი. 2022 წელს 

სადოქტორო პროგრამაზე სწავლა გააგრძელა გიორგი ბაციკაძემ, 

რომელმაც სამაგისტრო ნაშრომის შესრულებისათვის მოიპოვა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. 

წლების განმავლობაში ბსუ-ს ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთ-

ნოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები, რომლე-

ბიც ჩართული არიან  ისტორიის სამაგისტრო პროგრამაში, ახორ-

ციელებენ არაერთ საგრანტო პროექტს  უცხოელ პარტნიორთა 

თანამონაწილეობით, ჩართულნი არიან საერთაშორისო სამეცნიე-

რო კვლევებსა და კონფერენციებში, მომზადებული აქვთ არაერ-

თი მონოგრაფია და სამეცნიერო პუბლიკაცია, რომელთა ნაწილი 

დაიბეჭდა მაღალი რეიტინგის მქონე გამოცემებში. წარმოვად-

გენთ ზოგიერთ მათგანს: 



 2004 წლიდან დღემდე აშმოლის მუზეუმის თანამონაწილე-

ობით მომზადდა  არაერთი  მონოგრაფია (გამოვიდა შვიდი 

ტომი: ფიჭვნარი I-VII);  

 2002 წ. იენის უნივერსიტეტთან ერთად დაიბეჭდა გონიო-

აფსაროსი III; 

 ასევე, ქვეყნდება მრავალი სამეცნიერო სტატია ინგლისურ, 

გერმანულ, იტალიურ, პოლონურ და სხვა საერთაშორისო 

გამოცემებში: BAR International Series, Journal of Archaeological 

Science, PHASIS, Greek and Roman Studies, Anatolian Studies, 

Georgica, Polish archaeology in the Mediterranean, Pro Georgia და 

სხვა; (იხილეთ პროგრამაში ჩართული პირების CV) 

 დეპარტამენტის თანამშრომლები აქტიურად მონაწილეობენ 

საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებში, რომლებიც 

ჩატარდა  აშშ, ინგლისში, გერმანიაში, იტალიაში, საბერძნეთ-

ში, თურქეთში,  პოლონეთში,  რუმინეთში, ბულგარეთში, 

მოლდოვაში, უკრაინაში და სხვ.  

დეპარტამენტის თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართულნი 

საგრანტო პროექტებში. გამოვყოფთ ზოგიერთ მათგანს: 

 საგრანტო პროექტი (NER/196/2-105/14) ,,არტაანის ქართული  

კულტურული მემკვიდრეობის   ძეგლები“; 

 “მრავალდონიანი ფაქტორების ერთობლივი ქსელები 

საზღვართშორისი კულტურული ტურიზმის ხარისხის 

განვითარებისთვის” “Collaborative Networks of Multilevel 

Actors to Advance Quality Standards of Heritage Tourism at Cross 

Border Level” ALECTOR, 2014-2016; 

 შავიზღვისპირეთის საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები 

რომაულ ხანაში Black Sea – Unity and Diversity in Roman 

Antiquity  BSUDRA, 2013-2015; 

 2013-2015 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი, ,კლარჯეთი“, #31/69; 

 2016-2019 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი ,,ისტორიული ჭანეთის ცენტრალურ ნაწილში 

დაცული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები“ (საფორ-

ტიფიკაციო ნაგებობანი, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და 

საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები); #217910 

 2008-2010 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გრანტი ,,შავშეთის ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლე-

ვა“; 



 რკინის მეტალურგია და საქართველო - ოქსფორდის უნივე-

რსიტეტის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის კვლე-

ვითი ლაბორატორია, (ხელმძღვანელები: ნანა ხახუტაიშვი-

ლი, ბრაიან გილმოური, მონაწილე-ნატანიელ ერბ სატულ-

ლო), დამფინანსებელი „National Geographic“, 2012; 

 უძველესი რკინის მეტალურგია სამხრეთ-დასავლეთ საქარ-

თველოში - ოქსფორდის უნივერსიტეტის არქეოლოგიისა და 

ხელოვნების ისტორიის კვლევითი ლაბორატორია, (ხელმ-

ძღვანელები: ნანა ხახუტაიშვილი, ბრაიან გილმოური, მონა-

წილე-ნატანიელ ერბ სატულლო), 2013; 

 2017 -2021 წწ. ევროკავშირის გრანტი: ,,Knowledge Exchange 

and Academic Cultures in  the Humanities: Europe and the 

Black Sea Region, late 18 th - 21st Centuries”. N 73 4645.  

 2012-2015 წლები. ევროკავშირის საგრანტო პროექტი FP7-

PEOPLE-2011-IRSES. Politics of Memory and Memory Cultures of 

the Russian-Ottoman War 1877/1878: From Divergence to 

Dialogue. Acronym: MEMORYROW. Proposal Number: 

295167. Scientific Panel: Grant Agreement Number: PIRSES-GA-

2011-295167  

 15.02.2018–15.12.2018 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი გოდერძის უღელტე-

ხილის ისტორია და ეთნოარქეოლოგია, (პროექტის ხელ-

მძღვანელი: პროფ. ნ. მგელაძე, მონაწილეები: კახაბერ ქამა-

დაძე, სულხან ოქროპირიძე). 

 2015-2018 წწ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის (FR/196/2-105/14) გრანტი - არტაანის ქართული 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო, 

საკულტო, საკომუნიკაციო, საყოფაცხოვრებო არქიტექტურა, 

ფოლკლორული და ენობრივი მონაცემები) (პროექტის 

ხელმძღვანელი: თ.ფუტკარაძე, მონაწილე: კახაბერ ქამადაძე) 

 2013-2015 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 

2013 წლის ერთობლივი საგრანტო პროექტი „გეო-

არქეოლოგია საქართველოში და საუკუნეებრივი გეო-

მაგნიტური ვარიაციის მრუდის გაუმჯობესება კავკასიის 

რეგიონისათვის“. (პროექტის ხელმძღვანელი: მარინა დევი-

ძე, მონაწილე: ნანა ხახუტაიშვილი, კახაბერ ქამადაძე) 

 2011-2013 წწ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის (#1702) გრანტი  ისტორიული ჭანეთის აღმოსავ-



ლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვი-

დრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, 

ეკლესიები, საგზაო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის 

ნიმუშები) (პროექტის ხელმძღვანელი: შ. მამულაძე, 

მონაწილეები: კახაბერ ქამადაძე, სულხან ოქროპირიძე) 

 2019-2023 წწ -შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის გრანტი „კოლხეთის უძველესი რკინის მეტალურ-

გიის ინტერდისციპლინარული კვლევები“ (პროექტის 

ხელმძღვანელი:  ნ. ხახუტაიშვილი, მონაწილეები: გურამ 

ჩხატარაშვილი, სულხან ოქროპირიძე, უცხოელი 

კონსულტანტი ნატანიელ ერბ სატულლო (ოქსფორდის 

უნივერსიტეტი, გრინფილდის უნივერსიტეტი)  

                                                 (ვრცლად იხილეთ CV-ები) 

ასევე,  

 პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პირების 

გარკვეულმა ნაწილმა 2022 წელს ბსუ-საგან მიიღო 

წამახალისებელი ფულადი ჯილდო 2021წ. მაღალრეიტინგულ 

ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიებისათვის; 

 პროფესორებმა: ნანა ხახუტაიშვილმა და ჯემალ კარალიძემ 

ონლაინ ლექციები ჩაუტარეს სუმის უნივერსიტეტის 

(უკრაინა) არქეოლოგიის მიმართულების სტუდენტებს.       

ამდენად, მიგვაჩნია, რომ ბსუ-ში არსებობს სერიოზული ბაზა  

ისტორიის  მიმართულებით ახალი თაობის მომზადება-ჩამოყა-

ლიბებისათვის. 

 

 


